
  
        

Sairaan lapsen hoito – informaatiota vanhemmille   

Karhunpoikapalvelun tuottaa Kotipalvelu Mehiläinen Oy, joka on yksi Suomen 

johtavista henkilöstö- ja kotihoitopalveluiden tuottajista. Meillä on kokemusta 

hoitopalveluista liki 20 vuoden ajalta. Kotipalvelu Mehiläinen Oy kuuluu 

Mehiläinen-konserniin. 

https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/karhunpoika-lastenhoito  

Palvelun käyttö?   

Palvelu on tarkoitettu auttamaan yrityksen työntekijöitä kun lapsi tarvitsee hoitoa kotona ja vanhempia 

tarvitaan työpaikalla. Työnantaja tekee kanssamme sopimuksen hoitopalvelusta, minkä jälkeen henkilökunta voi 

tarvittaessa tilata hoitajamme kotiin lapsen luo. Palvelu koskee tavanomaisia akuutteja lastentauteja.   

Millaisia hoitajia? 

Hoitohenkilökuntamme koostuu terveydenhoitajista, sairaanhoitajista, lastenhoitajista ja lähihoitajista sekä 

henkilöistä joilla on lastenhoitokokemusta. Hoitajamme ovat täysi-ikäisiä ja heiltä vaaditaan kokemusta kaiken 

ikäisten lasten hoitamisesta. Lisäksi heidän taustansa ja luotettavuutensa tarkistetaan huolella 

rikosrekisteriotetta myöten ja heitä sitoo myös ehdoton vaitiolovelvollisuus. Vastuuvakuutuksemme kattaa 

myös lastenhoitopalvelut ja hoitajamme ovat motivoituneita hoitamaan lastasi kotiasi kunnioittaen. Valvomme 

palvelumme laatua säännöllisesti asiakaspalautetta seuraamalla ja toivomme palvelusta välitöntä palautetta 

osoitteeseen karhunpoika@mehilainen.fi 

Palvelun sisältö 

Hoitajan päätehtävänä on hoitaa sairasta lasta vanhempien ohjeiden mukaan. Hoitaja käy saapuessaan läpi 

vanhempien kanssa päivän rutiinit ja keskittyy lapsen hoitamiseen. Lähtiessään hän raportoi päivän tapahtumat 

suullisesti lapsen vanhemmille. Hoitaja huolehtii lasten ruokailusta vanhempien ohjeiden mukaan. Siivous tai 

muut kodinhoitotyöt eivät kuulu lastenhoitajan työhön, mutta hän huolehtii kuitenkin siitä, että koti on yhtä 

siistissä kunnossa kuin vanhempien lähtiessä töihin.   

Palvelun rajaus  

Yksi hoitaja hoitaa enintään kahta saman perheen sairasta lasta kerrallaan kotona, jotta sairaana oleva lapsi saa 

riittävän hoidon ja huomion. Lisäksi laki yritysten työntekijöilleen järjestämästä lastenhoidon verovapaudesta 

koskee vain sairaana olevaa lasta. 

Hoitajan tilaaminen     

Soita meille tilausaikana klo 6:00 – 23:00 palvelunumeroomme 040 125 5887. Suosittelemme tilaamaan 

hoitajan mahdollisimman ajoissa, jotta pystymme paremmin varmistamaan hoitajan saatavuuden. Hoitajamme 

ovat lapsen luona tarvittaessa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä ja minimiaika lapsen kanssa on kuusi 

tuntia. Tilauksen yhteydessä kysymme muun muassa tiedot lapsen ruokailutottumuksista, mahdollisista 

allergioista, perheen lemmikkieläimistä yms. jolloin hoitajamme ovat heti paikalle tullessaan tilanteen tasalla.  

 

Huom. vaadimme toistaiseksi asiakkailtamme negatiivista Koronatestitulosta. Mikäli lapsella on 

hengitystieinfektion oireita, hänellä tulee olla negatiivinen testitulos ennen kuin me voimme toimittaa 

hoitajan (kotitestin tulos on riittävä).  

https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/karhunpoika-lastenhoito

