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■  Yksilöllinen elämä

■  Ulkoilu ja viriketoiminta

■  Hyvä perushoito

■  Ruoka ja vuodepaikka
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Hoitajalla on asiakkaalle 210 min/vrk

Hoitajalla on asiakkaalle 168 min/vrk

Hoitajalla on asiakkaalle 135 min/vrk

Hoitajalla on asiakkaalle 108 min/vrk
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Yhden asiakkaan hyvä perushoito 
vaatii 150 minuuttia vuorokaudessa
Suomessa ikäihmisten asumispalveluissa olevat ovat vähintään 
keskivaikeasti muistisairaita ja runsaasti apua tarvitsevia.

HYVÄ HOITO EI OLE SÄILYTYSTÄ.                        superliitto  #superarvoa



HYVÄ HOITO EI 
OLE SÄILYTYSTÄ
SuPer vastustaa hallituksen suunnittelemaa 
vähimmäismitoitusta 0,4. Sillä ei pystytä 
turvaamaan edes perushoitoa. SuPerin mielestä 
jo nykyinen minimimitoitus 0,5 on riittämätön. 
Pieniä lukuja, joilla on suuri merkitys. 
Asumispalveluissa olevat ikäihmiset ovat 
vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja 
tarvitsevat runsaasti apua.

Mitoituksen perusteena on asiakkaiden hoidontarve. Mitoituksen tulee toteutua 
päivittäin. Vähimmäismitoituksella 0,5 voidaan järjestää minimivaatimukset 
täyttävä hoito vain harvoin. Sillä ei voida taata asiakasturvallisuutta ja asiakkaan 
oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Hyvä ja kokonais-
valtainen hoito edellyttää 0,8 mitoitusta.

”Henkilöstön määrä ei ratkaise, vaan työn organisointi.”
Väärin. Kaikkea ei voi tehostaa. Hyvä perushoito yksistään vaatii 150 minuuttia 
vuorokaudessa asiakasta kohden. Hyvällä perushoidolla tarkoitetaan asiakkaan 
auttamista peseytymisessä, ruokailuissa, WC-käynneillä, pukeutumisessa ja riisuu-
tumisessa sekä asiakkaan terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia, 
tarvittavia sairaanhoidollisia toimenpiteitä sekä lääkehoidon toteuttamista. Hyvän 
perushoidon lisäksi asumispalveluissa tulee järjestää viriketoimintaa ja ulkoilua. 

Ennen avustaville työntekijöille kuuluneet siivous, vaate- ja ruokahuolto on nyt 
siirretty hoitohenkilökunnalle. Jopa yhden kokonaisen hoitotyöntekijän työpanos 
kohdistuu muuhun kuin hoitotyöhön.

”0,5 mitoitus tarkoittaa, että yksi hoitaja hoitaa kahta vanhusta.” 
Ei tarkoita. Tämä on yleinen väärinkäsitys. 0,5 mitoituksella kolmeakymmentä 
asiakasta hoitaa 15 hoitotyöntekijää. Tällöin kaikkia asiakkaita hoitaa aamu-
vuorossa 6 hoitajaa, illassa 4 hoitajaa, yössä vain 1 hoitaja. Vapaalla olevat  
4 hoitajaa lasketaan myös mitoitukseen.
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