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Förslag om att lagberedning ska inledas
Initiativets innehåll
Vi undertecknade kräver att det inleds lagberedning för att höja sjukskötarnas löner. En
uppgiftsbaserade löneökning behövs för sjukskötare samt för förstavårdare, hälsovårdare
och barnmorskor med sjukskötarbaserad examen (YH). Lönenivån måste stiga så att den
motsvarar kraven i arbetet och sjukskötarnas utbildningsnivå.
Motivering
I och med covid-19-pandemin har det gått upp för finländarna vilken värdefull
arbetsinsats sjukskötare och övrig vårdpersonal gör för vårt samhälle. I slutändan skiljer
sig sjukskötarnas arbete under pandemin emellertid inte så enormt mycket från det de
hittills har gjort med en uppgiftsbaserad lön på i genomsnitt 2 446 euro
(Kommunsektorns löner, Tehy 2017). Arbetet präglas av att kraven ökar kontinuerligt
och att arbetsuppgifter som egentligen hör till läkarna överförs på sjukskötarna utan
behörig ersättning.
När vi under en kris som denna diskuterar löner inom offentlig sektor och en
kvinnodominerad bransch handlar det om dels ett betydelsfullt värdeval, dels en
jämställdhetsfråga. Sjukskötarna är högskoleutbildade experter som i sitt arbete
dagligen måste ta ansvar för människoliv. I deras arbete ingår det många självständiga
beslut och hjärnarbete ofta under svåra förhållanden. Obalansen i omständigheter,
lönesättning och ansvar leder till att många sjukskötare belastas etiskt och drabbas av
utmattningssyndrom.
Redan före pandemin hotades den finländska hälso- och sjukvården av brist på
yrkesutbildad personal. Enligt sjukskötarförbundet Suomen sairaanhoitajaliitto har drygt
en tredjedel av sjukskötarna övervägt att byta bransch, och uppskattningsvis hälften av
de nuvarande sjukskötarna går i pension senast 2030. De senaste åren har branschen
förlorat i attraktionskraft. Till exempel 2019 lockade vårdlinjerna vid yrkeshögskolorna 5
000 färre sökande än tre år tidigare (Yle Nyheter 2020). Enligt Suomen
sairaanhoitajaliitto förvärras bristen på sjukskötare av att sjukskötarna är missnöjda
med sitt välbefinnande i arbetet och av att lönerna är lägre än i de övriga nordiska
länderna (Sjukskötarnas arbetslivsbarometer 2018).
I framtiden kommer vårdkrisen att förvärras ytterligare i och med bristen på
sjukskötare. Även om sjukvården var i kris redan långt innan pandemin, är det den
sjukvårdspersonal som arbetar i frontlinjen som kommer att leda oss över pandemin. När
vi har klarat av pandemin är vårdpersonalens nästa uppdrag att ta hand om den
vårdskuld som oundvikligen uppstår när icke-brådskande vård är satt på undantag.
Den springande punkten är: Hur ska vi säkerställa att yrkesutbildade personer inom
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hälso- och sjukvården stannar kvar inom branschen och att de får en lön som motsvarar
kraven i deras arbete?
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