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Esipuhe

Laatua ja kunnianhimoa vanhusten palveluihin

Kaikki tahot haluaisivat nykyisin ennakoida tulevaisuutta. Sosiaalisesti ja talou-
dellisesti on kuitenkin kovin harvoin ennakoitavissa sellaisia tulevaisuuden kehi-
tyslinjoja, jotka olisivat ihan varmoja. Yksi tällainen ilmiö on kuitenkin olemassa.
Ikääntyminen on sitä, maailmanlaajuinen megatrendi, jota mikään ei enää tule
kääntämään. Ensin ikääntyy Japani, Euroopan unionin sisällä ensimmäisenä Suo-
mi, ja ennen pitkää olemme tilanteessa, jossa suurin osa ikäihmisistä elää kehitys-
maissa. Hämmästyttävää on, että suunnitelmia tulevan varalle kehitetään kuiten-
kin kovin vähän. Trendi on ollut näkyvissä jo vuosikymmeniä, ja silti siihen on
vaikea suhtautua. Nykyisen nuoruutta ihannoivat ilmapiirin puitteissa ikääntymi-
seen ilmiönä näyttää olevan hankala tarttua.

Samanaikaisesti tiedämme, että ikääntymiseen liittyy myönteisiä piirteitä.
Eläkkeelle siirtyy aina vain terveempiä ja toimintakykyisempiä ikäluokkia. Syntyy
uusi ikävaihe, ”elämän kruunu”, jossa suhteellisen hyväkuntoiset ikäihmiset naut-
tivat työnsä tuloksista. Kaikki vanhuuden ikävaiheet kehittyvät positiivisempaan
ja aktiivisempaan suuntaan.

Millaisia ovat tulevien ikäihmisten palvelutarpeet? Miten he – siis me itse –
haluamme ohjata käyttäytymistämme, vaikuttaa hoitopäätöksiin, tulla kohdelluksi?
Näyttää selvältä, että esiin on kasvamassa aikaisempaa vaateliaampia, osaavampia,
koulutetumpia ja varakkaampia ikäihmisten ikäluokkia.  Nämä eivät ole kulttuu-
risesti tai sosiaalisesti tai mieltymystensä suhteen homogeeninen joukko, vaan päin-
vastoin mitä monimuotoisin mosaiikki. Tältä pohjalta näyttää yhtä selvältä, että
vanhusten palveluihin tarvitaan lisää laatua ja kunnianhimoa.

Avopalveluissa valinnanvara tulee todennäköisesti olemaan suuri, kuten asi-
akkaiden vaikutusmahdollisuus vaikkapa äänestämällä jaloillaan. Mitä hauraam-
maksi ja huonokuntoisemmaksi vanhukset käyvät, sitä enemmän he ovat sosiaali-
sesti ja psyykkisesti riippuvaisia palveluista. Pitkäaikaishoidossa laadun vaatimuk-
set korostuvat erityisesti; voihan olla että vanhus ei osaa edes ilmaista omia tunte-
muksiaan ja toiveitaan. Pitkäaikaishoitoon tulee avopalveluja voimakkaammin
mukaan monenlaisia tekijöitä, kuten omaisten ja läheisten näkemykset, hoitotii-
min toimivuus, työn emotionaalinen ja sosiaalinen viritystaso. Hoito kutoutuu
antamaan vanhukselle koko hänen elämänsä puitteet.

RAI-hankkeessa on sekä laatua että kunnianhimoa. Se rakentuu ruohonjuu-
ritasolta bottom-up, tosielämän hoitokontaktin yksilöllisyydestä ja ammattitaitoi-
suudesta, ja kertyy antamaan top-down näköalan tarpeisiin, resursseihin ja kus-
tannuksiin. Se tuo näkyviin kansainvälisyyden syvän merkityksen – emmehän
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voi suhtautua nurkkakuntaisesti ihmisten tarpeisiin, jos globaaleja mahdollisuuk-
sia on tarjolla. Se antaa välineen vertailukehittämiseen, jossa innostetaan paranta-
maan omaa suoritusta ja kirimään naapuria osaamisessaan. Nämä elementit ovat
tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista nykyisyyden oloissa. Tällaista me haluamme
itsellemmekin.

Tämä RAI-raportti antaa uutta tietoa ikääntyneiden pitkäaikaisesta laitos-
hoidosta, ja välineitä hoidon kehittämiseen. RAI-kaleidoskooppi tarjoaa näkymiä
niin päättäjille, vanhustyön asiantuntijoille ja opettajille kuin hoidon kehittäjille
käytännön työssä.

Vappu Taipale
Pääjohtaja
Stakes
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Kiitokset

Vertailukehittämishankkeeseen osallistuminen on edellyttänyt hoitajilta ja pitkä-
aikaishoidon johtajilta innostusta kehittää omaa työtänsä, valmiutta oppia uutta
ja oppia omasta toiminnasta sekä oppia toisilta samojen ongelmien kanssa puur-
tavilta. Osallistuminen koulutuksiin, työkokouksiin, ohjelmistojen käytön opette-
lu, arviointien suorittaminen, saatujen tunnuslukujen ymmärtäminen, hoitosuun-
nitelmien teko ja päivittäminen sekä oman vertailupalautteen tulosten pohdiskelu
oman vaativan päivätyön rinnalla, on ollut huomattavan suuri ponnistus. Ilman
hoitajien osallistumista, heidän lähiesimiestensä ja laitosten johtajien tukea tämä
työ ei olisi ollut mahdollista.

Lämmin kiitos Teille kaikille, jotka olette yhdessä kanssamme osallistuneet
RAI-järjestelmän käyttöönottoon ja vertailukehittämishankkeeseen ja tehneet pit-
käaikaishoitoa ja sen tuloksia näkyviksi. Toivotaan, että yhteistyömme jatkuu pit-
kään ja tuottaa tuloksia, jotka näkyvät pitkäaikaishoidettavien vanhusten kuntou-
tumisena ja parantuneena elämänlaatuna ja pitkäaikaishoidon lisääntyneenä ar-
vostuksena.

Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas
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Tiivistelmä

Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas (toim.).
Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus. RAI-järjestelmä vertailukehittä-
misessä. Stakes, Helsinki 2005. ISBN 951-33-1772-2

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hanke käyn-
nistyi vuonna 2000 Stakesin ja Chydenius-instituutin aloitteesta yhteistyössä yksi-
tyisten ja julkisten palvelutalojen, vanhainkotien sekä terveyskeskusten vuodeosas-
tojen henkilökunnan kanssa. Folkhälsan, Helsingin Diakonissalaitos, Ikäinstituutti
sekä Vanhustyön keskusliitto liittyivät osallistujiksi ja tukijärjestöiksi.

Hankkeen tavoitteet olivat: 1) ottaa käyttöön RAI (Resident Assessment Instru-
ment)-järjestelmä käyttämällä atk-sovellusta ja kouluttamalla pitkäaikaisosasto-
jen henkilökunta arvioimaan asukkaat tulovaiheessa ja määrävälein sekä laatimaan
laaja-alainen yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma RAI:n avulla, 2) kehittää
osastojen ja laitosten hoitoa laadukkaammiksi ja taloudellisemmaksi vertailemalla
osasto- ja laitostason tuloksia muihin samankaltaisia asukkaita hoitaviin ja 3) tuot-
taa osallistujien käyttöön vertailua varten osastokohtaiset kirjalliset palauterapor-
tit ja Internetiin salasanoin suojatut vertailutietokannat.

RAI-järjestelmän vertailukelpoisuus perustuu suomalaiseen ja kansainväli-
seen tutkimustietoon koulutustarpeesta, RAI-järjestelmän luotettavuudesta ja pä-
tevyydestä sekä käyttökelpoisuudesta. Järjestelmä on kehitetty hoidon laadun ar-
vioimiseen ja kohentamiseen, voimavaratarpeen arvioimiseen sekä maksujärjes-
telmien kehittämiseen. Järjestelmän kehittäjä ja copyrightoikeuksien omistaja on
voittoa tavoittelematon tutkijayhteisö, interRAI. Atk-sovelluksien kehityksestä ja
ylläpitämisestä Suomessa on vastannut Oy Raisoft Ltd.

