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Kati Jetsu
Koulutuetun sosiaali- ja terveysalan työntekijän asema nyt ja
tulevassa Sote-uudistuksessa

Sote-uudistusta on tehty vuosia, jopa niin kauan, ettei se tavallista työntekijää juuri enää
kiinnosta, vaikka todellakin pitäisi! Omalla osastolla sain työkaverit osastokokouksessa
heräämään muutoksen vaikutuksista, kun kerroin, että meillä muuten kaikilla vaihtuu
työnantaja!

On toki erittäin vaikeaa suunnitella tulevaa, kun lainsäädäntö koko uudelle järjestelmälle
puuttuu oleellisilta osilta.

Ajattelin tänään kertoa teille minkälaiseen maaperään Sote-uudistusta istutetaan, mitkä ovat ne
työntekijän arkipäivän uhat ja haasteet työpaikoilla.

 Oma taustani tulee tuolta TE-puolelta eli terveydenhuollosta ei niinkään sieltä SO-
puolelta, jota taas edustaa tänään toinen puhuja.

Paras tapa varmaan  on johdatella teitä kuulijat aiheen sisälle, on esimerkkien
kautta. Siksipä esimerkkikin kiertävät tätä maata ja kertovat siitä mitä meille todella
kuuluu, keskellä maan historian suurinta hallinnollista uudistusta.

Ensimmäinen esimerkki tulee Kuopiosta, mutta se voisi yhtä hyvin tulla mistä
tahansa maan viidestä suuresta yliopisto sairaalasta tai keskussairaalasta. Erityisesti
se voisi tulla näiden sairaaloiden päivystys tai teho-osastoilta, joissa henkilökuntaa
tarvitaan paljon ja työ on erityisen hektistä.

Sairaanhoitopiireissä on ollut maan tapa kieltää kaikki alle 13 päivän työsuhteet.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijaisia ei oteta lyhytkestoisiin poissaoloihin.
Lyhytaikaisten sijaisten kieltoa on perusteltu organisaatioiden ns. sisäisillä sijaisilla
tai varahenkilöillä. Nämä varahenkilöresurssit on valmiiksi niukoista osastojen
henkilöstöresursseista revitty, jotenkin irralleen, kaikkien osastojen yhteiseen
käyttöön.

Käytännössä homma on hyvinkin tuttu ilmiö jo hölmöläisten peiton jatke sadusta.

 Käytäntö on siis tämä: kun kollega osastolta on sairastunut, ei hänen tilalleen ole
tullut ketään, vaan sitten on päivä vedetty vähän niukemmalla resurssilla, kaikki
hoitaen.
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Entäs sitten, kun sairastunut on useampi kollega? No sama juttu, on vedetty vuoro
vielä vähän niukemmalla resurssilla, Kaikki potilaathan pitää edelleen hoitaa hyvin.

Avuksi tilanteessa on otettu pitkät vuorot (14 tuntia, max 15 tuntia) vuorojen
uudelleen järjestelyt ja talkoo henki. Lähiesimiehen pää tehtävä onkin soitella
hoitajille kotiin,  vapaa-ajalle ja kasata käytännössä vuorojen vahvuudet uudelleen ja
uudelleen.

Aikansa hoitajat ovat talkoohenkeä jaksaneet ylläpitää, mutta kun tilanne on
muistuttanut enemmän noidankehää kuin hoitoketjua, tuli esimerkiksi Kuopiossa
mitta täyteen.

Valitukset päättäjille, eivät henkilökunnan lisäresursseista tuoneet tulosta, rahaa ei
ole, ainoa suunta asian korjaamiseksi henkilökunnan mielestä oli kääntyä Avin
puoleen.

Se kaikkein suurimmin tilanteesta kärsivä, potilas, sai sitten Avin huomauttamaan ,
että tilanne on kestämätön ja sille on tehtävä jotain.

