
Olemme saaneet Olli-pesuistuimen hyödyllisyydestä käyttäjäpalautteita useista eri hoitolaitoksista.  
Vakiolomakkeeseemme olemme joulukuuhun 2014 mennessä saaneet vastauksia seuraavasti:

Vertaa Olli-istuinta aikaisemmin käytössä olevaan WC-istuimeen.

Olli on …     
 paljon 

parempi
parempi

ei havaittua 
muutosta

huonompi
paljon 

huonompi

koulu-
arvosana-
keskiarvo

kouluarvosana 10 9 7 5 4

1 helpottaa käyttäjän wc:llä asiointia 60 30 0 0 0 9,7
2 helpottaa alapesua yksin asioiden 51 19 10 0 0 9,4
3 helpottaa alapesua avustajan kanssa 70 19 0 0 0 9,8
4 nopeuttaa avustajan työskentelyä 52 11 6 0 0 9,6
5 on helpompi puhdistaa 38 13 10 7 0 8,9
6 on mukavampi istua 13 15 26 0 0 8,3
7 tulee puhtaampi lopputulos 45 22 8 0 0 9,4
8 käyttäjälle tyytyväisempi mieli 53 20 18 0 0 9,2
9 avustajalla on parempi työasento 3 55 18 0 0 8,6

10 lattialle tulee pesuroiskeita vähemmän 15 67 0 0 0 9,2
yhteensä 400 195 96 7 0 9

Suositteletko Olli-istuinta?

suosittelen 
lämpimästi

suosittelen
en osaa 
sanoa

en suosittele
en  missään 

nimessä

koulu-
arvosana-
keskiarvo

1 on hyödyllinen, suosittelen 35 55 1 0 0 9

Ottaisitko Ollin päivittäiseen käyttöön?

kyllä en
en osaa 
sanoa

koulu-
arvosana-
keskiarvo

1 ottaisitko Ollin päivittäiseen käyttöön 88 0 2 10

Palautettuja vastauslomakkeita 113 kpl
avustajia 108 kpl
käyttäjiä 5 kpl
Hoitolaitoksia 15 kpl
Käyttöjaksojen pituus 1 -8 viikkoa

17.12.2014

Kuinka paljon yksi Olli-istuin säästää?

Arviossa istuimella tehdään päivittäin 2 alapesua hoitajan avustamana.  
Olli-pesuistuimella pesutulos on puhtaampi ja toimenpide valmistelui-
neen säästää keskimäärin 5 minuuttia työaikaa. Kustannushyöty hoitajan 
vapautuvista resursseista yhtä Olli-istuinta kohti on noin 5,80 € päivässä 
(2 pesua / istuin). Istuimen hinta (200 €) kuittautuu 34 päivässä. 
Jos hoitaja avustaa 10 alapesua päivässä, säästyy työaikaa mielekkääm-
pään työhön 1 tunti.

Pesulappuja säästyy 8 kpl päivässä, yht. ~24 snt, vuodessa ~87 €.
Laskelma perustuu Aurinkosäätiössä 26.1.2015 tehtyyn haastatteluun.

Olli-pesuistuin
Käyttäjäpalautteita



Käyttäjien kommentteja

Hoitotyöntekijät kertovat kokemuksistaan:
1. Helpottaa käyttäjän wc:llä asiointia
... niin, se Ollin tila ja muoto. Siinä on helppo siirtyä edestä taakse, tai päinvastoin.
... hänkään ei enää jännitä vaan voi istua rauhassa, se vanha korotus ei pysynyt paikoillaan.
… Ollin korotus tekee helpommaksi istuutua. Meillä on tosin yksi niin pieni asiakas, ettei hän voi Ollia käyttää, hänen jalkansa 

jäävät roikkumaan ilmaan. 
... tämän asiakkaan kanssa emme tarvitse enää suihkutuolia, ennen siis laitoimme ensin suihkutuolin WC-istuimen päälle,   

sitten asiakkaan. Nyt asiakas istuu suoraan Ollille. 

2. Helpottaa alapesua yksin asioiden

3. Helpottaa alapesua avustajan kanssa
... nyt voin auttaa paremmin isokokoistakin asiakasta.
... se tila, nyt näen mitä teen.

4. Nopeuttaa avustajan työskentelyä
... no selvästi! viitisen minuuttia, arvioin keskimäärin.
... muutos on ollut suuri, 5-10 minuuttia.
... minä en ole havainnut muutosta pesuajassa, tulos on kuitenkin parempi.
... onpa vaikea arvioida, riippuu asiakkaankin toimintakyvystä, ainakin viisi minuuttia, usein enemmän.

5. On helpompi puhdistaa
... ei helpompi, ei huonompi

6. On mukavampi istua
... ei ehkä mukavampi, mutta Ollilla istuessa asento on ryhdikkäämpi ja raajat sopivasti harallaan, asiointi ja ponnistaminen on 

siksi ollut helpompaa.

7. Tulee puhtaampi lopputulos
... no selvästi! 
... ihopoimutkin tulevat kunnolla pestyiksi, koska voin suihkuttaa enkä tarvitse enää pesulappuja. Usein tarvitsen enää vain yhden 

lapun pesun lopuksi ihon kuivaukseen, kun käytössä on Olli.

8. Käyttäjälle tyytyväisempi mieli
... minulla on ollut yksi ärtyinen asiakas, joka ennen ärisi minulle. Nyt se on loppunut.
... onhan mukavaa, kun on puhdas.
... yksikin asiakas taas tänään huikkasi mennessäni hänen luokseen: ” Olli on niin hyvä.”

9. Avustajalla on parempi työasento
... näen, mitä teen.
... asiakkaan liikuttelu istuimella on helpompaa, eikä minun tarvitse kyyristellä niin paljon.

10. Lattialle tulee pesuroiskeita vähemmän
... ei niitä roiskeita tule.
... siinä on se kouru etureunassa. Se estää hyvin roiskeet. 
... joo, ja pesulappujakin tarvitaan vähemmän. Se tarkoittaa säästöä.
... ennen housut usein kastuivat, kun roiskeet tulivat istuimen alta säärille. Nyt ei tätä enää tapahdu. Surutta vois päästä suihkusta 

paremmallakin paineella.

Poimintoja haastattelusta Naantalin Aurinkosäätiössä 26.1.2015, viisi vastaajaa.
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