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Huonokuntoisimmat vanhukset saattavat joutua vuoteensa vangeiksi jo kello 16. ”Yö” jatkuu seuraavaan 

aamupäivään. 
 

Kuvaaja: arkisto 
 

Kouvolalainen lähihoitaja on joutunut sitomaan vanhuksia vyöllä esimiehen käskystä. Yksityisen hoivakodin 

muut hoitajat seurasivat ikkunasta, etteivät omaiset tule ja näe totuutta. Katri Mannonen 
 

 
Valmistuin lähihoitajaksi vuosituhannen vaihteen jälkeen. Minulla oli vahva kutsumus hoiva-alalle ja 

vanhusten pariin. Koulussa puhuttiin paljon työn arvoista ja ihanteista - siitä, että ihmisiä pitäisi hoitaa 
huolellisesti ja inhimillisesti loppuun asti. 

 

Ajattelin, että nämä ihanteet toteutuvat parhaiten yksityisissä hoivakodeissa, koska kunnat ja kaupungit ovat 
alituisessa pahassa rahapulassa. Ajattelin, että yksityisellä puolella on enemmän rahaa ja sitä kautta 

enemmän hoitajia ja vanhuksilla paremmat olot. 
 
Se oli täydellinen virhearvio. Ainakin joissain yksityisissä hoivakodeissa vanhuksilla on tosi huonot olot. 

 
Olen täysin puhki. Pahinta on, että osa hoitajista on turtunut pitämään vanhusten julmaa kohtelua 

normaalina. 
 

Tällä viikolla julkaistiin lääninhallitusten tekemä selvitys vanhusten hoidon tilasta. Voin vakuuttaa, että kaikki 
julkisuuteen tulleet kauheudet ovat totta ja ihan tavallista arkipäivää. 

 

Eräässä kouvolalaisessa hoivakodissa vanhuksia ei esimerkiksi lähetetä sairaalaan, ennen kuin on ihan 
pakko. Kerran erään vanhuksen kunto heikkeni silmissä. Hänelle tuli yskää, hän hikoili ja muuttui kalpeaksi ja 

voimattomaksi. Meinasin soittaa ambulanssin, mutta esimies sanoi, että katsotaan vielä vähän aikaa. 
 

Sitten vanhuksen kunto romahti. Mittasin hänen verenpaineensa, ja lukemat olivat minimissä. Esimies sanoi, 

että anna sille vähän nitroa kielen alle, jos sillä on vaikka sydänvaivoja. 
 

En antanut nitroa, vaan soitin heti ambulanssin. Kun se tuli, kuljettajat sanoivat, että paljon aikaisemmin olisi 
pitänyt soittaa. Nitrot olisivat vain pahentaneet asiaa. Vanhus joutui moneksi viikoksi sairaalaan. 

 

Myöhemmin hoivakodin johtaja sanoi minulle, että en olisi saanut tilata ambulanssia vielä silloinkaan. Hän 
sanoi, että nyt talo ei saa rahaa, kun maksava asiakas on sairaalassa. Hän todella sanoi tuon ääneen. 

 



Osa vanhuksista kärsii aivojen verenkiertohäiriöistä. Kun kohtaus on ohi, vanhus on pitkään 

puolitajuttomassa tilassa. Hänet pitäisi laittaa omaan sänkyyn toipumaan ja heräämään, ja hoitajan pitäisi 

seurata hänen vointiaan vuoteen vieressä. 
 

Työpaikallani se ei ollut mahdollista. Hoidettavia oli niin paljon ja hoitajia niin vähän, että esimiehen käskystä 
nämä puolitajuttomat vanhukset sidottiin ruokasalin tuoleihin. Hoitaja pystyi tarkkailemaan heitä samalla, 
kun hän teki muita hommia. 

 
Siinä vanhukset sitten istuivat pää retkottaen, lihakset nykien. Se oli ihan kamalan näköistä. 

 
Ruokasalin ikkunasta oli näköyhteys parkkipaikalle. Esimies oli käskenyt tarkkailemaan, ettei omaisia tule 

yllättäen paikalle. Jos heitä näkyi, toimintaa muutettiin saman tien. Emme jääneet koskaan kiinni. 

