
 

 

TIEDOTE 27.4.2017 

 

SuPerin edustajisto 27.–28.4: Sotea ei saa maksattaa työntekijöillä 
 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto korostaa yhteistoiminnan merkitystä sote-

uudistuksessa. Henkilöstön keskuudessa on jo pitkään ollut epätietoisuutta tulevasta. Henkilöstö on 

otettava mukaan uudistuksen maakuntatason valmisteluun. Noudatettavalla henkilöstöpolitiikalla on 

suora vaikutus uudistuksen onnistumiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.  

 

Ehdotettu uudistus vaikuttaa erityisen voimakkaasti kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaali- ja 

terveydenhuollossa työskenteleviin työntekijöihin. Noin 200 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijän 

työnantaja vaihtuu.  

 

Esitykseen sisältyvä yhtiöittämisvelvoite tuo merkittäviä riskejä henkilöstön aseman ja työsuhteiden 

ehtojen huononemisesta tulevaisuudessa. On oletettavaa, että ns. epätyypilliset työsuhteet 

(määräaikaiset- ja nollasopimukset) lisääntyvät. Näin tulee varmasti tapahtumaan, mikäli 

valinnanvapautta koskevat määräykset toteutuvat tämän hetkisen tiedon mukaisesti.  

 

Yhtiömuotoisella työnantajalla voi olla houkutus ryhtyä ns. tes-shoppailuun ja valita työnantajalle 

edullisempi yksityissektorin työehtosopimus. Tämä tarkoittaa työntekijöiden työsuhteen ehtojen, kuten 

palkkauksen heikkenemistä. Palkan alentuessa myös eläke-edut heikkenevät. 

 

Yksityisissä hoiva-alan yrityksissä yleistyvät ns. runkosopimukset. Ne ovat vain työnantajan ja 

työntekijän välisiä aiesopimuksia työllistämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa erillisen työsopimuksen 

solmimista jokaisen työvuoron osalta erikseen. Tässä työntekijälle ei turvata mitään suojaa esim. 

sairauspoissaolojen osalta ja tämä osaltaan selittää myös yksityisen sektorin matalampia 

sairauspoissaoloja. Säilyttääkseen palkkansa työntekijän on työskenneltävä myös sairaana. 

 

Tämä sama logiikka toimii myös ns. nollasopimusten kohdalla, missä työaikaa ei ole tarkemmin sovittu, 

vaan työntekijä voidaan kutsua töihin tarvittaessa. Hoidettavat asiakkaat ovat joka päivä avun tarpeessa 

eivätkä asiakasmäärät riipu vaihtelevista tilauskannoista kuten teollisuudessa. Hoito- ja hoiva-aloille 

nämä työsopimusmallit eivät sovellu. Työntekijöiden epätyypilliset työsuhteet ja palkanmenetykset 

vaikuttavat suoraan kotimaiseen ostovoimaan ja laskevat myös kotimaista kysyntää, joka puolestaan 

heikentää kotimaisen kysynnän varassa olevaa työllisyyttä. 

 

Lakiehdotuksen valmistelussa ei ole tehty kattavaa henkilöstövaikutusten arviointia. Uudistuksen 

vaikutukset työntekijöihin tulevat olemaan lähinnä negatiivisia. Paine säästöihin on kova ja oletettavaa 

on, että säästöjä pyritään saamaan aikaan henkilöstömenoista säästämällä.  

Muutoksista päätettäessä on huomioitava, että päätökset koskettavat valtaosin naisia. Mikäli edellä 

mainitut uhkakuvat toteutuvat, uudistuksen negatiiviset seuraukset lisäävät entisestään naisten ja 

miesten välistä epätasa-arvoa suomalaisessa työelämässä.  

 

SuPerissa on yli 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla 

julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

 

Lisätietoja: SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543 

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085 

 