Hanke alkoi kolmessa kunnassa 94 osastolla ja koski 2 276 hoitopaikkaa. Vuon-
na 2004 osallistujia oli 26 kunnasta 282 osastolta yhteensä 7 032 hoitopaikkaa.
Tämä edustaa yhtä viidesosaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa ja
vanhainkodeissa olevista asiakkaista. Hoitosuunnitelmassa tarvittavien mittarei-
den välittömän hyödyntämisen ja tiedonkeruun nopeuttamiseksi Oy Raisoft Ltd
kehitti jokaisessa osallistuneessa yksikössä käyttöön otetun atk-sovelluksen, jota
on edelleen kehitelty tarpeen mukaan.

Chydenius-instituutti on hankkeen aikana luonut ABC-koulutusmallin ja
kouluttanut osastojen henkilökuntaa RAI:n käyttöön alkuun Stakesin avustama.
Stakes on viiden vuoden aikana järjestänyt yhteensä 25 työkokousta sekä julkais-
sut pilottivuoden yhteenvedot Aiheita-sarjassa sekä verkkojulkaisuna. Lisäksi Sta-
kes on tuottanut hankkeen käyttöoppaan ja järjestänyt vertailutietokantakoulu-
tusta. Palauteraportit on tuotettu ja Internet- vertailutietokannat päivitetty kaksi
kertaa vuodessa. Vertailuhankkeen konseptia ja tuloksia on esitelty tieteellisissä
kokouksissa sekä kutsuluennoilla eri puolilla maailmaa.

Tulokset on tuotettu ja niitä esitellään viiden vuoden ajalta perustuen kah-
teen vuosittaiseen mittaukseen laitostyypeittäin. Palvelutalojen osalta tulokset ovat
suuntaa antavia. Terveyskeskusosastoilla asuvat olivat vanhainkotiasukkaita huo-
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nokuntoisempia fyysiseltä ja kognitiiviselta toimintakyvyltään ja he tarvitsivat
hoitohenkilökunnalta runsaammin aikaa ja osaamista (suurempi kustannuspai-
no). Asukaskunnan hoidon vaativuus lisääntyi toistuvissa mittauksissa. Sosiaali-
nen ja psyykkinen toimintakyky olivat heikentyneitä.

Hoidon laatua arvioitiin kliinisin laatuindikaattorein (41), jotka kuvaavat
mahdollisten laatuongelmien esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta tarkastelemalla hoi-
toprosesseja ja -tuloksia. Yhdysvaltojen laatustandardien valossa hyvän hoidon laa-
dun raja-arvot saavutettiin toistetuissa mittauksissa 12–15 indikaattorin suhteen
joko terveyskeskuksissa tai vanhainkodeissa. Vanhainkotien ja terveyskeskusosas-
tojen välillä oli vakaa ero useimpien laatuindikaattorien suhteen siten, että kum-
pikaan laitostyyppi ei yksiselitteisesti osoittautunut toista paremmaksi. Laatuindi-
kaattoreiden muutos ajan kuluessa oli vähäinen. Viitteitä muutoksesta huonom-
paan suuntaan oli kuuden indikaattorin suhteen ja parempaan kahdeksan indi-
kaattorin suhteen. Merkittävin laadun koheneminen tapahtui unilääkkeiden sään-
nöllisen käytön ja kuntouttavan hoitotyön alueilla ja merkittävin huononeminen
näkyi vuodepotilaiden ja pidätyskyvyttömien osuuden nousuna.

Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa laitoshoidossa parani jonkin verran vii-
den vuoden aikana. Keskimäärin laskennallinen mitoitus oli osastoissa 0,63 hoita-
jaa yhtä potilasta kohden, mutta käytännössä toteutunut mitoitus oli arkena vain
0,43 ja viikonloppuna 0,35. Sekä laskennallinen että toteutunut mitoitus ovat sel-
västi alle vanhustenhuollon valtakunnallisissa laatusuosituksissa ehdotetun hyvän
(0,8) henkilöstömitoituksen raja-arvosta. Julkisissa vanhainkodeissa oli hieman
yksityisiä vanhainkoteja korkeampi laskennallinen mitoitus ja terveyskeskusosas-
toilla puolestaan vanhainkoteja korkeampi mitoitus. Keskimääräinen kokonaishoi-
toaika asukasta kohti oli 110 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoitti noin 20 pro-
sentin lisäystä  vuodesta 1995. Joka toisella asukkaista kävi vierailijoita, jotka kor-
vasivat henkilöstön työtä noin puoli tuntia asukasta kohti viikossa. Pitkäaikaisen
laitoshoidon keskimääräinen hoitopäivän hinta nousi 98 eurosta 110 euroon ja
tuottavuus laski seuranta-aikana. Osastojen väliset tuottavuuserot olivat suuret.

Raportissa kuvataan myös RAI-järjestelmään perustuvia pitkäaikaisen laitos-
hoidon maksujärjestelmiä eri puolilla maailmaa. Lisäksi esitetään muutama käy-
tännön kliininen esimerkki; kuvataan, miten eräät osallistujista ovat käyttäneet
RAI-järjestelmää hoidon suunnittelussa, miten vertailutietokannan tiedot ovat
auttaneet tunnistamaan laatuongelmia, mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin ja mil-
laisiin tuloksiin päästiin.

Avainsanat: ikääntyneet, pitkäaikainen laitoshoito, hoidon laatu, tuottavuus, hen-
kilöstömitoitus, RAI-tietojärjestelmä, vertailukehittäminen, benchmarking, hoi-
don suunnittelu, asiakasrakenne, aikasarja, maksujärjestelmä
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Sammandrag

Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas (toim.).
Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus. RAI-järjestelmä vertailukehittä-
misessä [Kvalitet och produktivitet inom de institutionella boendeformerna för
äldre – Benchmarking med RAI]. Stakes, Helsingfors 2005. ISBN 951-33-1772-2

På Stakes och Chydenius-institutets initiativ inleddes ett projekt år 2000 för att ta
i bruk informationssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) och utveckla
ett system för jämförelse (benchmarking) inom långvården i samarbete med pri-
vata och offentliga servicehus, åldringshem och hälsovårdscentralernas vårdavdel-
ningar. Folkhälsan, Helsingfors Diakonissanstalt, Äldreinstitutet och Centralför-
bundet för de gamlas väl medverkade också i egenskap av deltagare och/eller stö-
dorganisationer.

Projektets mål var 1) att ta i bruk RAI som ett IT-baserat system för indivi-
duell bedömning, vårdplanering och uppföljning av vården, 2) att utveckla kvali-
teten och göra vården mera effektiv genom jämförelse av verksamheter på avdel-
nings- och institutionsnivå och 3) att utveckla för deltagarna Internetbaserade
databaser för jämförelse samt utarbeta skriftliga benchmarkingrapporter.

RAI-systemets tillförlitlighet, validitet och användbarhet grundar sig på in-
ternationella och nationella forskningsrön. Systemet har utvecklats för individuell
vårdplanering, utvärdering och förbättring av vårdkvaliteten och för användning i
ersättningssystem. Utvecklare av RAI är den icke-vinstdrivande organisationen
interRAI, som även har copyright på systemet. I Finland har Oy Raisoft Ltd svarat
för utvecklingen och upprätthållandet av dataprogrammen.

Projektet inleddes år 2000 i tre kommuner på 94 avdelningar och berörde
2 276 vårdplatser. Det har utvidgats årligen och omfattade år 2004 totalt 7 032
vårdplatser på 282 avdelningar i 26 kommuner. Detta motsvarar en femtedel av
klienterna inom hälsovårdscentralernas och ålderdomshemmens långvård. För att
smidigt kunna utnyttja RAI i vårdarbetet och påskynda datainsamlingen har pro-
gramvaran utvecklats under projektets lopp av Oy Raisoft Ltd.