Huomautus tuli Avilta, mutta edelleen on auki mistä lisäresurssit Kuopiossa otetaan?
Suomalaista terveydenhuoltoa vaivaa siis todellinen pula rahasta, jolla resurssit
hyvään hoitoon saataisiin kuntoon.  En usko, että ulkoistamalla Suomalainen
terveydenhuolto saa yhtään rusinaa lisää pullaan.

Kuten jo sanoin, Kuopio ei ole ilmiönsä kanssa ollenkaan yksin, meillä hoitotyön
resurssit on säästetty niin minimiin, että on asiallisempaa puhua urakka kuin
hoitotyöstä.

Seuraava esimerkki tulee Pietarsaaresta tai Porvoosta

Sote uudistuksen myötä tehdään ihan järkevääkin politiikkaa sitä, kuinka kattava
maamme sairaala tai terveyskeskusverkosto on. Me tarvitsisimme kaikki osaavat
hoitotyöntekijät tulevaisuudessakin omien kansalaistemme hoitotyöhön. Korkeampi
palkkataso ja paremmat vaikutusmahdollisuudet ulkomailla kuitenkin houkuttelevat
ammattilaisia.

Kun Pietarsaaren hoitajat saivat kuulla, että heidän pieni sairaalansa ajetaan alas. Ei
suunta hoitajien työmatkalle ollutkaan lähin laajan päivystysstatuksen saanut
sairaala Seinäjoella, vaan työmatkasuunta on nyt Ruotsi tai Norja.



Kati Jetsu, Vasemmistoliiton sosiaali- ja terveydenhuollon perusparannus  -seminaari 23.09.2017

3

Suunnan vaihtoa helpotti erityisesti se, että ruotsia puhutaan Pietarsaaressa tai
Porvoossa työkielenä sujuvasti.

Porvoon sairaalan synnytysosaston alasajossa, kielitaitoiset kätilöt suuntasivat
ennen Ruotsiin kuin pääkaupunkiseudulle. Vaikka Hus työnantajana oli toivonut
saavansa apua kätilöpulaan juuri Porvoosta.

Ulkomaat ovat alkaneet vetämään taas erityisesti vastavalmistuvia ammattilaisia,
sillä palkka on siellä kaksinkertainen Suomen hoitoalan palkkaukseen verrattuna ja
niin työvuorot kuin työajan saat määritellä itse.

”Erityishuomio onkin kiinnitettävä koulutuksessa hoitajiemme ruotsinkielen
taitoon!” –eikö niin

Seuraava esimerkki tulee Jyväskylästä tai vaikka sieltä missä Sote
palveluntuotanto on siirretty Attendolle.

Johtamista, pidetään nykyajassa erittäin tärkeänä. Jos esimerkiksi uudistuksen
eteenpäinvieminen mättää ollaan, syystäkin, kohdistamassa katseita johtajien
suuntaan.

Hoitotyön esimiehet ovat työpaikolla erittäin tärkeänä ammattiryhmänä.

Hoitotyön esimiehet tuntevat työn, alaiset, ympäröivän yhteiskunnan ja he ovat
usein hyvin korkeasti koulutettuja ammattilaisia, he jalkauttavat aikanaan
muutoksen Sotessakin.

Mitä sitten on käynyt näissä paikoissa, joissa palvelutuotanto on siirtynyt yksityisille?
Usein vain muutaman kuukauden kuhertelun jälkeen, uusi työnantaja on katsonut,
ettei esimiestyö ole niin tärkeää. Ensimmäisenä on saanut lähteä hoitotyön
esimiehet. Lähtiessään laboratorion osastonhoitaja, hoitotyön esimies, sai kouluttaa
laboratoriossa kemistille, työvuorosuunnittelun saloja, Jyväskylässä.

 Ei lisääntynyt työhyvinvointi Jyväskylässä uudistuksen myötä.

