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Kuntien on toimitettava suojavarusteita yksityisten toimijoiden 
hoivakoteihin ja kotihoitoon 
 
STM on 9.4.2020 antanut kunnille ja palveluntuottajille ohjeen koronavirustartuntojen 
ehkäisystä ympärivuorokautisessa hoivassa. Ohjeen mukaan terveiden ja oireettomien 
asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskenneltäessä käytetään joko kirurgista nenä-
suusuojainta tai jos niitä ei ole käytettävissä, niin pestävää tai kertakäyttöistä kankaista 
suojainta. Vastaava ohjeistus kotihoitoa koskien on annettu aiemmin 31.3.2020. 
Velvoittavalla viranomaisohjeella on moninkertaistettu kirurgisten suu-nenäsuojainten 
käyttö yksiköissä.  
 
Lisäksi STM on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä 9.4. kirjeellä, jossa se velvoittaa kunnat ja 
sairaanhoitopiirit jakamaan viivytyksettä varmuusvarastoista saamiaan suojavarusteita 
myös yksityisten toimijoiden hoivayksiköihin sekä kotihoitoon. 
 
Hyvinvointiala HALI ry muistuttaa jäsenyrityksiään siitä, että näillä on oikeus vaatia 
hoivayksiköihinsä sekä kotihoitoon edellä mainituilla perusteilla suojavarusteita kunnilta ja 
sairaanhoitopiireiltä. Rinnalla ja ensisijaisesti palveluntuottajien on tilattava niitä 
itsenäisesti.  
 
STM:n 9.4. annetulla määräyksellä kuntia ja sairaanhoitopiirejä velvoitetaan toimittamaan 
suojaimia myös yksityisille palveluntuottajille. Tähän sekä velvoittavaan 
viranomaismääräykseen suojautumisesta vedoten on palveluntuottajilla Hyvinvointiala 
HALIn näkemyksen mukaan oikeus laskuttaa suojatarvikkeiden toteutuneet 
hankintakustannukset kunnilta kulutuksen mukaan. 
 
Hyvinvointiala HALI arvioi suojavarusteiden kulutusmääristä seuraavaa: 
 
A) Työntekijöiden perussuojautuminen 1,80 €/asiakas/vuorokausi: 

• Kirurgisia suu-nenäsuojainmaskeja 2 kpl / vuorokausi toimintayksikön jokaista 
asukasta kohden. 

• Tarve perustuu THL:n arvioon yhden suojainmaskin käyttöajasta, keskimäärin 3 
maskia/hoitaja/työvuoro. Kokonaishenkilöstömitoituksella 0,70 on tarve 2 
maskia/asiakas vuorokausi. 

 
B) Kosketus-pisaratartunta –suojautuminen 3,95 €/asiakaskontakti ja 27,62 

€/asiakas/vuorokausi (asiakkaalla koronatartuntaepäily- altistuminen tai todettu 
infektio): 

• Kirurginen suu-nenäsuoja, hihallinen suojatakki/esiliina, kertakäyttöiset 
suojakäsineet ja suojapäähine. Lisäksi suojalasit/visiiri, jotka desinfioitava 
kontaktien välissä 
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• Kulutusarvio 7 hoitokontaktia/asiakas/vuorokausi, jolloin edellä mainittuja 
suojavarusteita tarvitaan päivittäin seitsemät kappaleet asukasta kohden pois 
lukien suojalasit/visiiri, joita tarvitaan joka päivä yhdet asukasta kohden. 

 
Suojatarvikkeiden vaikeasta saatavuudesta johtuvat tukkuhinnat (sis. alv 24 %) 
palveluntuottajille ovat tyypillisesti tällä hetkellä: 
 

• kirurginen suu-nenäsuoja 0,90 €/kpl 

• hihallinen suojatakki/esiliina 1,90 €/kpl 

• suojakäsineet 0,12 €/kpl 

• suojapäähine 0,25 €/kpl 

• suojalasit/visiiri 5,43 €/kpl (monikäyttöinen, vaihdettava päivittäin) 
 

Kunnilla on oikeus saada koronaviruksesta aiheutuneita kustannuksia korvattua valtiolta 
lisätalousarvion 8.4. mukaisesti.  
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