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• Tehostettu 
palveluasuminen

• Laitoshoito

• Kotihoito

• Kotisairaanhoito
• Kotipalvelu
• Tavallinen 

palveluasuminen

Henkilöstömitoituksen tiedonkeruu ja laskenta 2

Seuranta

Valvonta

Tiedolla 
johtaminen

Toimintayksikkökysely Kuntakysely

Ympärivuoro-
kautinen hoito

Kotihoito

• Ympärivuorokautisen hoidon 
henkilöstömitoitus

• Kotihoidon riittävyys 
• Toimintakäytännöt ja johtaminen

• Valvonta

• Iäkkäiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

• Palliatiivinen hoito ja 
saattohoito

• Valvonta

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

• Vanhuspalvelujen johtajat
• Työryhmät
• Johtoryhmät

Kunnat, kuntayhtymät, 
yhteistoiminta-alueet

• Hybridit



Vanhuspalvelujen tila –seuranta - mitoituskuutio
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Kotihoidon asiakasmäärässä on pientä laskua

Kotihoidon asiakasmäärä*

Ajankohta Julkinen Yksityinen Yhteensä

2020 52 310 8 138 60 448

2021 50 974 8 911 59 885

• Julkisen sektorin 
kotihoidon asiakasmäärä 
laski

• Yksityisen sektorin 
asiakasmäärä nousi

• Julkinen sektori hoitaa 
85 % kotihoidon 
asiakkaista
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Julkinen

-1336
(-3%)

Yksityinen

+773
(+9%)

Yhteensä

-563
(-1%)

*Keskiarvo päivittäisestä asiakasmäärästä



Lähi- ja sairaanhoitajien määrä on laskenut 
kotihoidossa

Laskennallinen henkilöstömäärä 
kotihoidossa

2020 2021 Muutos

Lähihoitajat, perushoitajat 12 932 12 550
-381

(-3%)

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat 2 111 1 969
-142

(-7%)

Hoidossa avustava henkilöstö* 1 065 1 076
+10

(+1%)

Esihenkilöt, osastonhoitajat 1 023 941
-83

(-8%)

Terapeutit, ohjaajat** 363 308
-55

(-15%)

Muu henkilöstö 
(ei sosiaali- ja terveysalan koulutusta)

224 194
-30

(-13%)
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* Hoiva-avustajat, hoito- ja 
laitosapulaiset, kotiavustajat, 
kodinhoitajat ja muun sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksen suorittaneet
** Fysioterapeutit, 
toimintaterapeutit, sosiaaliohjaajat, 
geronomit, sosionomit ja 
virikeohjaajat

Laskennallinen 
henkilöstömäärä: 
seurantajakson aikana 
toteutuneet  tunnit jaettuna 
yhden henkilön 
laskennallisella kolmen viikon 
työajalla 114,75 h

Lähde: Vanhuspalvelujen tila, THL



Kansallinen RAI

Tavoitteena on, että iäkäs henkilö saa tarpeitaan vastaavan palvelun 
ja hoidon

• RAI-arviointivälineistöä käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään 
yhdenmukaisesti ja monipuolisesti

• RAI-arviointitiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti 
ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat

Tavoitteena on, että vertailutiedon avulla voidaan tarkastella eri 
kunnissa ja organisaatioissa vallitsevia palvelukäytäntöjä, asiakas-
profiileja ja palvelun laatua

• Kansallinen kattavuus parantaa vertailutiedon käyttökelpoisuutta 
merkittävästi

• THL on tuottanut RAI-järjestelmän käyttäjille tätä vertailutietoa tiedolla 
johtamisen tueksi jo vuodesta 2000

15.9.2021THL:n RAI-asiantuntijat



RAI-arviointeja tehtiin vuonna 2019

• noin 40 %:lle kaikista 
ympärivuorokautisen hoidon 
asiakkaista 

• noin 37 %:lle säännöllisen 
kotihoidon asiakkaista

• Käyttö laajenee kiihtyvässä tahdissa 
lakimuutoksen vauhdittamana
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Vanhuspalvelulain muutos 

Tavoitteena on kansallisesti yhtenäisellä tavalla selvittää iäkkäiden 
henkilöiden palvelutarpeet sekä luoda yhtenäisiä hoito- ja 
palvelupolkuja ja palvelun sisältövaatimuksia 

• Vanhuspalvelulaki edellyttää RAI-arviointivälineistön käyttöä iäkkäiden 
henkilöiden säännöllisissä palveluissa ja asiakasohjauksessa. 