Chydenius-institutet har under projektet skapat ABC-utbildningsmodellen
och gett anställda RAI-användarutbildning (under pilotskedet med Stakes hjälp).
Stakes har under fem år anordnat sammanlagt 25 möten och gett ut pilotårets
resultat som webbpublikationer och i serien Aiheita. Dessutom har Stakes utarbe-
tat projektets användarhandbok och anordnat jämförelsedatabas-utbildning. Två
gånger per år har man utarbetat responsrapporter och uppdaterat jämfö-
relse-databaserna. Benchmarkingprojektets koncept och en del resultat har pre-
senterats vid vetenskapliga möten och gästföreläsningar i olika delar av världen.

Resultaten presenteras med utgångspunkt i mätningar som sammanställts
halvårsvis efter institutionstyp från en fem års period. För servicehusens del är
resultaten endast riktgivande. De som bor på hälsovårdscentralernas avdelningar
hade sämre fysisk och kognitiv funktionsförmåga än de som bor på åldringshem.
Dessutom krävde de mer tid och personalresurser (större kostnader). De uppre-
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pade mätningarna visade att vården av klienterna blev mer krävande med tiden,
eftersom den sociala och psykiska funktions-förmågan hade försvagats.

Vårdkvaliteten bedömdes med hjälp av kliniska kvalitetsindikatorer (41 st.),
som visar förekomsten och uppkomsten av eventuella kvalitetsproblem i proces-
ser och/eller vårdresultat. Av de upprepade mätningarna framgick att de gränsvär-
den som slagits fast för god vårdkvalitet i Förenta staterna nåddes för 12–15 indi-
katorers del antingen på hälsovårdscentralerna eller på åldringshemmen. Skillna-
den mellan åldringshemmen och avdelningarna på hälsovårdscentraler var för de
flesta indikatorernas del tydlig, men ingendera av institutionstyperna var tydligt
bättre än den andra. Kvalitetsindikatorernas genomsnittsvärden förändrades en-
dast lite under tidens gång. Tecken på en förändring till det sämre kunde skönjas i
fråga om sex indikatorer och till det bättre i fråga om åtta indikatorer. Den mest
betydelsefulla kvalitetsförbättringen skedde inom den regelbundna användnin-
gen av sömnmedel och rehabiliterande åtgärder, medan den mest betydelsefulla
försämringen syntes i form av en ökning av andelen sängliggande och inkontinen-
ta klienter.

De offentliga åldringshemmen hade en lite högre kalkylmässig personaldi-
mensionering (0,63 mot 0,59) än de privata, medan avdelningarna på hälso-
vårdscentralerna hade en högre dimensionering (0,70) än åldringshemmen. På
vardagar var den faktiska personalstyrkan under arbetspassen i snitt 0,43 och på
veckoslut 0,35. Det sistnämnda talet visade tecken på ökning. Både den kalkylmäs-
siga och den faktiska personal-dimensioneringen låg ändå tydligt under det gräns-
värde som föreslagits för god personaldimensionering (0,8) i den nationella kvali-
tetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre. Den genomsnittliga samman-
lagda vårdtiden per boende var 110 minuter per dygn, vilket betyder en ökning på
cirka 20 procent från 1995. Varannan boende fick besök. Besökarna minskade per-
sonalens arbetsbörda med ungefär en halv timme per boende varje vecka. Gen-
omsnittspriset på en vårddag inom långvården steg från 98 euro till 110 euro och
kostnadseffektiviteten minskade under uppföljningen. Skillnaderna i kostnadsef-
fektiviteten var stora mellan avdelningarna.

I en artikel om produktifiering och prissättning av vården beskrivs betalnings-
system, som bygger på RAI-systemet, inom den långvariga institutionsvården på
olika håll i världen. I det fjärde kapitlet presenteras några kliniska exempel ur prak-
tiska livet. Man berättar hur några av deltagarna har tillämpat RAI-systemet vid
planeringen av vården, hur uppgifterna i jämförelsedatabasen har varit till hjälp
vid upptäckandet av kvalitetsproblem, vilka åtgärder som vidtagits och hurdana
resultat som nåtts.

Nyckelord: äldre, institutionsvård, vårdkvalitet, produktivitet, personaldimensio-
nering, RAI, prestandajämförelser, benchmarking, vårdplanering, klientstruktur,
vårdtyngd, tidsserie, ersättningssystem
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Abstract

Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas (toim.).
Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus. RAI-järjestelmä
vertailukehittämisessä [Quality and Productivity in Institutional Care for Elderly
Residents – Benchmarking with the RAI]. National Research and Development
Centre for Welfare and Health (STAKES), Helsinki 2005. ISBN 951-33-1772-2

The ‘Benchmarking and the Implementation of the RAI System in Elderly Care’ project
was launched in 2000 on the initiative of STAKES and the Chydenius Institute in
collaboration with the staff of private and public service housing facilities and
residential homes and with public health-centre wards. Folkhälsan, the Helsinki
Deaconess Institute and the Age Institute together with the Central Union for the
Welfare of the Aged joined the project as participating and/or supporting
organisations.

The aims of the project were: (1) to implement the RAI by utilizing software
and to train the staff on long-term care wards to assess residents on admission and
biannually in order to make comprehensive individualised care and service plans
with the RAI, (2) to improve the quality and productivity of care on wards and in
institutions by comparing the results to other facilities that provide care for similar
residents, and (3) to provide the participating units with ward specific feedback
reports and password-protected Internet-based benchmarking databases.

The comparable information that the RAI provides is based on Finnish and
international research on training needs and the reliability, validity and usability
of the instrument. The RAI was designed to assess and enhance the quality of care,
estimate the need for resources and develop payment systems. It was developed by
a non-profit collaborative network of researchers, interRAI, which is also the
copyright holder for the instrument. In Finland, Oy Raisoft Ltd has been responsible
for the development and maintenance of the software solutions.

The project was initiated in three municipalities with 92 participating wards,
representing 2,276 beds. In 2004, there were 282 participating wards from 26
municipalities, with 7,032 beds. This represents a fifth of all clients in long-term
institutional care in health centres and residential homes. For the participating
units, Oy Raisoft Ltd developed software that assists and speeds up the data
collection. The scales embedded in the RAI can immediately be calculated and
used for care planning.

Initially assisted by STAKES, the Chydenius Institute designed an ABC training
model and trained ward staff in the use of the RAI.  STAKES organised 25 working
meetings during the past five years, published the pilot year’s summary reports
both in its Themes publication series and as an online publication. In addition,
STAKES has produced a project handbook and organised training courses in using
the benchmarking databases.  Feedback reports have been produced and the
benchmarking databases updated twice a year. The concept and some results of
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the benchmarking project have been presented in scientific conferences and through
invited lectures in different parts of the world.

The five-year results are presented based on biannual measurements by type
of institution. As for service housing, the results are only suggestive. Residents in
health-centre wards had a poorer physical and cognitive functional capacity than
those in residential homes, and they needed more time and skills from the staff
(an increased case-mix index). The dependency rate increased over the years
together with deteriorating social and mental functioning.

The quality of care was assessed by clinical quality indicators (41) that describe
the prevalence and incidence of potential quality problems in care processes and
outcomes. In the light of the US quality standards, the repeated measurements
showed that the threshold values for good care were achieved in respect to 12–15
indicators in either health centres or residential homes. The residential homes
differed from the health-centre wards consistently in respect to most of the quality
indicators; neither was better than the other. The quality indicators were stable
over time. Six indicators suggested a negative change and eight indicators a positive
change. The most important improvement in quality took place in the areas of
regular use of sleeping pills and rehabilitative care, whilst the most important
deterioration was an increased share of bed patients and patients with incontinence.

The staff ratio increased slightly during the five years. The mean calculated
staffing level was 0.63 nurses per client. However, the real average staffing levels
during works shifts were 0.43 on weekdays and 0.35 during weekends. Both the
calculated and real staffing levels clearly fell below the threshold values for
appropriate staffing levels (0.8) suggested in the National Framework for High-
Quality Care and Services for Older People. The mean total care time per resident
was 110 minutes a day, representing an increase of some 20 per cent since 1995.
Every other resident had a visitor who substituted for staff work with approximately
half an hour per resident a week. The mean per diem cost in long-term institutional
care increased from 98 euros to 110 euros with a decrease in productivity during
the follow-up time. Major productivity differences between the wards were detected.