Vielä huonommin kävi Sysmässä. Sysmän Sote-palveluiden ulkoistuksen voitti
vuoden 2017 alusta Atteddo. Toukokuussa Attendo aloitti yt-neuvottelut väen
vähentämiseksi.
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Yksityiselle palveluntuottajalle on lisäksi todella vaikea houkutella luottamusmiehiä,
vaikka oikeus luottamusmieheen on toki olemassa, vielä. – Ei katso työnantaja
hyvällä, jos ryhdyn luottamusmieheksi tai edes lähden mukaan Tehyn
valtuustovaaliin, valitettavan yleinen vastaus kysyttäessä. Näen, että Sote udistus on
uhka alamme perinteisesti vahvalle ay-toiminnalle.

Mitäs sitten  tapahtuu koulutusrintamalla?

Suomalainen koulutus, myös Sote-koulutus, on ollut maailman huippua.

- Korostan sanaa ollut.

Meillä on koulutettu hoitajia, ei vain nykyiseen tarpeeseen, vaan myös aktiivisesti on
silmälläpidetty tulevaisuuden tarpeita. Uudet hoitajamme ottavat helpommin
vastaan digiajan toimintoja, he osaavat vaatia laitteilta ja järjestelmiltä
käyttäjämukavuutta, asiaa, jota esim. minä vasta opettelen vaatimaan.

Nyt on koulutus säästöjen myötä, käynyt kuitenkin niin, että koulutus ja oppiminen
ovat yhä enemmän siirtyneet käytännön harjoitteluihin. Tunteja on oppilaitoksissa
karsittu ja uuden ammattilaisen, opiskelijan opettaja, on yhä useammin
kenttäjaksolla ohjaava hoitaja.

Kiireinen, huonosti miehitetty työvuoro ei ole paras mahdollinen oppimisympäristö,
vaikka kuinka olisi sitä kutsumusta puolin ja toisin. Eipä siis ihme, että monen noin 2
vuotta alalla olleen työntekijän päätös on vaihtaa alaa kokonaan. Syynä on
riittämättömyyden tunne, et osaa, ei ole aikaa, eikä sitä kautta nautintoa
työnteosta.

Toinen suuri koulutuksellinen epäkohta on hoiva-avustaja koulutus, josta olette
ehkä kuulleet. Hoiva-avustaja on koulutus innovaatio vailla älyä!

Maassa alkaa olla paikoin useitakin työttömiä lähihoitajia. Samaan aikaan keksi joku
kouluttaa noin ½ vuoden koulutuksella hoiva-avustajia. Heillehän ei tarvitse maksaa
niin paljoa kuin pyöreästi 3 vuotta koulua käyneille lähihoitajille. Lähihoitajan
palkkahan on noin 1900–2100€/kk.

Hoiva-avustajille ei opeteta lyhyessä koulutuksessa esim. ollenkaan lääkehoitoa.
Tietämys lääkehoidosta taas on esimerkiksi vanhustenhoidossa, jonne hoiva-
avustajien on ajateltu sijoittuvan, perustavaa laatua olevaa osaamista.
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 Taasko yksi matalapalkkainen työ naisille lisää?

Yleisesti edelleen rempallaan olevia asioita naisvaltaisella Sote alalla:

Tasa-arvolaissa kielletään kaikki sukupuoleen perustuva syrjintä, myös raskauteen
perustuva syrjintä työelämässä. Silti esim. Tehyyn tulee käsiteltäväksi tasa-arvoon
liittyvän syrjintätapauksia, joka toinen työpäivä. Laki on olemassa ja se on selkeä.

Esimerkiksi työsuhteen määräaikaisuuden jatkuminen on hyvin epävarmaa silloin
kun työntekijä ilmoittaa olevansa raskaana.

Määräaikaisuuksilla pelaaminen

Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen pitää nuoret naiset työelämän
sivuraiteilla, varmuutta työsuhteen kestosta on monella vain parin kuukauden
verran.

