
Suunnitellun ja toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta vuonna 2016  

Henkilöstömitoitusten laskenta perustuu niihin tietoihin, jotka toimintayksiköt ovat antaneet Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen kyselyssä vuonna 2016. 

Henkilöstömitoituksen laskemiseen kerätyt tiedot yhden seurantaviikon ajalta 

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen suorittaneiden ammattiryhmien vakanssit ja työsuhteet 
 Osastonhoitaja 
 Apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava 
 Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja 
 Lähihoitaja, perushoitaja 
 Koulutettu kodinhoitaja, kotiavustaja 
 Hoiva-avustaja 
 Hoitoapulainen, laitosapulainen 
 Fysioterapeutti 
 Puheterapeutti 
 Toimintaterapeutti 
 Sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja 
 Geronomi 
 Henkilöstö jolla on jokin muu sosiaali- ja terveydenhuollonkoulutus kuin yllä mainittu 

 
2. Hoitotyöhön osallistumisen osuus kokonaistyöajasta seuraavilla ammattiryhmillä, % 

 Osastonhoitaja 
 Apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava 
 Koulutettu kodinhoitaja, kotiavustaja 
 Hoitoapulainen, laitosapulainen 
 Hoiva-avustaja 

 
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneiden työaika tunteina seurantaviikolla 

4. Ympärivuorokautiseen hoitoon varatut pitkä- ja lyhytaikaiset asiakaspaikat  

5. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien pitkä- ja lyhytaikaisasiakkaiden määrä seurantaviikolla 
yhteensä  / 7 pv = seurantaviikon asiakasmäärä keskimäärin per päivä 

 
 

Esimerkki 1. Suunnitellun henkilöstömitoituksen laskenta 

Lasketaan yksikön vakanssit ja työsuhteet suhteessa ympärivuorokautisen hoidon paikkoihin. 
Esimerkkiyksikön suunnitellun henkilöstömitoituksen laskenta: 

1. Yksikön vakanssit ja työsuhteet  
 Osastonhoitaja: 1 vakanssi 
 Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja: 2 vakanssia 
 Lähihoitajat, perushoitaja: 3 vakanssia 

 
2. Hoitotyöhön osallistumisen osuus tietyillä ammattiryhmillä, % 

 Osastonhoitaja: hoitotyöhön osallistumisen osuus 50 % = 0.5 
 

3. Ympärivuorokautiseen hoitoon varatut pitkä- ja lyhytaikaiset asiakaspaikat  
 11 ympärivuorokautisen hoidon hoitopaikkaa 



 
Laskentakaava: 

osastonhoitajan vakanssi * hoitotyön osuus työtunneista + sairaanhoitajan ja lähihoitajan vakanssit 

ympärivuorokautisen hoitoon varatut paikat 

Esimerkkiyksikön suunniteltu henkilöstömitoitus: 
1 * 0,5 + 5 

= 0,50 
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Esimerkki 2.  Toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta 

Yksikön henkilöstön toteutunut (ilmoitettu) työaika suhteessa ympärivuorokautisen hoidon asiakkaisiin 
valitulla seurantaviikolla. Esimerkkiyksikön toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta: 

1. Työaika seurantaviikolta 
 Osastonhoitaja: 36 tuntia, josta välittömän hoitotyön osuudeksi oli ilmoitettu 50 % eli 

laskentaan otetaan mukaan 18 tuntia 
 Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja: 70 tuntia 
 Lähihoitajat, perushoitaja: 114 tuntia 

  
HUOM. Henkilöstön viikon ajalta yhteen laskettu työaika suhteutetaan henkilöstön lukumäärään  
jakamalla se keskimääräisellä viikkotyöajalla 38,25 h.  

 
2. Ympärivuorokautisessa hoidossa olleet pitkä- ja lyhytaikaisasiakkaat  

 12 ympärivuorokautisen hoidon asiakasta eli yksi asiakas ylipaikalla 
 
 
Laskentakaava: 

osastonhoitajan työtunnit * hoitotyön osuus työtunneista + sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtunnit 

ympärivuorokautisessa hoidossa olleet asiakkaat 

 

 Toteutuneeseen henkilöstömitoitukseen laskemiseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: 
 Paikalla olevan henkilöstön määrä 
 Paikalla olevan ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden määrä seurantaviikon eri päivinä 
 Hoitotyöhön osallistumisen ilmoitettu osuus tiettyjen ammattiryhmien osalta 
 Tuntien kirjaamisen oikeellisuus 

 

 Lähde:  Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa. Kirjassa: STM ja Kuntaliitto. Laatusuositus 
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisuja 2013:11,  s.  49, 50. 

Esimerkkiyksikön toteutunut henkilöstömitoitus: 

36 h * 0,5 + 70 h + 114 h 

= 0,50 38,25 h 
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