The report includes an article that describes RAI-based payment systems in
long-term care in different parts of the world. In addition, a couple of clinical
examples are presented; some practical examples about using RAI in care planning,
benchmarking in identifying quality problems, and selecting measures for
interventions and obtained results.

Keywords: elderly residents, long-term institutional care, quality of care,
productivity, staffing levels, RAI, benchmarking, care planning, case mix, time series,
payment system
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Johdanto
ANJA NORO, HARRIET FINNE-SOVERI,

MAGNUS BJÖRKGREN, PIA VÄHÄKANGAS

Suomalainen vanhustenhuolto on ollut ja on suurten haasteiden edessä. Vallitse-
van palvelujärjestelmän kehittämistarpeet (mm. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja
koskeva laatusuositus 2001, Voutilainen ym. 2002) ja väestön ikääntyminen ovat
jo nyt ajankohtaisia (Hujanen ym. 2004). Vanhuspolitiikan painopiste on kotona
asumisen ja kotihoidon tukemisessa (Raassina1994, Sosiaali- ja terveysministeriö
1999). Vuonna 2002 ikääntyneistä 75 vuotta täyttäneistä noin 10 prosenttia (36 800)
oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa oli
kaksi prosenttia, vanhainkodeissa viisi prosenttia ja terveyskeskusten vuodeosas-
toilla kolme prosenttia. Kotihoitoa saavia oli samassa ikäryhmässä 12 prosenttia
eli 42 000 asiakasta. (SVT Sosiaaliturva 2003:1.) Käytettävissä olevien vähien talo-
udellisten resurssien kohdentaminen oikeisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin on
ensiarvoisen tärkeää.

Pitkäaikaisen laitoshoidon tavoitteena tulisi olla tuottaa mahdollisimman
hyvää laatua mahdollisimman taloudellisesti. Laitoshoidossa olevilla ikääntyneillä
on useita yhtäaikaisia terveysongelmia, joiden hoito edellyttää asiantuntemusta.
Henkilökunnan toiminta on haastavaa ja raskasta ja alalle on yhä vaikeampaa saa-
da koulutettua henkilökuntaa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa toimiva henkilöstö
voi hyötyä ja oppia muualla kehitetyistä hyvistä käytännöistä, jos saa niistä tietoa
(Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä 2003). Etenkin, jos
niiden vaikutus asiakkaiden kuntoon on voitu osoittaa. Näyttöön ja vertailtavaan
tietoon perustuvan tiedon kokoaminen asiakasrakenteesta, hoidon laadusta, hen-
kilöstöstä ja hoidon kustannuksista on yksi tapa lähestyä tätä ongelmakenttää käyt-
täen vertailuperustana pienintä toimintayksikköä, osastoa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon laadun arviointi ja seuranta, hoitokäytäntöjen ke-
hittäminen, riittävän henkilömitoituksen ja -rakenteen varmistaminen, toimin-
nan johtaminen ja voimavarojen kohdentaminen ovat haasteita sekä laitos- että
kuntatason päättäjille. Näihin haasteisiin voidaan hakea vastauksia vertailukehit-
tämisellä eli benchmarkingilla (Karlöf & Östblom 1993, Hölttä & Savonen 1997,
Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, Junnila 2004, Strömmer 2005). Vertailukehittäminen
tarkoittaa samankaltaisten hoitoyksiköiden vertailua keskenään ja parhaiden
käytäntöjen hakemista ja niistä oppimista. Jotta vertailutietoa voidaan hyödyntää,
on sitä koottava samalla tavoin eri toimintayksiköistä. Asiakasperusteinen tieto on
hyödyllisintä, koska ongelmatilanteessa voidaan palata aina asiakastasolle asti.

Vertailutietoa tuottava RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon
benchmarking -hanke käynnistyi vuonna 2000 (Noro ym. 2001). Hanketta on to-
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teutettu yhteistyössä Stakesin, Chydenius-instituutin ja Oy Raisoft Ltd:n kanssa.
Hankkeeseen on osallistunut sekä yksityisiä että julkisia palvelutaloja ja vanhain-
koteja sekä terveyskeskusten vuodeosastoja ja niiden henkilökuntaa. Tukijärjes-
töinä hankkeeseen ovat osallistuneet Folkhälsan, Helsingin Diakonissalaitos, Ikä-
instituutti sekä Vanhustyön keskusliitto. Hanke jatkuu edelleen.

Hankkeessa on otettu käyttöön arviointijärjestelmä RAI (Resident Assessment
Instrument) ja sen atk-sovellus, joiden käyttöön hoitohenkilökunta on koulutet-
tu. Tuotettu vertailutieto perustuu yksittäisten asiakkaiden arviointeihin sekä eril-
lisiin tiedonkeruihin henkilöstä ja kustannuksista. Yhteishankkeessa on pyritty
tutkijoiden ja laitoshoidon henkilökunnan vuoropuheluun.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut ottaa käyttöön arviointijärjestel-
mä, joka tukee asiakkaiden hoidon suunnittelua, seurantaa ja hoitajien työtä osas-
toilla. Osastoilla toimivan henkilökunnan, erityisesti hoitajien, työpanos on ollut
ensiarvoisen tärkeä vertailutiedon tuottamisessa. Vertailutiedon tuottamisen ta-
voitteena on ollut löytää hyviä toimintayksiköitä sekä keskenään vertailtavia yksi-
köitä ja siten löytää hyviä toimintakäytäntöjä. Vertailutulosten hyödyntäminen
erilaisissa laitosten kehittämishankkeissa, johtamisen, suunnittelun ja voimavaro-
jen kohdentamisen tukena onkin ollut ja on meneillään. Hankkeessa on meneil-
lään useita tutkimushankkeita, jotka tukevat hoitokäytäntöjen kehittämistä. Niis-
tä raportoidaan erikseen tieteellisissä lehdissä.

Tässä raportissa esitettävät tutkimustulokset ovat pääosin viiden vuoden ajalta
ja ne perustuvat kahteen vuosittaiseen RAI-arviointiin. Osallistuminen hankkee-
seen on ollut vapaaehtoista eikä aineiston edustavuutta ole ensisijaisesti tavoiteltu.
Tulokset kahden viimeisen vuoden osalta vanhainkotien ja terveyskeskusten asiak-
kaista kattavat viidesosan koko Suomen pitkäaikaishoidettavista. Palvelutalojen
osalta tulokset perustuvat pienehköön osuuteen kaikista palvelutaloissa asuvista,
joten niitä ei voida pitää yleistettävinä.

Tämän raportin ensimmäisessä luvussa esitellään ikääntyneiden pitkäaikai-
sen laitoshoidon vertailukehittämishanke toimintatapoineen ja tuotteineen sekä
RAI-järjestelmän käyttöönotto, johon sisältyvät käyttöönottokoulutus sekä kehi-
tetyt atk-sovellukset. Toisessa luvussa keskitytään tulosten esittämiseen pitkäai-
kaisen laitoshoidon asiakasrakenteesta sekä hoidon laadusta. Tulokset esitetään
viiden vuoden ajalta toistuvina poikkileikkauksina ja pohditaan niiden merkitystä
ja tulkintaa. Kolmannessa  luvussa luodaan katsaus pitkäaikaisen laitoshoidon hen-
kilöstömitoitukseen ja rakenteeseen, tuottavuuteen sekä maksujärjestelmiin. Nel-
jännessä luvussa kerrotaan useiden erillisten tapausesimerkkien pohjalta hoito-
käytäntöjen kehittämisestä. Raportti antaa uutta tietoa ikääntyneiden pitkäaikai-
sesta laitoshoidosta, sen kehityksestä ja kehittämismahdollisuuksista kiinnostu-
neille – niin poliitikoille kuin kunnan päättäjillekin, vanhustyössä toimiville, van-
hustyön opettajille ja opiskelijoille sekä tutkijoille että kehittäjille.



19JOHDANTO

Lähteet
Hujanen, T., Mikkola, H., Pekurinen, M., Häkki-

nen, U., Teitto, E. (2004). Terveydenhuollon
menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna
2002. Stakes, Aiheita 24. Helsinki.

Hölttä, T., Savonen, M.-L. (1997). Muutosvoima-
na laatujohtaminen. Oy Edita Ab, Helsinki.

