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Miehet 13 35 3 16 94 142 228 262

Naiset 18 39 3 16 81 115 198 224

65–74-vuotiaat 8 29 2 16 73 116 194 225

75–84-vuotiaat 12 32 3 15 87 131 223 255

Yli 85-vuotiaat 30 51 4 18 89 120 199 226

Yhteensä 16 36 3 16 85 124 206 236

Liite 1. Kotihoitotietojen täydennys 

Kotihoidon käyntitietoja tuli täydentää, koska ko-
tihoitokäyntien rekisteröinnissä Avohilmoon oli 
puutteita. Varsinkin osa yksityisistä palvelutuot-
tajista on jättänyt käyntitiedot kirjaamatta. Tässä 
tarkastelussa katoa täydennettiin kotihoidon asia-
kaslaskennan tietojen avulla (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2019b). 

Kotihoidon asiakaslaskennasta saadaan kattavaa 
tietoa yksilötasolla säännöllisen kotihoidon käyn-
neistä marraskuun aikana; kyseessä on siis poik-
kileikkausaineisto kotihoidon käynneistä yhden 
kuukauden ajalta. Yhdistämällä asiakaslaskennan 
yksilötasolla Avohilmoon voimme tehdä luotetta-
vasti Avohilmon tietojen täydentämisen. Jos hen-
kilöllä on asiakaslaskennassa marraskuussa enem-
män kotihoidon käyntejä kuin Avohilmossa, im-
putoimme henkilön kotihoitokäyntitiedot joka 
kuukaudelta asiakaslaskennan tietojen avulla ns. 
regressioimputointimenetelmällä (Rubin 1976).

Imputointi tehdään negatiivisella binomiregres-
siolla, jossa saman henkilön kuukausien välinen 
korrelaatio on otettu huomioon yleistetyllä esti-
mointiyhtälöllä (Zeger ym. 1988). Regressiomal-
lin estimointi tehtiin henkilöille, joilla ei ole puut-
tuvuutta Avohilmon kotikäyntitiedoissa asiakas-
laskentaan nähden. Mallin tuottamia ennusteil-
la korvataan Avohilmon vajavaiset tiedot. Impu-
toinnissa käytettävän regressiomalli on seuraava:

y_it=a_(i,11)+t+a_(i,11)*t+[LP]_it+KH_
it+X_i,

jossa yit on henkilön i Avohilmon kotihoito-
käynnit kuukautena t. ai,11 on henkilön kotihoi-
tokäynnit asiakaslaskennan mukaan marraskuus-
sa. LP on henkilön laitospäivät Avohilmossa kuu-
kaudessa t, KH kertoo onko henkilöllä ollut voi-
massa oleva kotihoidon palvelussuhde kuukaudes-
sa t. Xi on joukko demografisia muuttujia hen-
kilön iästä, sukupuolesta, perhetyypistä, asumis-
muodosta ja asuinkunnasta. 
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