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Majapaikkoja ja tähtiluokituksia

K
esäretkellä yövyimme vaimoni ja koi-
ramme kanssa seitsemän tähden maja-
paikassa (arviointi allekirjoittaneen). 
Pohjoisen Saimaan saaristo tarjosi ma-

kuuhuoneen pehmeällä sammalmättäällä, upean 
spa-osaston, itsepalveluillallisravintolan, henkeä-
salpaavan maiseman ja tuoreita mustikoita aamu-
puuroon (kuvat 1–5). Kylläpä voi maisemanvaihto 
hektisestä kaupunkiarjesta näihin tunnelmiin 
virkistää mieltä. Suosittelen.  

SAY omistaa yksiön Helsingin Töölössä. 
Seitsemän tähden majapaikasta ei ole kyse, 
mutta yhdistys on kyennyt tarjoamaan jäsenil-
leen mahdollisuuden edulliseen asumiseen, kun 
esimerkiksi jatkokouluttautuminen on edellyt-
tänyt työskentelyjaksoa Helsingissä. Lisäksi 
tämä 1990-luvulla hankittu asunto on hinta-
tason noustessa kasvattanut SAY:n varallisuut-
ta. Asunnon hankkiminen oli aikanaan erittäin 
hyvä ratkaisu, ja Eija Nilsson, Pertti Pere sekä 
muut SAY:n johdossa tuolloin toimineet ansait-
sevat kiitoksen.  

Airbnb on mullistanut majoituspalvelumark-
kinat. Majapaikan löytäminen lyhyeksi tai pidem-

mäksi aikaa ei ole samalla tavalla haas teellista 
kuin aiemmin. SAY:n johtokunnassa on käyty 
keskustelua siitä, olisiko asunnon myyminen jä-
senistön edun mukaista. Mahdollisuus vuokrata 
asunto markkinahintaa edullisemmin on mer-
kittävä jäsenetu, mutta se hyödyttää vain pien-
tä osaa jäsenistöstä. Jos asunto myytäisiin, niin 
SAY:n sijoitusvarallisuus kasvaisi olennaisesti, ja 
sijoitusten tuotto voisi mahdollistaa apurahojen 
myöntämistä hieman nykyistä runsaammin.

Syyskuussa toteuttamaamme neuvoa-anta-
vaan sähköiseen jäsenkyselyyn tuli 194 vastaus-
ta. Niistä 142 (73 %) kannatti asunnon myyntiä. 
Päätös mahdollisesta myynnistä tulee kuitenkin 
tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tämä asia on 
esityslistalla SAY:n tulevassa vuosikokouksessa, 
joka pidetään Operatiivisten päivien yhteydessä 
keskiviikkona 23.11.2022 klo 17.15 alkaen Hel-
singin Messukeskuksen salissa 101CD. Kaikki 
yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita päättämään 
sekä tästä että muista vuosikokouksessa käsitel-
tävistä asioista. Oma näkemykseni on, että ma-
joituspalveluiden tarjoaminen ei nykymaailmassa 
kuulu SAY:n ydintehtäviin.

Makuuhuone. Spa. Iltamaisema. 
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Teho-osastokin on joillekuille tilapäinen ma-
japaikka. Tähtiluokituksen asteikko ei riitä, sillä 
huippuluokan pedin ja ravinnon lisäksi palvelui-
hin sisältyy hengen pelastaminen. Nyt kuuluu 
kuitenkin kummia: hoitajajärjestöt ovat antaneet 
teho-osastoihin kohdistuvan lakkouhkauk-
sen ja nimenomaisesti kieltäytyneet 
suojelutyöstä. Toteutuessaan tällai-
nen lakko asettaisi potilaita hen-
genvaaraan. Tätä kirjoittaessani 
käräjäoikeus on juuri kieltänyt 
nämä teho-osastoihin kohdis-
tuvat lakot, ja potilasturvalli-
suuslakia valmistellaan, mutta 
seuraavia siirtoja työtaistelussa 
odotetaan.

Potilasturvallisuuslaille ei ole aiem-
min ollut tarvetta, sillä on pidetty itsestään 
selvänä, ettei työtaistelulla saa aiheuttaa ihmi-
sille hengenvaaraa. Näköjään laki tarvitaan. 
Jostain syystä suunnitteilla on tilapäislaki. Pi-
täisin parempana pysyvää työtaisteluoikeuden 
rajoittamista siten, että välittömän hengenvaa-
ran aiheut taminen säädetään laittomaksi. Tämä 

koskisi luonnollisesti myös lääkäreitä ja kaikkia 
muitakin ammattiryhmiä.

Tarkoitus ei siis pyhitä kaikkia keinoja, mut-
ta hoitajat toden totta ansaitsisivat nykyistä pa-
remman palkan. Palkkauksen suurin vääryys ei 

kuitenkaan ole vastavalmistuneen hoitajan 
palkassa, vaan olemattomassa mah-

dollisuudessa työuran aikaiseen 
ansionkehitykseen. Esimerkiksi 

kokeneelle, vaativaan itsenäiseen 
työhön kykenevälle anestesia-, 
heräämö- tai tehohoitajalle tu-
lisi maksaa olennaisesti parem-

paa palkkaa kuin vasta-alkajalle. 
Tehyn edunvalvontastrategiassa ei 

ehkä ole tätä oivallettu: pätevyyden 
ja työn vaativuuden kasvaessa ansio-

tason tulisi nousta, ja tällaisia vaatimuksia 
on myös helpompi perustella kuin suurten ko-
rotusten vaatimista kaikille. Kovan palkan saa-
minen kaikille voi olla yhtä vaikeaa kuin entisen 
kansanedustajaehdokkaan vaalikampanjassaan 
markkinoima tavoite: keskimääräistä parempi 
palkka kaikille. 

Illallisravintola. Aamiaistarpeita.

Kuvat Matti Reinikainen, 2022.
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