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuo-
situs 2001. Sosiaali- ja terveysministeriö.
Suomen Kuntaliitto. Sosiaali- terveysminis-
teriön oppaita 4. Helsinki.

Junnila, M. (toim.) (2004). Sairaaloiden tuottavuus.
Benchmarking-tietojen käyttö erikoissai-
raanhoidon toiminnan suunnittelussa, seu-
rannassa ja arvioinnissa. Stakes, Raportteja
280. Helsinki.

Karlöf, B., Östblom, S. (1993). Benchmarking.
Tuottavuudella ja laadulla mestariksi. Gum-
merus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Lumijärvi, I., Jylhäsaari, J. (2000). Laatujohtami-
nen ja julkinen sektori. Laadun ja tuloksen
tasapaino johtamishaasteena. Gaudeamus.
Tammerpaino Oy, Tampere.

Noro, A., Finne-Soveri, H., Björkgren, M., Häkki-
nen, U., Laine, J., Vähäkangas, P., Kerppilä,
S., Storbacka, R. (2001). RAI-tietojärjestel-

män käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon
benchmarking. RAI-raportti 1. Stakes, Aihei-
ta 17. Helsinki.

Raassina, A. (1994). Vanhuspolitiikka. Lähtökoh-
dat tulevaisuudelle. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 6. Helsinki.

Sosiaali- ja terveysministeriö (1999). Vanhuspoli-
tiikka. Esitteitä 4. Helsinki. (www.stm.fi).

Strömmer, P. (2005). Vertailukehittäminen: virtu-
aalikypärä nimeltä benchmarking. Kirjassa
Seppänen-Järvelä, R. (toim.) Vertaismenetel-
mät kehittävän arvioinnin välineinä. Stakes,
FinSoc, Arviointiraportteja 2. Helsinki.

SVT Sosiaaliturva 2003:1 (2003). Ikääntyneiden
sosiaali- ja terveyspalvelut 2002. Suomen vi-
rallinen tilasto. Stakes. Helsinki.

Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla
hoitotyöllä (2003). Kansallinen tavoite- ja
toimintaohjelma 2004–2007. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 18. Helsinki.

Voutilainen, P., Vaarama, M., Backman, M., Paasi-
vaara, L., Eloniemi-Sulkava, U., Finne-Sove-
ri, H. (2002). Ikäihmisten hyvä hoito ja pal-
velu. Opas laatuun. Stakes, Oppaita 49. Hel-
sinki.



21RAI-JÄRJESTELMÄ JA VERTAILUKEHITTÄMISHANKE

RAI-järjestelmä ja
vertailukehittämishanke



22 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

RAI-järjestelmän esittely
HARRIET FINNE-SOVERI, MAGNUS BJÖRKGREN,

ANJA NORO, PIA VÄHÄKANGAS

RAI-järjestelmä on tehty hoidon laadun seurantaa, kustannusten arvioimista ja
maksujärjestelmän kehittämistä varten eri palvelurakenteen tasoille. Sen ytimenä
on laaja-alainen yksilön voimavarojen ja tarpeiden standardoitu kartoitus yksilöl-
listä hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten.

Ensimmäinen perusversio luotiin Yhdysvalloissa 80-luvun puolivälissä pit-
käaikaisen laitoshoidon tarpeisiin (Morris ym. 1990, Hawes ym. 1997), ja tästä
nimi Resident Assessment Instrument, RAI, asukkaan arviointiväline. Jo 1990-lu-
vun alussa kehitettiin kansainvälisen yhteistyön tuloksena vastaavankaltaiset työ-
välineet, ensin kotihoitoon (Morris ym. 1997), sitten psykiatriseen hoitoon (Hir-
des ym. 2002, Hirdes ym. 2003), ja nopeaan tahtiin palveluasumiseen, kuntoutus-
osastoille, akuuttihoitoon ja saattokoteihin (kuvio 1). Parhaillaan on kehitteillä
työvälineet myös kehitysvammaisten avo- ja laitoshoitoon. Kehittäjänä on toimi-
nut vuodesta 1990 kansainvälinen voittoa tavoittelematon tutkijaorganisaatio, in-
terRAI© (www.interrai.org). Tätä kirjoitettaessa RAI-toimintaa on noin 30 maas-
sa.

Jokainen RAI sisältää kysymyssarjan nimeltä Minimum Data Set, MDS, eli
pienin (tarvittava) tietomäärä (liite 1), käsikirjan sekä apuvälineen yksilöllisen
hoito- ja palvelusuunnitelman rakentamiseen.

RAI:t ovat toistensa kanssa yhteensopivia. Hoidon asianmukaisen laadun aja-
tellaan syntyvän prosessina, jossa asianomaisen asukkaan tarpeisiin vastataan hyö-
dyntäen hänen jäljellä olevia voimavarojaan, nojaten hoitohenkilökunnan ammat-
titaitoon ja alan parhaaseen mahdolliseen tietoon (kuvio 2). Apuvälineinä käyte-
tään MDS-kysymyssarjasta muodostettuja kansainvälisesti validoituja ja luotetta-
vaksi todettuja mittareita (Björkgren ym. 1999, Brizioli ym. 2002, Carpenter ym.
1995, Carrillo ym. 1996, Casten ym. 1998, Eilertsen ym. 1998, Fries ym. 1994, Gru-
ber-Baldini ym. 2000, Hawes ym.1995, Lawton ym. 1998, Ljunggren, Fries & Win-

KUVIO 1. RAI-järjestelmäkokonaisuus

RAI-LTC Pitkäaikainen laitoshoito

RAI-HC Kotihoito

RAI-AL Palveluasuminen

RAI-AC Akuuttihoito

RAI-PAC Jatkohoito/kuntoutus akuuttihoidon jälkeen

RAI-PC Palliatiivinen hoito

RAI-MH Mielenterveyshoito
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Asiakkaan
hoidon
tarpeen
arviointi
(MDS)

Voimavarojen
ja ongelmien

tunnistaminen
(RAPs/mittarit)

Hoito-
toimen-
piteiden
valinta

Hoidon
toteutus

Tulosten
arviointi

KUVIO 2. RAI-arviointi ja yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman toteutus

blad 1992, Morris, Fries & Morris 1999, Phillips ym. 1993, RAI manual 2.0 1995,
Sgadari ym. 1997, Schroll ym. 1997, Snowden ym. 1999, Topinkova ym. 2000).

Hoidon laadun ajatellaan kohenevan siksi, että asiakkaat saavat tarpeitaan
vastaavan hoidon, ja olevan edullista siksi, ettei voimavaroja tuhlata tuloksettom-
aan tai virheelliseen toimintaan. Laitosten ja organisaatioiden toiminnan ajatel-
laan parantavan toimintaansa siksi, että organisaatiossa tehtävät päätökset voi-
daan perustaa suoraan asiakkaan tarpeisiin. Maksujärjestelmän puolestaan ajatel-
laan johtavan järkevään varojen jakoon silloin, kun perusteeksi omaksutaan asiak-
kaan tarpeet ja voimavarat.

MDS-kysymysten ei ole tarkoitus kertoa “kaikkea kaikesta” vaan kattaa vä-
häisin tarkoituksenmukainen tieto oleellisilta alueilta. Kysymysten valinnassa on
käytetty alan asiantuntijoiden tietoa, ja niiden muoto on hiottu toistetuin luotet-
tavuustestauksin. MDS-kysymyksiä eri tavoin yhdistelemällä on kehitetty hoidon
onnistumisen seurantaan sarja mittareita, jotka puolestaan on validoitu muita sa-
man alueen yleisesti käytössä olevia mittareita vasten (Blaum ym. 1997, Burrows
ym. 2000, Carpenter ym. 1999, Friedriksen, Tariot & de Jonghe 1999, Fries ym.
1994, Fries ym. 1997, Fries ym. 2001, Hartmaier ym. 1995, Koehler ym. 2005, Morris
ym. 1994, Morris ym. 1999, Rogers, Gwinn & Holm 2001) (taulukko 1, s. 24).

