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Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen Fipsu ry:n lausunto Euroopan 
terveydenhuoltohenkilöstöstä annettuun vihreään kirjaan 
 
Päävastuun terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä ja toteutuksesta kantavat jäsenvaltiot kukin 
omalla tavallaan. Yhteisön toiminnan tavoitteena on vain täydentää tätä paikallista politiikkaa. 
Komissio on halunnut kuulemisella avata keskustelun mahdollisille jatkotoimille.  
 
Työvoiman varmistamiseksi on huolehdittava työolojen ja palkkauksen lisäksi siitä, että työ ja 
perhe-elämä on mahdollista yhteen sovittaa. Yhteensovittamista tukevat perhevastuiden 
tasaisempi jakautuminen sekä toimivat päivähoitojärjestelmät sekä esimerkiksi vanhustenhoito. 
Julkisesti verovaroin tuotetut palvelut kuten päivähoito tai kouluruokailu ovat Suomessa 
mahdollistaneet naisten korkean työllisyysasteen. 
 
Täydennyskoulutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Terveydenhuolto kehittyy nopeasti ja 
jatkuvat tietojen päivitys on edellytys tuloksekkaalle toiminnalle sekä työntekijöiden työn hallinnan 
tunteeseen ja työhyvinvointiin. Elinikäisen oppimisen aito mahdollistaminen työnantajan toimesta 
luo parhaat edellytykset työvoiman houkuttelemiseksi ja pysymiselle alalla. 
 
Maahanmuuton lisääntyessä on huolehdittava työntekijöiden riittävästä kielikoulutuksesta. 
Kielikoulutus tulee tapahtua jäsenmaissa terveydenhuollon työntekijöitä rekrytoivien työnantajien 
toimesta siten että kaikki mahdollinen kielenopetuksen asiantuntemus hyödynnetään. Erityisesti 
säädellyissä terveydenhuollon ammateissa riittävä kielitaidon taso on määriteltävä. Riittävä 
kielitaiton taso tulisi koulutuetulla hoitohenkilöstöllä olla vähintään B2, jotta potilasturvallisuus eikä 
työturvallisuus vaarannu.  Tämän B2 tason saavutettuaan kielikoulutuksen tulee jatkua edelleen, 
jotta ammattitaito voisi kehittyä. Tällä hetkellä kielikoulutus on liiaksi työntekijöiden oman 
aktiivisuuden varassa eivätkä työnantajat kanna siitä heille kuuluvaa vastuuta.  
 
Hoitoalan työntekijöiden aktiivinen rekrytointi niin EU:n sisältä kuin sen ulkopuolelta lisää 
rekrytointiyritysten säätelyn ja valvonnan tarvetta. Tämä valvonta on puutteellista tai puuttuu täysin 
joistakin maista. Potilasturvallisuuden kannalta jälkivalvonta ei riitä. 
 
Voisi olla hyödyllistä EU-tasolla seurata terveydenhuollon työntekijöiden virtoja sekä mm. 
rekrytointiyritysten toimintaa. Potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden kannalta eivät 
sosiaalidialogiosapuolten laatimat yhteiset esim. rekrytoinnin eettiset ohjeet ole riittäviä. 
 
Tutkintojen tunnustamista pitää selkiyttää edelleen. Liikkuvuuden lisääntyessä on oppilaitoksissa ja 
työpaikoilla panostettava monikulttuuriseen osaamiseen.  
 
Käsitteitä tulee selventää. Esimerkiksi sivulla 4 kaaviossa 1. terveydenhuolto-
henkilöstöön/työvoimaan ei tule sisällyttää epävirallisia hoitajia (informal carers)   
eikä täydentäviä eikä vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Suomenkielisessä käännöstekstissä käsitteet 
eroavat englanninkielisestä versiosta. Esimerkiksi s. 7 työtyytyväisyys on englanninkielisessä 
tekstissä morale.  
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SUOMEN JULKISEN ALAN EU-YHDISTYS FIPSU RY www.fipsu.com  
FIPSU ry on Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys, joka perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan 
jäsenliittojensa kansainvälisestä edunvalvonnasta. FIPSU edustaa lähes 500 000 suomalaista julkisen alan 
työntekijää.  
FIPSUn jäsenjärjestöt edustavat kaikkia kolmea palkansaajakeskusjärjestöä: SAKta, STTKta ja AKAVAa. 
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Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 
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