Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kannanotto

Valta ja vastuu oltava samassa yksikössä
Liikuntapaikkahoitajien siirtäminen pois liikuntaviraston alaisuudesta on osoittanut eräiltä kohdin
toiminnallisesti hankalaksi ja myös epätaloudelliseksi. Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry teki
OKM rahoittamana hankkeen Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila. Raportin kyselyvaiheessa saadut kommentit liikuntatilojen hoidosta ja hallinnoinnista toivat esiin tieto- ja toimintakatkokset hallinnoijan ja käyttäjäryhmien välillä siellä missä valta ja vastuu on hajautettu. Sopimusohjausjärjestelmät eivät aina ole toimineet, vaan asiakkailta on saatu palautetta huonosti hoidetuista liikuntapaikoista.
Ongelmana on mm. se, että sääolosuhteita ei voida ennustaa. On vaikea ennakoida koska on pakkasta, sataa lunta, minkä vuoksi palveluyksikkö ei irrota työntekijöitä sinne missä hoitotyötä akuutisti tarvitaan. Siitä kärsii ennen kaikkea asiakaspalvelun laatu.
Liikuntapaikkahoitajien siirron myötä liikuntayksikön alaisuudesta on myös linkki liikuntatoimeen
usein katkennut, jolloin hoitajat kokevat työnsä aliarvostusta ja kokevat etteivät ole enää liikunnan
työntekijöitä. Samalla joustavuus toiminnasta häviää.
Niin ikään liikuntapaikkahoitajille tarkoitettuun lisä- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen on
vähentynyt niistä kunnista, missä henkilöstö on siirretty pois liikuntatoimen alaisuudesta. Tämä on
yksi tekijä, mikä heikentää motivaatiota sekä aiheuttaa liikuntapaikkojen hoidon heikkenemistä.
Liikuntapaikkojen perushoidon tekemättä jättäminen aiheuttaa liikuntapaikkojen kunnon heikkenemisen ja sen seurauksena kunnalle tulee suurempi lasku tulevaisuudessa maksettavaksi.
Paljon kuluu myös työaikaa tilausten tekemiseen, sisäisen laskutukseen, reklamaatioihin ja asiakaspalautteen käsittelyyn, kun valta ja vastuu ovat eri yksiköissä. Jos tilauksessa ei voida esim. säiden
vuoksi kaikkea kirjata, niin aikaa ja työtä kuluu lisätöiden hankkimiseen. Tämä taas aiheuttaa joustamattomuutta. Reklamaatioita on tullut kun asiakas on joutunut toimimaan yksin ja jossain tapauksissa jopa ei-turvallisissa olosuhteissa. Tällöin vastuu on useasti liikuntatoimella, mutta ei valtaa
korjata nopeasti ongelmia – vaan kaikki tapahtuu tilauksena toisen yksikön kautta viiveen myötä.
Lisätöistä on myös lasku seurauksena, joskin sisäisellä laskutuksella ei paikata taloutta, sen sijaan
näivetetään toimivuus.
Suomen Liikunnan Ammattilaiset (SLA) ry:n kantana on, että vallan ja vastuun on oltava samassa
yksikössä ja asiantuntevissa käsissä liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon osalta. Kaupungin liikuntapolitiikan toteutus valtuuston päättämien tavoitteiden ja resursoinnin tasolla toteutuvat parhaiten ja tehokkaimmin siten, että liikuntapolitiikan toteuttamisen priorisoinnin tekee jokin
selkeä vastuutaho, sillä hallinnollinen hajauttaminen johtaa pahimmillaan kokonaisvastuun katoamiseen.
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