Hoidon laatua mittaavia indikaattoreita on tutkittu käyttökelpoisuuden, va-
kauden, luotettavuuden sekä tuloksellisuuden näkökulmista (Zimmerman & Ka-
ron 1995, Karon & Zimmerman 1996). RAI-aineistoja on käytetty muun muassa
ennusteiden laatimiseen (Finne-Soveri & Tilvis 1998, Finne-Soveri & Tilvis 1999,
Flacker & Kiely 1998), hoidon tuloksellisuuden arviointiin ja hoitotyön monipuo-
liseen kehittämiseen, minkä lisäksi tietoa on kerätty RAI:n käyttöönoton koko-
naisvaltaisesta vaikuttavuudesta.

Tarkempaa tietoa eri palvelurakenteen tasoille tarkoitettujen interRAI-instru-
menttien validoimis- ja reliabiliteettitestaukseen liittyvien hankkeiden julkaisuis-
ta sekä hyödyntämiseen liittyvistä julkaisuista on abstraktit www.interrai.org/bib-
liography -Internetsivuilta.
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Vertailukehittämishanke
ANJA NORO

Hankkeen alkuvaiheet
Vuonna 2000 käynnistettiin RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoi-
don benchmarking -hanke. Sen tavoitteena oli RAI-tietojärjestelmän avulla selvit-
tää pitkäaikaishoitoa tuottavien osastojen asiakasrakennetta ja hoidon laatua. Hanke
pilotoitiin yhdessä Helsingin terveysviraston ja sosiaaliviraston, Kokkolan ja Por-
voon kaupunkien ja Oulunkylän kuntoutussairaalan sekä Folkhälsanin, Helsingin
diakonissalaitoksen, Kuntokallion (nykyisin Ikäinstituutti) ja Vanhustyön keskus-
liiton kanssa vuonna 2000 (Noro ym. 2001). Hankkeessa koottiin RAI-arvioinnit
kaksi kertaa. Lisäksi koottiin osastokohtaisia henkilökunta- ja toimintatietoja sekä
kustannustietoja, joiden perusteella selvitettiin henkilöstörakennetta ja -mitoitusta
sekä tuottavuutta. Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat eli osastopalautteiden toi-
mittaminen, Internet-vertailutietokannat sekä työkokoukset säilyivät pilottivuo-
den kokemusten perusteella samanlaisina.

Vuonna 2001 hankkeeseen tuli mukaan uusia osallistujia, ja vuosittain osal-
listujien määrä on lisääntynyt (taulukko 2, s. 28). Vuonna 2004 mukana oli osallis-
tujia 26 kunnasta sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia: palvelutaloja (te-
hostettua ja tavallista), vanhainkoteja ja terveyskeskusten vuodeosastoja (ks. liite
2). Vuonna 2004 osallistuvia osastoja oli vajaat 300, joille vertailupalaute tuotet-
tiin. Pienin osallistuva yksikkö vertailukehittämishankkeessa on osasto, ja palaute
tuotetaan osastotasolle.

Yksittäiset yksiköt ovat käyneet läpi rakennuksien perusparannustöitä, muut-
toja, muun muassa Helsingin kaupungin koko terveyskeskuksen organisaatio on
tänä aikana vaihtunut. Siitä huolimatta vain ani harva yksittäinen osasto on pitä-
nyt taukoa RAI-arvioinneissa tai luopunut niistä.

Kaikki uudet osallistujat ovat kouluttaneet osastoiltaan hoitajia tekemään RAI-
arviointeja. Hankkeen alkuvaiheessa koulutusta järjestettiin sekä Stakesin että
Chydenius-instituutin toimesta. Sittemmin käyttöönottokoulutus on siirtynyt
kokonaan Chydenius-instituutin hoidettavaksi (ks. Björkgren ym., s. 35). Oy Raisoft
Ltd kehitti pilottihankkeessa vuonna 2000 Raisoft-LTC ohjelmiston testattavaksi
EU:n rakennerahaston rahoituksen turvin. Vuoden 2001 alusta ohjelmisto on ol-
lut kaupallinen tuote ja sitä on edelleen kehitetty ja uusia ominaisuuksia lisätty
(ks. Boholm ym. s. 39).
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TAULUKKO 2. Osallistujamäärä vertailukehittämishankkeessa

Hankkeen tavoitteet
Vertailukehittämishanketta on toteutettu yhteistyössä osallistuvien laitosten ja Sta-
kesin tutkijoiden kanssa. Toiminta on perustunut molemminpuoliseen vuorovai-
kutukseen ja yhteisissä työkokouksissa on keskusteltu toimintatavoista, tuloksista
ja järjestelmän käytännön hyödyntämisestä. Hanketta on ohjannut osallistuvien
laitosten ja Stakesin edustajista koostuva johtoryhmä.

Hankkeessa tavoitteena on ollut paikallistasolla (kunta, laitos, osasto)
• suunnitella ja organisoida RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja jatkuva käyttö
• kouluttaa osallistuvien laitosten työntekijät ja ylläpitää heidän osaamistaan

arviointien tekemiseen ja atk-ohjelmiston käyttöön sekä hoidon suunnitte-
luun ja seurantaan

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004

Kuntien lkm1 3 15 21 26 26

Järjestöjen lkm 4 4 4 4 4

Laitosten lkm
Palvelutalo 3 5 7 9 9
Vanhainkoti 10 25 39 43 43
Terveyskeskus 9 16 21 23 20
Yhteensä 22 46 67 75 72

Osastojen lkm
Palvelutalo 8 13 19 24 22
Vanhainkoti 45 109 148 190 185
Terveyskeskus 41 55 65 69 75
Yhteensä 94 177 232 283 282

Hoitopaikkojen lkm2

Palvelutalo 104 308 461 520 564
Vanhainkoti 845 2 252 3 274 4 162 4 135
Terveyskeskus 1 327 1 554 1 845 1 860 2 333
Yhteensä 2 276 4 114 5 580 6 542 7 032

Arviointien lkm3,4

Palvelutalo 262 497 740 900 846
Vanhainkoti 1 540 4 478 6 574 8 048 7 854
Terveyskeskus 2 676 3 509 4 062 4 111 3 154
Yhteensä 4 478 8 484 11 376 13 059 11 854 5

1

2

3

4

5

Osa laitoksista ja toimintayksiköistä voi sijaita useammassa kuin yhdessä kunnassa.
Hoitopaikkojen määrä on ilmoitetut hoitopaikat.
Arviointien määrä on kaksi kertaa vuodessa suoritettujen arviointien lkm yhteensä.
Palautteeseen on sisällytetty puolen vuoden ajanjaksolta yksi kokonaisarviointi/asiakas/osasto.
Vuoden 2004 syksyn mittauksen arviointien lkm vielä täydentyy.
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• lähettää hankkeessa tarvittavat tiedot (kopio RAI-tietokannasta, kustannus-
ja toimintatiedot) Stakesiin sovitun aikataulun mukaisesti

• käyttää vertailutunnuslukuja kehittämisen, suunnittelun ja johtamisen tukena
• osallistua työkokouksiin.

Vertailukehittämisessä tavoitteena on ollut
• koota Stakesin perustietokantaan lähetyt tiedot ja ylläpitää vertailu- ja tutki-

mustietokantoja
• koota tietoa hoidon kustannuksista sekä henkilöstömitoituksesta osastokoh-

taisesti osallistujilta
• tarjota osallistujille osastokohtaista palautetta (kirjallinen palauteraportti),

jossa arvioidaan asiakasrakennetta, hoidon laatua ja henkilöstöä ja tuottavuutta
eri tunnuslukujen perustella

• tuottaa tunnusluvut vertailutietokantoihin, joita ylläpidetään Internetissä ja
jotka ovat vain osallistuvien yksiköiden ja hanketyöryhmän käytössä salasa-
nalla

• järjestää osallistujille työkokouksia, joissa käydään läpi saatuja tuloksia ja tue-
taan osallistuvien laitosten henkilökunnan verkostoitumista.

Vertailukehittämistä tukevan tutkimuksen haasteena on
• kehittää ja testata tunnuslukuja vertailukäyttöä varten
• arvioida hoitokäytäntöjä ja niiden vaikutusta asiakkaiden kuntoon
• analysoida mm. hoidon tuottavuuden yhteyttä hoidon laatuun
• analysoida tavoiteltavaa henkilöstömitoitusta suhteessa asiakasrakenteeseen

ja hoidon laatuun.

