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Suuret sote-uudistuksen linjat pu-
huttavat poliitikkoja ja kansaa. 
Kaiken erva-, himmeli- ja perus-

tuslakipuheen joukosta on vaikea erot-
taa mikä on olennaista. Ensihoitaja 
Erik Lydén kertoo, mitkä asiat terve-
ydenhoitoalan ammattilaista askarrut-
tavat:

- Terveydenhuollossa puhutaan pal-
jon esimerkiksi ongelmien ennaltaeh-
käisystä, mutta teot puheiden katteek-
si puuttuvat. Nyt päätösten perusteena 
käytetään tarvetta supistaa seuraavan 
vuoden budjettia, Lydén harmittelee. 

- Suppea kamreeriajattelu sopii 
huonosti terveydenhoitoon. Lyhyt-
näköisyys kasvattaa kustannuksia ja 
terveyseroja. Säästöt ja tasa-arvo saa-
vutetaan pitkäjänteisellä ja laaja-alai-
sella toiminnalla. Haluan tuoda ih-
misläheisyyden ja ihmislähtöisyyden 
päätöksentekoon, Lydén lupaa.

- Työelämä mutkistuu myös tervey-
denhuoltoalalla. Riittävä koulutus ja 
hyvät työolot pitävät hoidon laaduk-
kaana, eivät jatkuvat nipistykset ja su-
pistukset, jatkaa Lydén. Työnantaja voi haalia vaikka sata 

nollasopimuslaista. Työnantajal-
le nollasopimuslaiset ovat aina 

valmiudessa oleva reservi, jota voi tar-
peen tullen hyödyntää, sanoo kam-
panjassa mukana oleva Juhapekka 
Lindfors. 

Lindfors on työskennellyt itse tur-
vallisuusalalla nollasopimuksilla sekä 
kuukausipalkalla vuoroesimiehenä  ja 
kyllästynyt vallitsevaan todellisuuteen. 
Hän ja muut Operaatio Vakiduunin ak-
tiivit haluavat nollasopimusten tilalle 
vähintään 18 tunnin viikkosopimukset.

Monet nuoret eivät tunne työaika-
lainsäädäntöä. Nollatuntisopimus on 
usein ensimmäinen työsopimus, ja se 
tuntuu oikealta työsopimukselta. Tosi-
asiassa nollatuntisopimuksesta voi koi-
tua suuri haitta, jos tunteja ei tulekaan 
riittävästi ja palkka ei riitä elämiseen. 
Nollasopimukset eivät mahdollista 

Operaatio Vakiduuni on kampanja, joka tukee 
nollatuntisopimusten kieltämiseen pyrkivää 
kansalaisaloitetta. Sen takana on nollatyösopi-
muksiin kyllästynyt nuorten palkansaajien 
joukko eri aloilta.

teksti ja kuva: tiina heikkilä

Operaatio Vakiduuni: 
eroon nollasopimuksista

Juhapekka Lindfors 

pitkäjänteistä talouden suunnittelua, 
ja ongelmia laskujen kanssa tulee hel-
posti. Yt-neuvottelujen jälkeen saat-
taa pitkäaikainenkin työntekijä joutua 
nollasopimukselle. 

- Sopimusteknisestihän työnantaja 
ei tee mitään väärää, kun riski on siir-
retty nollasopimuksella työntekijälle, 
Lindfors kertoo.

Pahimmillaan nollatuntisopimus-
laiset ovat töissä ja elävät työttömän 
arkea Kelan lappuja täytellen. Oikeutta 
ansiosidonnaiseen ei synny, kun työ-
ehtosopimuksen tuntimäärä alittaa 18 
tuntia viikossa.

Juhapekka Lindforsin mielestä nol-
latuntisopimukset ovat tämän päivän 
työelämän keskeisimpiä epäkohtia. 
Jos asiaa ei oteta vakavasti, vitsaus jat-
kuu ja pahenee tulevaisuudessa. 

- Ammattiliittojen pitäisi lyödä tässä 
asiassa enemmän nyrkkiä pöytään. 
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Lyhytnäköiset säästöt 
vaarantavat terveyden 
– ja kukkaron
teksti: cai melakoski

- Vahva julkinen terveydenhuolto 
on tasa-arvoisten palvelujen edellytys. 
Nykyaikana myös yrittäjyys on mo-
nelle hoitajalle keino työllistää itsen-
sä. Minusta on realistista, että tervey-
denhuoltoala kehittyy julkisen puolen 
johdolla ja yksityisten palvelujen tu-
ella. On tärkeää pitää huolta siitä, että 
vain sellaiset yksityiset toimijat, jotka 
toimivat eettisesti ja maksavat veron-
sa Suomeen, saavat toimeksiantoja. 
Myös yhteistyötä kolmannen sektorin 
kanssa pitää vahvistaa ja sen toimijoi-
den resurssit on turvattava, Lydén vaa-
tii.

Tärkein Lydénin tavoite on terveys-
palveluiden tasa-arvo: 

- Pirkanmaa, kuten koko Suomi, on 
harvaan asuttua aluetta, ja ihmiset tar-
vitsevat terveydenhuoltoa etäällä kes-
kuksista. Onko järkevää ajeluttaa van-
huksia keskellä yötä pitkin maakuntaa 
vain siksi, että kotona ei pärjää ja ter-
veyskeskus on kiinni? On kehitettävä 
myös uusia tapoja tehdä asioita ihmis-
keskeisesti ja eri alueiden erityispiir-
teet huomioimalla, Lydén tiivistää. 
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