• Siirtymäkausi on nyt menossa ja RAIn käyttöönotto aloitettava viimeistään 
1.4.2023

• THL tukee kuntia ja palveluntuottajia RAIn käyttöönotossa    
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THL tukee RAIn kansallista käyttöä

RAI-tiedon käyttö 

RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastyössä 

RAI-vertailutiedon hyödyntäminen 
kehittämisen ja johtamisen tukena 
paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

Osaamisen varmistaminen

RAI-verkkokoulu

RAI-kouluttajakoulutukset sote-
organisaatioille

RAI sote-alan opintoihin

Valvontaviranomaisten RAI-osaamisen 
vahvistaminen
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• Uusille käyttäjille tuki käyttöönottomallin implementointiin
• Vanhoille käyttäjille tuki interRAI-välineistöön siirtymiseen
• Kaikille tukea RAI-tiedon käyttöön ja osaamisen varmistamiseen

Tutustu ja kysy lisää!
➢RAI-arviointivälineistön kansallisen 

käytön toimeenpanon tuki –hanke
➢RAI@thl.fi

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/rai-arviointivalineiston-kansallisen-kayton-toimeenpanon-tuki
mailto:RAI@thl.fi


Kansallinen RAIn käyttöönottomalli

Käyttöönottoprosessin vaiheet ovat:
1. Organisoituminen

2. Orientoituminen 

3. RAI-osaamisen varmistaminen

4. Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon 
hyödyntäminen

5. RAI-vertailutieto ja sen käyttö

→ Organisaatiokohtainen 
käyttöönottoprosessi on usean 
kuukauden mittainen hanke
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https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/thln-rai-jarjestelman-
kayttoonottomalli-palvelunjarjestajalle-tai-
palveluntuottajalle/kehittamisen-polku

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/thln-rai-jarjestelman-kayttoonottomalli-palvelunjarjestajalle-tai-palveluntuottajalle/kehittamisen-polku


Tulevia RAI-tilaisuuksia 

RAI käyttöön!-tilaisuudet

• 14.10. Käyttöönottomallin 
esittely

• 11.11. RAI-osaamisen 
varmistaminen

• 9.12. Käyttöönottoklinikka

Tietoa, tavoitteita ja tuloksia

RAI-webinaarit

• 22.9. Hoitotyön RAI-
webinaari

• 27.10. Johtamisen RAI-
webinaari

• 17.11. Vertailukehittämisen 
RAI-webinaari
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➢ https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri


Hyviä käytäntöjä  ja verkostoja hyötykäyttöön

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI)
• edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa 

palveluissa. 

• ohjelmajohtaja, erikoistutkija Heidi Anttila, THL / thl.fi/kati

Muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallinen palvelupolkumalli –hanke
• tarkoituksena on edistää muistisairauksien varhaista tunnistamista ja sujuvoittaa muistisairaan henkilön 

palvelu- ja hoitopolkua, erityisesti ikäihmisten kohdalla. Elintapaohjaus (Finger –toimintamalli) kytketty 
mukaan

• vetäjät: johtava asiantuntija Teija Hammar ja asiantuntija Pia Pulkkinen

Aikamittaus (THL) ja Hyvä veto (TTL+THL)–hankekokonaisuus
• Aikamittaushankkeessa seurataan ikäihmisten palveluyksiköissä työskentelevien työntekijöiden työajan 

kohdentumista asiakas- sekä muuhun työhön.

• Hyvä veto -hankkeessa tarjotaan aikamittaushankkeeseen osallistuville työyksiköille ja työntekijöille 
mahdollisuutta osallistua työhyvinvointia ja työntekijöiden kuormitusta koskeviin osatutkimuksiin. 

• vetäjät: tutkimusprofessorit Anja Noro ja Timo Sinervo, THL sekä tutkimusprofessori Jaana Laitinen, TTL
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Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun 
parantaminen – valtionavustushaku kesällä 2021

• Valtionavustuksen kohderyhmänä  olivat yliopistolliset sairaanhoitopiirit
• erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit ja kunnat hankkeissa osatoteuttajina

• Toimenpidekokonaisuudet - stm:n suositus palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
järjestämisestä kehittämistyön pohjana

• kotisairaalatoiminnan kehittäminen kunnissa

• palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen

• asumispalvelujen ja kotihoidon henkilökunnan palliatiivisen hoidon ja 
saattohoidon osaamisen kehittäminen

• lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittäminen

• digitaalisten palvelujen kehittäminen kotisairaalassa ja palliatiivisen hoidon 
vastaanotoilla

Hankeavustuksen käyttöaika vuosina 2021-2023
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SOTE –arviointi ja tietopohja, THL:n tietoikkuna
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Kiitos ja mukavaa 
syksyn jatkoa!
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Kuva Teija Hammar