Toiminnan periaatteet
Osallistuminen on perustunut kunnan/laitoksen/yhteistyötahon ja Stakesin väli-
seen yhteistyösopimukseen ja yhteisrahoitukseen. Vertailukehittämisessä ja tutki-
muksessa tietolähteenä on käytetty RAI-arviointitietoa asiakkaista sekä erikseen
kerättyjä osasto/laitoskohtaisia kustannus-, henkilöstö- ja toimintatietoja.

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto edellyttää riittävää koulutusta ennen kuin
tietoa voidaan hyödyntää käytännössä tai hyväksyä Stakesin perustietokantaan.
Laitokset ovat hankkineet koulutusta tarpeen mukaan, käyttöönottovuonna lai-
tosten henkilökunta on esimerkiksi osallistunut Chydenius-instituutin RAI–ABC-
koulutukseen. RAI-arvioinnit on hyväksytty Stakesin tietokantaan vain elektroni-
sessa muodossa.

Osallistuvat kunnat/laitokset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet RAI-tietojär-
jestelmän käyttöönoton käytön omissa yksiköissään. Kunnat/laitokset ovat nimen-
neet RAI-yhdyshenkilöt koordinoimaan RAI:n käyttöönottoa ja käyttöä ja ar-
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viointitiedon hyödyntämistä. Lisäksi on nimetty talousyhdyshenkilöt muun muassa
kustannustietojen keräämistä varten ja atk-yhdyshenkilöt tiedonsiirrossa avusta-
maan sekä jokaiselle osastolle RAI-vastaavat, jotka ovat organisoineet järjestelmän
käyttöä omassa yksikössään.

Hankkeen toteuttaminen laitoksissa
Käyttöönottokoulutus ja atk-koulutus on yleensä toteutettu vuoden alussa. Kun
laitoksissa on aloitettu RAI-arviointien teko, niitä on tehty kaksi kertaa vuodessa,
eli osallistuneiden osastojen kaikki asiakkaat on arvioitu huhtikuussa ja lokakuus-
sa. Aloitusvuoden jälkeen uudet asiakkaat on pyritty arvioimaan asiakkaan saapues-
sa osastolle. Seuraavan kerran asiakas on arvioitu puolen vuoden kuluttua tai ai-
emmin, mikäli asiakkaan kunnossa on tapahtunut muutos joko parempaan tai
huonompaan suuntaan. Arvioinnit on kirjattu suoraan atk-ohjelmistoon, joka on
osa osaston/laitoksen potilastietojärjestelmää. Tallennuksen jälkeen hoitajalla on
ollut käytettävissään asiakasta kuvaavia mittareita ja asiakkaan hoidon tai huo-
mion tarvetta kuvaavia tunnistelistauksia, joita on voitu hyödyntää asiakkaan hoi-
don suunnittelussa (ks. Vähäkangas ym. s. 148).

Stakesin vertailukehittämishankkeen perustietokantaan kopiot paikallisista
tietokannoista on siirretty kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.
Näistä tiedoista osallistuville osastoille on laskettu asiakasrakennetta, hoidon laa-
tua, henkilöstömitoitusta ja työvuorojen järjestelyä sekä työn organisoimistapoja
sekä tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Niistä on koostettu ja lähetetty osallis-
tujille palauteraportti, johon sisältyy osaston omien tunnuslukujen lisäksi ja oman
laitoksen tunnusluvut sekä laitostyypin vertailuluku ja niistä koostuva aikasarja.
Kaikkien osallistujien tunnusluvut ovat myös Internet-vertailutietokannoissa (tun-
nusluvut ovat vain osastotason arviointien keskiarvoina eikä yksilöitä voi niistä
tunnistaa). Internet-vertailutietokantoihin on tuotettu palauteluvut osastoittain,
laitoksittain, kunnittain sekä lisäksi on laskettu vertailuarvot eri laitostyypeille:
palvelutalo, vanhainkoti ja terveyskeskus. Vertailukehittämistä ja -oppimista var-
ten on kehitetty vertailuryhmät, joissa osastot ovat toistensa kaltaisia asiakasra-
kenteen suhteen (ks. Noro, s. 59). Internet-vertailutietokannoissa on eri mittaus-
ajankohtien tulokset aikasarjoina. Jos halutaan oman osaston toiminnan kehitys-
tä, aikasarjat osoittavat sen.

Yhteisenä pelisääntönä palautetietokantojen käytössä on ollut, että omia tie-
toja voi vaikka julkistaa mutta naapurilaitosten tai kuntien tietoja on saanut kat-
soa, mutta ei ole saanut julkistaa ellei asiasta ole asianomaiset sopineet keskenään.
Vertailutietokantojen käyttöön on osallistujille järjestetty koulutusta esimiehille.

Tulosten hyödyntämistä ja hyvien käytäntöjen tukemista vauhdittamaan on
järjestetty työkokouksia kaksi kertaa vuodessa sekä vuosittaiset aloituskokoukset
uusille. Seminaaripäiviä on ollut yhteensä 25 viiden vuoden aikana. Työkokouk-
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sista toinen päivä on varattu hallinnolle ja johtamiselle ja toinen päivä hoitotyölle.
Työkokousten teemoina ovat olleet johtaminen, hoidon laatu, painehaavat, ravit-
semus ja inkontinenssi. Yleensä työkokous on rakennettu tietyn teeman ympärille
ja sitä on tarkasteltu sekä hallinnon että hoitotyön näkökulmasta. Tavoitteena on
ollut myös jakaa uusinta tietoa aina käsillä olevasta teemasta sekä tarkastella sitä
suhteessa omiin uusimpiin RAI-tuloksiin ja tunnuslukuihin.

Uusien osallistujien ensisijainen tehtävä on ollut arviointien opettelu. Vasta
sitten voi saada käsityksen tunnuslukujen hyödyntämisestä. Tutustuminen on aloi-
tettu asiakaskohtaisista tunnusluvuista ja niiden hyödyntämisestä asiakkaan hoi-
don suunnittelussa. Osastonhoitajat ja henkilöstö ovat myös tutustuneet koko osas-
ton tilannetta koskeviin palauteraportteihin, ja siltä pohjalta he ovat voineet arvioi-
da oman osastonsa toimintaa ja tarvittavia voimavaroja. Esimerkiksi osaston poti-
lasrakenne suhteessa henkilöstömitoitukseen on saattanut tuoda esille lisävoima-
varojen tarvetta tai päinvastoin: voimavaroja on luultu tarvittavan lisää, mutta tun-
nuslukujen tarkastelu on johdattanut uudistamaan omia työtapoja. Myös laitos-
ten johtajat ovat voineet ottaa tarkasteluun kaikki laitoksen osallistuvat osastot
rinnan ja siten arvioida sekä eri osastojen potilasrakennetta, henkilöstömitoitusta,
hoidon laatua ja tuottavuutta.

Yhteishanketta on esitelty useissa kansainvälisissä tieteellisissä tapahtumissa
sekä suomalaisissa seminaareissa. Hankkeessa on lisäksi järjestetty Uusi Ote Van-
hustenhuoltoon -seminaarisarjaa, joka on ollut avoinna myös muille kuin hank-
keeseen osallistujille. Uusi Ote -seminaareissa teemoina eri vuosina ovat olleet RAI-
järjestelmän esittely, painehaavat, psyykenlääkkeet, kuolema ja kipu pitkäaikaises-
sa laitoshoidossa. Uusi ote seminaareja on järjestetty Kokkolassa, Helsingissä kaksi
kertaa ja Tampereella kaksi kertaa.

Hankkeen tiedotus on pääasiassa hoidettu sähköpostilla ja hankkeen kotisi-
vujen kautta http://www.stakes.fi/finrai. Osallistujille on ollut käytössään käyttä-
jätunnus ja salasana kotisivuille sisäisille sivuille, joista on ollut pääsy myös Inter-
net-vertailutietokantoihin, joihin on erillinen salasana. Lisäksi osallistuville on lä-
hetetty useita RAI-tiedotteita vuosittain. Niihin on koottu tietoa ajankohtaisista
tapahtumista, aikatauluista ja kerrottu muutoksista toiminnassa.