 
Jos omaisia oli talossa, aloimme laittaa vanhuksille yöpukuja ja yövaippoja vasta illalla. Muuten 

huonokuntoisimpia vanhuksia pantiin yövaipoissa sänkyihin jo neljältä iltapäivällä. Sänkyjen laidat nostettiin 
ylös ja lukittiin, etteivät he pääse pois sängyistä. 

 
Iltapala syötettiin sänkyyn, samoin aamupala. Yövaipat riisuttiin pois aamupäivällä yhteentoista mennessä. 

Vasta silloin vanhukset myös nostettiin pois sängyistä. 

 
Vanhuksia saatettiin panna sänkyihin myös hoitajien kahvitaukojen ajaksi. Sängyn laidat nostettiin ylös, 

rollaattori vietiin kauemmas ja soittokello otettiin pois vanhuksen ranteesta, jotta hän ei voi häiritä 
kahvitaukoa. 

 

Joskus kiireisinä päivinä vanhukset sidottiin tuoliin myös heidän ruokailunsa ajaksi. Hoitajilla ei nimittäin ole 
aina aikaa vahtia heitä edes sitä viittä minuuttia, minkä syöminen kestää. Näissä tilanteissa vanhuksia ei 

sidota millään pehmeillä liinoilla, vaan heidän omilla vöillään. Mummoilla on usein yllään kangasmekot, joissa 
on sellaiset vyöt, joita voi käyttää. 

 
Korostan, että tämä kaikki tapahtuu esimiehen neuvosta. Me hoitajat emme tee omin lupinemme tuollaista, 

koska se on laitonta. 

 
Meitä hoitajia on vähän, mutta me olemme joutuneet tekemään paljon muutakin kuin hoitotyötä. Esimerkiksi 

siivoukseen uppoaa monta tuntia: vaihdamme petivaatteita, tamppaamme mattoja, pyyhimme pölyjä ja 
imuroimme, pesemme kylpyhuoneita ja vessoja. Sen kaiken ajan käyttäisimme mieluummin vaikka 
vanhusten ulkoiluttamiseen. 

 
Toisaalta esimies on pannut siivoojia hoitohommin. On tapahtunut sellaista, että siivooja on ollut yöllä yksin 

vahtimassa vanhuksia. Kysyin eräältä siivoojalta, mitä hän tekisi, jos jonkun vanhuksen verensokeri alkaisi 
heittää. Hän vastasi, ettei tiedä. 

 

Uskon, että monet vanhukset ovat nälissään. He ottavat ruokaa iltapäivällä - usein tarjolla on puuroa tai 
velliä. Iltapalasta he saattavat kieltäytyä, eivätkä hoitajat maanittele heitä syömään, koska siinä kuluisi aikaa. 

 
Seuraavan kerran ruokaa saa vasta aamulla yhdeksältä, joten pahimmillaan paasto kestää seitsemäntoista 

tuntia. 
 

Omaisilla ei ole mitään käsitystä siitä, miten vanhuksia saatetaan kohdella. Heille jaetaan esitteitä, joissa 

kerrotaan hoivakodin hienoista arvoista ja periaatteista. 
 

Neuvoisin omaisia käymään paikalla mahdollisimman usein ja yllättäviin aikoihin. Heidän kannattaa myös 
kysellä, miten vanhukset ovat syöneet, ovatko he käyneet ulkona ja päässeet suihkuun ja onko heille pidetty 

seuraa. 

 
Näitä kannattaa kysellä nimenomaan johtajilta ja esimiehiltä. 

 
On huono merkki, jos hoitajat vaikuttavat kireiltä. Se saattaa kieliä siitä, että heillä on huono olo, koska he 

eivät voi tehdä työtä arvojensa mukaisesti. Huonot päälliköt eivät yksinkertaisesti anna siihen 
mahdollisuutta. Ja jos hoitaja joskus koettaa hoitaa yhtä vanhusta hyvin, kymmenen muuta saa entistä 

huonompaa hoitoa. Kello tikittää kovaa vauhtia koko ajan. 



 

Sekin on huono merkki, jos vanhus on usein levoton ja stressaantunut. Mitä muutakaan hän voisi olla, jos 

olot ovat tällaiset? 
 

Olen etsinyt itselleni uuden työpaikan. Jos sielläkin asiat ovat yhtä huonosti, vaihdan alaa. Muuten en kestä 
enää. 
 

 
Lähihoitaja ei esiinny omalla nimellään, koska hän pelkää esimiestensä reaktioita. 

 


