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THL seuraa ikääntyneiden palveluiden laatua

• Henkilöstömitoituksen seurannan avulla

• Vanhuspalveluiden tila tutkimuksella

• RAI (Resident Assessment Instrument) 
arviointijärjestelmällä jonka avulla voidaan  arvioida 
palvelutarve ja sen muutokset hyvinkin 
yksityiskohtaisesti
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Henkilöstömitoituksen seuranta

THL seuraa lain toteutumista Vanhuspalvelujen tila -
kyselyillä.

• Ensimmäinen kysely tehdään tänä 
vuonna marraskuussa. 

• Siirtymäajalla 2021-2023 henkilöstömitoitusta 
seurataan kaksi kertaa. Siirtymäajan jälkeen 4 krt./vuosi

• Tuloksissa kunnat ja kuntayhtymät näkevät, millaisella 
henkilöstömitoituksella alueensa vanhuspalvelut toteutuvat.
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Vanhuspalvelujen tila -tutkimus

Kyselyt vanhuspalveluja järjestäville kunnille, 
kuntayhtymille ja yhteistoiminta-alueille sekä palveluja 
tuottaville noin 3 000 toimintayksikölle.

Tietoa kerätään

• ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta

• kotihoidon riittävyydestä

• johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalvelujen 
toimintayksiköistä sekä vanhuspalvelujen 
järjestämisestä.
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Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen tiedot

Tutkimuksen tietoja hyödynnetään

• vanhuspalvelulain toteutumisen arvioinnissa

• strategisten tavoitteiden ja toimenpideohjelmien 
seurannassa

• valvonnan tukena

• palvelujen hankinnassa ja niiden toteutumisen seurannassa

• palveluntuottajien toiminnan kehittämisessä

• toimintayksiköiden tietojen vertailussa.
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Palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen

RAI-arviointivälineistön kansallinen käyttöönotto 
1.4.2023

• Välineistön käyttöön oikeuttava maksuton
alilisenssisopimus tehdään THL:n kanssa. 

• THL tukee käyttöönottoa tarjoamalla mm. maksuttoman
RAI-verkkokoulun sekä materiaaleja verkkosivuilla.

• Laajentaa iäkkäiden palveluista saatavaa tietopohjaa, jota 
hyödynnetään palvelujen laadun kehittämisessä, 
seurannassa ja tutkimuksessa. 

.
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RAI-arviointi kartoittaa palvelutarpeet
kattavasti

• RAI-arvioinnin lähtökohtana on aina asiakas ja hänen 
muuttuvien tarpeidensa selvittäminen.

• Turvaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palvelujen, hoidon 
ja kuntoutuksen suunnittelussa ja kohdentamisessa

Arvioinnilla selvitetään asiakkaan elämänlaatuun 
vaikuttavat

• toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet

• voimavarat, avuntarve ja niihin vaikuttavat tekijät.



RAI-tieto asiakkaan hoidon suunnittelussa

• Säännöllisen palvelun asiakkaalle tehdään kattava 
arviointi hoidon/hoivan alkaessa, hoidon aikana 
puolivuosittain sekä aina voinnin muuttuessa oleellisesti. 

• Ongelmiin voidaan reagoida nopeasti ja
ennaltaehkäisevästi.

• RAI-arvioinnista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää 
asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavien palvelujen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.



RAI-tieto palvelujen kehittämisen tukena

RAI-tiedon avulla voidaan

• tarkastella asiakasrakennetta ja sen muutoksia

• kehittää palveluja asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti

• suunnitella henkilöstöresursseja

• seurata palvelujen laatua ja toiminnan tuloksellisuutta

• kehittää palvelujen laatua vertaamalla toimintaa muihin
vastaaviin RAIta käyttäviin organisaatioihin.



Kysely- ja seurantatiedot mahdollistavat 
kansallisen palvelujen laadun seurannan

• THL tukee vanhuspalvelujen lakiuudistusta kyselyillä ja 
seurannalla.

• Kyselyistä sekä RAI-välineistöstä saatavilla tiedoilla 
voidaan seurata henkilöstömitoitusta ja palvelujen laatua 
kansallisesti.

• Yhdistelemällä ja vertailemalla kysely- ja seurantatietoja 
havaitaan, millaisia tarpeita iäkkäällä väestöllä on ja 
millaisia muutoksia palveluihin tarvitaan.

• Lähtökohtana on tarjota iäkkäille heidän tarvitsemansa 
palvelut, hoito ja huolenpito.
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THL tarjoaa tietoa ja 
tukea

Tietoa THL:n verkkosivuilla

• Vanhuspalvelujen tila -tutkimus

• Henkilöstömitoituksen seuranta

• Tietoa RAI-järjestelmästä

• Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön
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Lisätietoja:  henkilöstömitoitus ja 

vanhuspalveluiden seuranta Sari Kehusmaa

RAI järjestelmä Anja Noro [at] thl.fi

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vanhuspalvelujen-tila-vanpal-?redirect=/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tutkimukset-ja-hankkeet-aiheittain/ikaantyminen-tutkimukset-ja-hankkeet
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vanhuspalvelujen-tila-vanpal-/henkilostomitoituksen-seuranta
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/nain-otat-rai-jarjestelman-kayttoon

