Esimerkkejä työnantajien
antamista virheellisistä tiedoista
mediassa koskien suojelutyötä
Tehyn ja SuPerin lähteinä ovat järjestöjen paikalliset suojelutyöneuvottelijat ja
suojelutyössä olleiden jäsenten toimittamat tiedot.
Päivitetty 8.4.2022

Työnantaja

Tehy ja SuPer

Turun yliopistollisen
keskussairaalan vt.
sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö,
Ylen uutinen 1.4.2022:
Dialyysissä ei ollut 1.4. tarpeeksi
hoitajia suojelutyössä ja useita
potilaita oli jäämässä ilman
dialyysiä.

• Dialyysiin annettu suojelutyötä.
Lähes normaali miehitys.
• Kaikki hoidon tarpeessa olleet
dialyysipotilaat hoidettiin.
• Hoitajien mukaan dialyysiyksikössä on lakon aikana ollut
jopa viisi suojelutyötä tekevää
sairaanhoitajaa vuorossa. Se on
enemmän kuin tavallisesti
joissain vuoroissa.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Turun yliopistollisen
keskussairaalan vt.
sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö,
HS.fi 1.4.2022:
”Noin 50:stä leikkaussalista
avoinna on vain kolme. Yksi niistä
on osoitettu sektioihin.
– Tällaisessa isossa sairaalassa
voi joskus olla kaksi tai kolmekin
sektiota yhtä aikaa, nyt on ihan
tuurista kiinni, miten käy.”

• Suojelutyötä annettu
päivystystoimintaan.
• Viikonloppuisin on
normaalistikin vain 1-2 salia
50:stä leikkaussalista auki.
Näihin on annettu suojelutyötä.
• Normaalisti yksi sektio-sali
auki ja tämä myös
suojelutyönä annettu. Yhtään
sektiota ei ole viikonloppuna
tehty.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Turun yliopistollisen
keskussairaalan vt.
sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö, Yle
uutinen 1.4.2022:
”Paljon huolta aiheuttaa myös
sydänvalvonta, joka on jouduttu
sulkemaan.
– Sydänvalvonnassa ei ole tällä
hetkellä yhtään potilasta. Tilanne
uhkaa henkiä.”

• Sydänvalvonnan potilaita
hoidettu sydänosastolla.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Yle uutinen 2.4.2022:
”Kuopion yliopistollisen sairaalan
johtaja Olavi Airaksinen kertoo,
että kiireellisestä hoidosta
suoriudutaan tällä hetkellä rimaa
hipoen.”

• Päivystyspoliklinikalla sama
henkilöstömäärä kuin
normaalitilanteessa.
• Teho-osastolle annettu
työnantajan määrittelemä
suojelutyömäärä.
• Päivystysluonteisilla osastoilla
kuormitukseen nähden riittävästi
hoitajia.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vt.
johtaja Juha Paloneva, Ylen uutinen
2.4.2022:
”Toistaiseksi on pärjätty, koska on
hoidettu vain kaikkein kiireellisimmät
päivystyspotilaat. Kaikki sellaiset,
joissa hoitoja voi joitain päiviä
viivyttää, on siirretty myöhemmäksi.”

• Suojelutyötä annetaan vain
kiireelliseen hoitoon. Jos hoitoa
voi viivyttää, se annetaan
myöhemmin, koska kenenkään
henki ei ole vaarassa.
• Kiireellisen
suojelutyöneuvottelun tarve
turvattu päivystävän puhelimen
avulla. Siihen ei ole tullut yhtään
akuuttia suojelutyöhön liittyvää
lisätyövoimapyyntöä.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Ylen uutinen 2.4:
”Tampereen yliopistollisen
sairaalaan TAYSin syövänhoidon
vastuualueen ylilääkäri Maarit
Bärlund kertoo, että
syöpälääkehoitoa joudutaan
antamaan sokkona resurssipulan
vuoksi. Hänen mukaansa eiliseltä
perjantailta oli jouduttu perumaan
kaikki syöpäpotilaiden hoidon
tehoa seuraavat
hoitovastekuvaukset.”

