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Talousarvioaloite hoito/hoiva-apulaisten lisäämiseksi Helsingin Monipuolisiin 
Palvelukeskuksiin

Vuonna 2013 hoitoapulaiset poistettiin suurimmasta osasta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimialan alaisista ympärivuorokautisen tehostetun hoivan ja palveluasumisen yksiköistä. Määräai-
kaisten hoitoapulaisten sijaisuudet päättyivät ja vakinaiset hoitoapulaiset siirtyivät nykyisen HUS De-
sikon alaisuuteen. Nykyisin laitoshuollon palvelut ( pelkät siivouspalvelut ) ostetaan Hus Desikolta.  
Nämä palvelut sisältävät ainoastaan tilojen siivouksesta huolehtimisen. Pyykkihuolto ( pyykkien pesu, 
kuivaus ja asukkaiden vaatteiden kaappeihin vienti) ja muut kodinomaiset tehtävät (ruokakärryjen ha-
ku, pöytien kattaus, puhdistus, astioiden pesukoneeseen laitto, tyhjennys ) jäävät nykyisin sairaanhoi-
tajien ja lähihoitajien tehtäväksi. Kaikki tämä aika on pois hoitotyöstä, johon heidät on koulutettu.  
Avustava henkilökunta voisi hoitaa nämä työt. Minimimitoituksella työskenteleviin yksiköihin tarvitaan 
lisäkäsiä. Avustava henkilöstö osallistuisi kodinomaisten tehtävien lisäksi asukkaiden ulkoilutukseen, 
liikuntaryhmiin, viriketoimintoihin ja tapahtumiin saattamisiin.  Avustavaa työntekijää tarvitaan eniten 
arkisin klo 8-16 välisenä aikana. 

Avustavien  työntekijöiden palkkaaminen lisäisi merkittävästi työpaikkoja, jotka sopisivat myös osa-
työkykyisille henkilöille. Hoiva-avustajia on koulutettu useamman vuoden ajan kahdeksan kuukauden 
koulutuksella. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiudet vanhus- ja vammaispalveluiden 
avustaviin tehtäviin. Hoiva-apulaiset eivät saa osallistua lääkehoitoon eivätkä voi työskennellä yksin. 
Näille työntekijöille Helsingin kaupunki tarjoaisi merkittävän työllistymismahdollisuuden. Viime aikai-
sissa esiin tulleissa vanhustenhoitoon liittyvissä puutteissa Aluevalvontavirasto  on kiinnittänyt huo-
miota vanhusten hoitoyksiköiden omavalvontasuunnitelmien puutteisiin esimerkiksi asukkaiden ulkoi-
lumahdollisuuksien vähäisyyteen. 

Hoitoapulaisten lukumäärää ollaan parhaillaan kartoittamassa Monipuolisissa Palvelukeskuksissa. 
Osassa palvelukeskuksien ryhmäkoteja  hoitoapulaiset ovat vielä työssä. Tämä on erinomainen asia. 
Yhden hoitoapulaisen kokonaisvuosikustannus työnantajakuluineen on keskimäärin noin 35.000 -  40 
000 euroa vuodessa. Helsingin kaupungilta on jäänyt budjettiylijäämää viime vuosina useita satoja 
miljoonia euroja. Panostus avustavien työntekijöiden palkkaamiseen kannattaa työllistävällä vaikutuk-
sellaan sekä keventää koulutettujen hoitajien työtaakkaa ja parantaisi heidän työhyvinvointiaan. Työn-
tekijän työ kohdistuisi siihen hoitotyöhön mihin hänet on koulutettu. Avustavan henkilöstön palvelut 
voitaisiin ostaa esimerkiksi HUS Desikolta samoin kun laitosapulaisten palveluiden kohdalla nyt toimi-
taan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme hoito/hoiva-apulaisten palkkaamista avustaviin tehtäviin Hel-
singin kaupungin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin ja palvelutaloihin niin ryhmäkoteihin kuin  palvelua-
sumisen puolelle. Avustavaa henkilökuntaa ei pidä laskea mukaan hoitajamitoitukseen. 
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