 Laissa työsuhteen lähtökohta on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eli
vakituinen työ. Määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy. Perusteltu syy
määräaikaisuudelle voi olla esimerkiksi sijaisuus. Jos työnantajalla on pysyvä
työvoiman tarve, pitää sopimus sijaisuustilanteessakin tehdä toistaiseksi voimassa
olevaksi.

Meillä on hyvin tavallista, että olet määräaikaisena sijaisena viisi kuusi vuotta
samalla osastolla, samoissa työtehtävissä.

Perhevapaa uudistus

Isät käyttävät yhä edelleen liian vähän perhevapaita. Muissa Pohjoismaissa
vanhempainvapaan kiintiöinti on nostanut isien osuutta perhevapaiden käytöstä.
Myös vanhemmuudesta aiheutuvien kustannuksia on voitu jakaa paremmin isän ja
äidin työnantajien kesken.

Muistettava uudistuksessa on myös yksinhuoltajien mahdollisuus riittävään
perhevapaaseen!

 Naisvaltaisten alojen palkkaus kuntoon

Naisvaltaisten alojen palkkatason nostaminen alkaa arvoista, asenteista ja
rakenteellisten ongelmien korjaamisesta. Esteitä tasa-arvon tieltä pitää raivata
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unohtamatta, että samapalkkaisuustavoitteessa ei todellisuudessa voi edetä ilman
rahaa ja päättäjien tahtoa panostaa asiaan.

 Kyse on arvovalinnoista. Elämme tässä maassa jonkinlaisessa kuplassa siitä, että
olemme sukupuoli tasa-arvoinen maa, mutta sehän ei ole totta. Naisen euro on
edelleen 83 senttiä, ennen nykyistä hallitusta se käväisi jo 86 sentissä, ja Kikystä tai
sen vaikutuksista en tässä kohden puhu mitään!

Matkalla Soteen

Meillä on Hoitoalalla paljon hyviä innovaatioita tulevaisuuden Sote varten.
Innovaatiot ovat sellaisia, jotka toisaalta säästävät yhteiskunnan varoja, mutta niillä
kuitenkin tuodaan asiantuntemus lähelle potilasta tai asiakasta. Me emme vain ole
päässeet innovaatioitamme toiveidemme mukaan suunnitteluryhmissä esittämään.

Vaikka Rehula kulki matkasaarnaajan tavoin, nuhtelemassa Sote-alueiden
suunnittelusta vastaavia, en esimerkiksi minä, juurikaan ole päässyt työntekijän
edustajan roolissa, suunnittelukokouksiin mukaan. –Ei ole ollut niitä resursseja.

Oma Sote-Sopimus

Sote-uudistus koetaan meillä isoksi mahdollisuudeksi vihdoin saada oikea
neuvottelupaikka, Sosiaali- – ja terveysalan koulutetun henkilökunnan työehdoista.
Nythän sopimuspaperin aikaansaamiseksi tehdään kompromissi kirjastonhoitajan,
lastenhoitajan, kätilön ja maatalouslomittajan kesken, eikä kukaan koskaan pääse
tavoitteissaan kunnolla eteenpäin.

200 000:lla Sote työntekijällä vaihtuu työnantaja ja siinä yhteydessä on vaihduttava
myös sopimusjärjestelmän 2000 luvulle.

Oikein suurena tavoitteena pitäisin sitä, että maahan saataisiin sellainen sote-alan
sopimus, joka kattaisi kaikki alalla työskentelevät henkilöt. Tuolloin ei olisi niin väliä
maksaako palkan OY, KY tai Maakunta. Perusta työehdoille olisi aina sama eikä
polkemisen mahdollisuutta olisi. Ainakin yhdellä terveysalan professiolla kuvaamani
sopimus on toiminut erinomaisesti.

( Asiasta näköjään voisi puhua vaikka aamuun asti, mutta piste on johonkin
laitettava, olkoon se tässä.)

Kiitos!


