Jokaisen asiakkaan hyvä perushoito
vaatii 2,5 tuntia vuorokaudessa
Suomessa ikäihmisten asumispalveluissa olevat ovat vähintään
keskivaikeasti muistisairaita ja runsaasti apua tarvitsevia.
HOITAJAMITOITUS

Hoitajalla on asiakkaalle 3 t 30 min/vrk
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HOITAJAMITOITUS

0,65

Yksilöllinen elämä
Ulkoilu ja viriketoiminta
Hyvä perushoito, mm. wc-käynnit
Ruoka ja vuodepaikka
Sosiaalisten suhteiden tuki

Hoitajalla on asiakkaalle 2 t 48 min/vrk

■ Ulkoilu ja viriketoiminta
■ Hyvä perushoito, mm. wc-käynnit
■ Ruoka ja vuodepaikka
Keskusteluaikaa

HOITAJAMITOITUS

0,5

HOITAJAMITOITUS

0,4

Hoitajalla on asiakkaalle 2 t 15 min/vrk

■ Perushoito
■ Ruoka ja vuodepaikka
■ TV:n katselun mahdollistaminen

Hoitajalla on asiakkaalle 1 t 48 min/vrk

■ Ruoka ja vuodepaikka
■ Välttämätön perushoito, vaipat
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HYVÄ HOITO EI
OLE SÄILYTYSTÄ
Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat
vanhukset ovat monisairaita ja tarvitsevat
jatkuvasti ammattihenkilöiden apua ja
arviointia. Hoitajamitoitus on korjattava
heti, ilman siirtymäaikoja.
Hallitusohjelmassa sovittu lakisääteinen minimimitoitus 0,7 on useimmiten
riittävä, kunhan siihen lasketaan vain koulutetut tutkinnon suorittaneet hoitajat.
Jos minimimitoitukseen lasketaan lisäksi avustavaa henkilökuntaa, 0,7 ei riitä
varmistamaan ihmisarvoista kohtelua ja potilasturvallisuutta.

Väite: Työn organisointihan se merkitsee, ei henkilöstön määrä.
Väärin! Kaikkea ei voi tehostaa. Hyvä perushoito vie hoitajalta 2,5 tuntia
vuorokaudessa asiakasta kohden.
Asiakasta autetaan silloin pesulla ja wc:ssä, ruokailuissa, pukeutumisessa ja
riisumisessa. Hänen terveydentilaansa seurataan ja hoidon tarvetta arvioidaan.
Tarvittaessa toteutetaan sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja lääkehoitoa.
Viriketoiminta, ulkoilu ja sosiaalisten suhteiden ylläpito jäävät vielä puuttumaan.
Mitoitusta heikentää entisestään se, että koulutetun hoitohenkilöstön työpanosta
käytetään muihin kuin hoitotehtäviin, kuten siivoukseen tai vaate- ja ruokahuoltoon.

Väite: 0,5 hoitajamitoitus tarkoittaa, että yksi hoitaja hoitaa
kahta vanhusta.
Väärin! 0,5:n hoitajamitoituksella 15 hoitajaa huolehtii 30:sta hoidettavasta.
Kaikkia näitä asiakkaita hoitaa siis aamuvuorossa 6 hoitajaa, illassa 4 hoitajaa
ja yöllä 1 hoitaja yksin. Myös vapaalla olevat 4 hoitajaa lasketaan mukaan
mitoitukseen.

Suomalainen vanhustenhoito ei ole hyvinvointivaltion arvojen edellyttämällä
tasolla. Hoitajamitoitus on laitettava lupausten mukaisesti kuntoon nyt.
Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole enää aikaa odottaa.
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