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Ohje vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajille 
koskien ehdotonta hoitohenkilökunnan mitoitusta hoivakodeissa 
koronavirusepidemian aikana 

 
Ympärivuorokautisessa hoivassa saattaa olla henkilöstövajausta tulevina viikkoina. Tällöin on 
tärkeää priorisoida asukkaalle tärkeimmät asiat. Muita asioita on nyt lupa jättää myöhem-
mäksi. Keskustelkaa yhdessä yksikkönne toimenpiteistä, jotta teillä on yhteinen näkemys asi-
asta. 

Tärkeät, joka tilanteessa huolehdittavat asiat ovat:  

 ruokailu ja ravitsemustilan seuranta 

 lääkityksen varmistaminen 

 asukkaan lämmin kohtaaminen 

 asukkaan hyvä olo 

 välttämättömästä puhtaudesta huolehtiminen 

 olennaisten asioiden kirjaaminen 
 

Mahdollinen henkilöstövajaus saattaa aiheuttaa sen, että kaikilla työntekijöillä ei ole samaa 
osaamista tai koulutusta kuin vakituisella henkilöstöllä. Tässä tilanteessa työtehtävien jakoa 
on mietittävä uudelleen osaaminen ja vastuut huomioiden. 

On tärkeää, että kaikki työntekijät otetaan hyvin vastaan ja heidät perehdytetään niin hyvin 
kuin mahdollista. 

Hoivakotien asukkaat tulee hoitaa ensisijaisesti omassa hoivayksikössään. Jokaisella asuk-
kaalla tulee olla ajan tasalla oleva hoito- ja palvelusuunnitelma, joihin on kirjattu hoidon lin-
jaukset ja rajaukset. Jokaisessa hoivayksikössä on oltava valmius toteuttaa tarvittaessa asuk-
kaan/yksikön karanteeni- tai eristystoimet. 

 

Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.  
Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina ja henkilökunnan tulee olla läsnä  
samassa toimintayksikössä. Ympärivuorokautisen hoidon hoitohenkilöstön vähimmäismäärä on 
0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. 

 

Poiketen vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen puitesopimuksen HEL 2016-001793 
palvelukuvauksen kohdan 5.6 maininnasta koskien henkilöstörakennetta, sopimusta muute-
taan henkilöstön osin seuraavasti: 

1. Toteutuneeseen henkilöstömitoitukseen 0,5 lasketaan mukaan asiakkaan välittömään  
hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät kuten sairaan- ja tervey-
denhoitajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomit, ge-
ronomit ja kuntoutusalan ammattihenkilökunta sekä viriketoiminnan ohjaajat ja muut 
vastaavat. 



 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

24.3.2020   
2(2) 

 

 

  
 

 

Postiosoite Käyntiosoite    Y-tunnus 
PL 6000 Toinen linja 4 A    0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00530 HELSINKI     
 www.hel.fi 
 

 

2. Koulutetut hoiva-avustajat huomioidaan henkilöstömitoituksessa. Hoiva-avustajan 
sijaisena voi tilapäisesti toimia hoiva-avustaja-opiskelija, joka on suorittanut vähintään 
kaksi kolmasosaa opinnoistaan. 
 

3. Lähihoitajan sijaisena voi tilapäisesti toimia lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut 
ammatillisista tutkinnonosista hyväksytysti vähintään Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistämisen (30 osp) opintojakson. Työnantaja harkitsee jokaisen työntekijän kohdalla 
muut edellytykset toimia tehtävässä huomioiden suoritetut opinnot. 

 

4. Työsuhteessa olevat oppisopimuskoulutettavat voidaan laskea hoivahenkilöstömitoituk-
seen, kun ammatillisista tutkinnonosista on suoritettu hyväksytysti vähintään Hyvin-
voinnin ja toimintakyvyn edistämisen (30 osp) opintojakso. 
 

5. Sairaanhoitajan sijaisena voi tilapäisesti toimia sairaanhoitaja- tai terveyden-
hoitajaopiskelija, joka on suorittanut vähintään kaksi kolmasosaa opinnoistaan. 

 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että työsuhteessa olevalla ja mitoitukseen laskettavalla 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla on edellytykset toimia tehtävässään. Palvelun-
tuottaja arvioi tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja sen, millaisten tehtävien 
hoitamiseen 
hänellä on riittävät edellytykset. 

Hoiva-avustajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vas-
taavat eivät voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he voi osallistua lääkehoidon toteuttami-
seen.  

Jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon 
suorittaneita lääkeluvallisia työntekijöitä ja lääkehoidosta nimetty vastaava henkilö. 