• Työnantaja ei halunnut
syöpäpoliklinikalle lisäresursseja
perjantaille.
• Työnantaja halusi iltavuoron
hoitajat pois, koska aikoja
peruttu lääkärivajeen vuoksi,
eikä hoitohenkilöstön vajeen
vuoksi.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Ylen uutinen 2.4:
”Oulussa kaikki syöpähoidot ja leikkaukset jouduttiin perjantaina
perumaan.”

• Suojelutyötä annettu. Työnantaja
itse päättänyt jakaa annetun
suojelutyön siten, että ovat
päätöksellään peruneet syövän
hoidot perjantailta.
• Työnantajalle annettu lupa kutsua
suojelutyöhön maanantaille
käytännössä kaikki syövän
hoitoon tarvittavat huippuosaajat
mitä he ilmoittivat tarvitsevansa
poliklinikoille, sädehoitoon ja
leikkaustoimintaan.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Ylen uutinen 2.4.2022:
”Kaikkia syöpäleikkauksia ei pystytä
tekemään, vaikka pyrkimys on jatkaa
syöpien lääke- ja sädehoitoja normaalisti.”
”– Päivystykset toimivat toistaiseksi
välttävästi, ja sairaaloiden yleinen
toimintakyky on huomattavasti laskenut.
Useamman kriittisen potilaan hoitaminen
samanaikaisesti on vaarantunut, sanoo
HUSin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti
Ulander tiedotteessa.”

• Viikonloppuna ei muutenkaan leikata
syöpäpotilaita. Neuvottelut
syöpäpotilaiden hoidon turvaamisesta
jatkuvat.
• Osastoille on annettu lisää miehitystä, jos
katsottu, että potilasturvallisuus on
vaarantumassa.
• Röntgenissä ja laboratoriossa kaikki
kiireelliset tutkimukset on tehty.
• Röntgenissä henkilökuntaa on ollut
enemmän kuin mitä suojelutyöhön on
annettu.
• Töölöön tapaturma-asemalla
normaalitoiminta.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

MTVn uutinen (video)
31.3.2022, HUSin
johtajaylilääkäri Mäkijärvi:
”Suuronnettomuuksia ei
pystytä tällä resurssilla mikä
sieltä on hoitajajärjestöiltä
tarjottu, pyynnöistä
huolimatta, niin ei pystytä
hoitamaan.”

• Suuronnettomustilanteessa
hoitajat kutsutaan hätätyöhön
ihan normaalin käytännön
mukaisesti.
• Tavallinen hoitajaresurssi ei
riitä suuronnettomuuden
hoitoon
normaalitilanteessakaan.
• Lakko ei ole hätätyön peruste,
mutta suuronnettomuus voi
olla.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

YLE A-studio 4.4.2022,
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin johtaja Petri
Virolainen:
”Turun yksikössä on
suojelutyötä, mutta me
tarjotaan dialyysipalveluita
myös Uudessakaupungissa,
Loimaalla ja Salossa, ja siellä
suojelutyötä ei ole lainkaan.”

• TYKS, Loimaa, Salo,
Uusikaupunki, kaikkiin
yksiköihin suojelutyötä annettu.
• Kaikki dialyysit hoidettu.
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

Ylen uutinen 2.4.2022,
johtajaylilääkäri Juhani Sand:

• TAYSin hoitajien mukaan
kutsua suojelutyöhön ei ole
tullut.
• Useat hoitajat odotelleet kotona
kutsua listan mukaiseen
suojelutyöhön, mutta sellaista
ei ole tullut.

”Olemme kertoneet

aluehallintovirastolle, että
meillä työnantajana ei ole
keinoja määrätä lakossa olevia
hoitajia töihin, jos he eivät edes
vastaa puheluihin tai
vastatessaan kertovat etteivät
tule.”
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Työnantaja

Tehy ja SuPer

MTV Viiden jälkeen -ohjelma
7.4.2022, VSSHP:n johtaja
Petri Virolainen:
”Me olemme joutuneet
tekemään tämän mainitun
dialyysin osalta mm.
määräyksiä hätätöihin, että me
ollaan saatu tää homma
toimimaan meidän haluamalla
tavalla.”

• VSSHP:n dialyysiyksikössä ei
ole määrätty hoitajia hätätöihin.
• Kaikki dialyysit hoidettu
suojelutyönä.
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