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Arvoisa ministeri, hyvä ystävät, 
  
Sote-alan työvoimapula on iso asia. Isot asiat tarvitsevat isoja ratkaisuja. Olen iloinen, että 
meillä on ollut viimeisen vuoden aikana mahdollisuus kuulla toisiamme ja jakaa ajatuksiamme 
työvoimapulasta ja sen ratkaisuista.   
 

Lopputulokseen en ole täysin tyytyväinen. On hyvä, että olemme yhdessä muiden 
työmarkkinajärjestöjen kanssa sopineet työnjakoon liittyvistä linjauksista. Ne ovat välttämätön 
alku kohti riittävää hoivaa ja turvaa, jota vanhuksemme ansaitsevat. Olen kuitenkin huolissani 
siitä, miten näitä linjauksia pystytään käytännössä viemään hoivakotien arkeen. Laki 
mahdollistaa jo nyt kaiken ministerin sanoman, mutta ongelmana meillä on lupaviranomaisten 
omat, lakia selkeästi tiukemmat vaatimukset. Valvira ja avit eivät ole olleet tässä työryhmässä 
mukana. Ilman heidän sitoutumistaan tänään annettuihin linjauksiin ei mikään muutu.   
Vanhusten määrä kasvaa tulevina vuosina, ja ilman rohkeutta, yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken sekä halua ajatella uudella tavalla, entistä useampi meistä viettää viimeiset vuotensa 
vailla turvaa ja toisen ihmisen seuraa.   
  
  
Hyvät kuulijat, 
  
Olen sanonut usein, että hoitotyö ja vanhusten arki ovat kaksi eri asiaa. Näin sanon tänäänkin. 
Olen itse koulutukseltani perushoitaja ja sairaanhoitaja ja haluan, että kollegani, koulutetut 
sote-alan ammattilaiset, vapautetaan tekemään sitä työtä, mitä varten he ovat opiskelleet. 
Meillä ei olisi hoitajapulaa, jos lähi- ja sairaanhoitajat tekisivät vain sairaanhoidollista työtä. 
Vanhusten arjen tukemiseen ei pitäisi vaatia sote-koulutusta.   
  
Tutkija Vilhelmiina Lehto-Niskala sanoi viime viikolla Tampereella pidetyssä gerontologian 
kongressissa ikääntyneiden itse toivovan entisten harrastusten jatkuvan myös hoivakodissa. Ja 
edelleen, jos hoivakodeissa panostettaisiin riittävään läsnäoloon ja vuorovaikutukseen, tukisi 
se vanhusten toimintakykyä parhaalla mahdollisella tavalla.   
  
Meillä on TE-keskusten asiakkaina pitkät jonot ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä vuosia 
koulua, mutta jotka olisivat loistavia auttamaan vanhuksia arjen toiminnoissa ja tuomaan 
heidän arkeensa iloa ja väriä. Muissa pohjoismaissa näin toimitaan: eri ammattiryhmät 
osallistuvat hoivatyöhön ja koulutetut vapaaehtoiset ovat kiinteä osa hoivakotien arkea.   
Rohjetaan mekin kokeilla, luodaan malleja, mahdollistetaan uusille ihmisille pääsy tekemään 
merkityksellistä työtä. Kulkemaan vanhuksen rinnalla. Sen merkityksellisempää työtä ei ole.   
  
Kiitos.   

 