Vertailukehittämishankkeen rinnalla on toteutettu muun muassa Ikääntymi-
sen tutkimusohjelman Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittamana
erillinen tutkimushanke HoiToVa. Siinä tehtiin noin 100 osastolla erilliset tiedon-
keruut, joissa koottiin tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja kokemuksia johtami-
sesta sekä noin 56 osastolla asiakkaiden kokemasta hoidon laadusta. Raportti, jos-
sa kuvataan asiakasrakennetta ja henkilöstön kokemuksia työn vaatimuksista, työ-
tyytyväisyydestä ja johtamisesta, julkaistiin keväällä 2004 (Pekkarinen ym. 2004).
RAI:n tuottamia tunnuslukuja on hyödynnetty Ikääntyneiden palvelujen kehitys-
tä kuvaavassa SVT-sarjassa vuoden 2002 tietojen osalta (SVT Sosiaaliturva 2003:1).
Toimintatapaa on esitelty myös vertaismenetelmiä kehittävän työn osana (Noro
2005) sekä työkaluna ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen (Päi-
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värinta ym. 2002). Hankkeesta on julkaistu useita kuvauksia, kirjoituksia ja tutki-
muksia (liite 3).

Pohdinta
Kokemukset vertailuhankkeesta ovat olleet lupaavia ja tarve tämänsuuntaiseen
toimintaan on suuri pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Laitokset ovat tulleet vapaaeh-
toisesti mukaan yhteishankkeeseen. Osallistuminen tämäntyyppiseen hankkeeseen
on ollut ja on iso haaste osallistujille. Sekä uudenarviointijärjestelmän opettelemi-
nen että sen käyttö vievät aikaa. Vertailutiedon tunnuslukujen ja merkityksen poh-
dinta ottaa myös oman aikansa. Toisaalta asiat ovat niitä samoja kuin ennenkin,
mutta nyt tunnusluvut on koottu ja tuotettu kaikille samalla arviointi- ja lasken-
tatavalla, jolloin pitää oppia uusi tapa ajatella asiaa. Uuden toimintamallin ja ajat-
telutavan opettelu vie aikaa kuten myös yhteiset keskustelut näistä asioista työto-
vereiden kanssa. Jatkuva koulutus on yksi tapa tukea oppimista, mutta harvoilla
osastoilla ja laitoksilla on varaa kouluttaa koko henkilökuntansa, joten uusien asioi-
den eteenpäin vieminen jää niille, joilla on asiasta enemmän tietoa.

Vaikka vertailukehittämishankkeen toimintatavat ovat osoittautuneet toimi-
viksi, esille on myös noussut haasteita eri tarkoituksia paremmin palvelevan ver-
tailupalautteen tuottamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin tuottamaan osas-
totason palautetta tukemaan hoitotyötä osastoilla. Nyt selkeästi on esille noussut
tarve kehittää johtamisessa käytettäviä vertailulukuja, jolloin niiden tasomääritte-
lyt voivat olla erilaisia. Tiedon hyödyntämiseen kaivataan tukea ja siihen onkin
suunnitteilla erilaisia malleja.

Nykyinen toimintamalli on suunniteltu palvelemaan osastojen hoitotyön ke-
hittämistä. Kuntoutumisen mahdollistava hoitotyö ja sen toteuttaminen edellyt-
tävät tietämystä ja arviointia siitä, keitä ovat ne asiakkaat, jotka siitä voisivat hyö-
tyä. Asiakkaiden arviointi itsessään on tärkeä prosessi, joka vaatii oikeanlaiset ja
tarkoituksenmukaiset arviointivälineet vertailukelpoisen tiedon tuottamiseksi.
Arviointivälineiden suunnittelu ja ylläpito edellyttää tieteellistä kehittelytyötä ja
testausta. Kun arviointitieto, joka kuvaa asiakkaita, on luotettavaa ja vertailukel-
poista, saadaan johtamisen ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen oikeata ja
asianmukaista tietoa. Mikäli tieto lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan, voidaan
ajatella asiakaslähtöisyyden toteutuvan parhaimmassa muodossaan.

Henkilöstö voi kehittää omaa työtään ja seurata oman toimintansa vaikutta-
vuutta sekä yksilö- että osastotasolla asiakaspohjaiseen tietoon perustuen. Mitä
yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin tietoa kootaan, sitä selkeämmin voidaan saa-
da oma työ näkyväksi. Kun hoidetaan moniongelmaisia ja monisairaita asiakkaita
sitä tärkeämpää on tunnistaa asiakkaalla olevat ongelmat ja jäljellä olevat voima-
varat, jotta häntä voidaan auttaa.
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Osastojen henkilöstö voi perustella omille johtajilleen resurssien ja käyttöva-
rojen saantia  oman asiakasrakenteensa pohjalta. Vertailuhankkeen tuottamat hoi-
don laatuindikaattorit tuovat esille osastolla mahdollisesti olevia hoidon laadun
ongelmia, joita voidaan lähteä ratkomaan erilaisilla kehittämishankkeilla tai työ-
paikkakoulutuksella.

Laitosten johtajat tarvitsevat selkeitä tunnuslukuja, jotka kuvaavat oikein hei-
dän asiakasrakennettaan, jotta palvelujen tarjontaa voidaan suunnitella ja voima-
varat kohdentaa niille yksiköille, joissa tarve on suurin. Laitoksen johtajat voivat
käyttää tunnuslukuja myös toimintasuunnitelman (esimerkiksi Balanced Score
Card) tavoitteiden asetteluun, toimintakertomuksessa asetettujen tavoitteiden ja
saavutusten väliseen tarkasteluun, osaamiskarttojen laatimiseen sekä alaistensa
kanssa käytettyihin kehityskeskusteluihin (Noro ym. 2002, Finne-Soveri & Noro
2003). Toisaalta johtajat tarvitsevat myös tietoa siitä, mitä asiakkaille tapahtui an-
netuilla voimavaroilla. Tätä tietoa tarvitaan keskusteluissa kunnan poliittisten päät-
täjien kanssa. Tilanteessa, jossa koko kunnan vanhustenpalvelut ovat RAI-järjes-
telmän piirissä, voidaan tarkemmin arvioida vanhuspolitiikan tavoitteiden toteu-
tumista sekä verrata ja suhteuttaa oman toiminnan toteutumista toisiin kuntiin
sekä tuottavuuden että hoidon laadun osalta.

Mikäli laitoksissa tai kunnissa lähdetään toteuttamaan erilaisia kehittämis-
hankkeita, joilla on yhteyttä vanhusten saamiin palveluihin, vertailuhankkeen tuot-
tamien tunnuslukujen perusteella niiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Erit-
täin hyödyllisiä ovat aikasarjat, sillä yleensä hoidon laadun parantaminen on jat-
kuvaa toimintaa, ja sen vaikuttavuutta täytyy ajassa seurata.

Mikä sitten on hoidon laadun taso, joka on hyväksyttävissä? Kuinka paljon
voidaan sallia esimerkiksi painehaavoja pitkäaikaisessa laitoshoidossa? Nämä kan-
salliset tasot odottavat vielä määrittelyään, mutta sen jälkeen voidaan esimerkiksi
edellyttää yksityisiä ja julkisia laitoksia tuottamaan tietyn tasoista hoitoa, niillä
resursseilla, jotka laitoksille on varattu, tietyn tason ylläpitämiseksi.

Tieto, joka pitkäaikaishoidettavista on saatavilla valtakunnallisista tilastoista,
on melko suppeaa. Vertailuhankkeen tunnusluvut kertovat tarkemmin siitä, mil-
laisia ovat suomalaiset pitkäaikaishoidettavat ja millä palvelurakenteen tasoilla heitä
kunnissa hoidetaan. RAI-järjestelmän tuottamat tunnusluvut voidaan nähdä vi-
rallisia tilastoja täydentävinä. Kansainvälinen vertailu on mahdollista jo useiden
maiden kanssa, jotka käyttävät samaa järjestelmää. Arvioinnit perustuvat asiak-
kaisiin, eivätkä ne siten ole järjestelmäsidonnaisia. Tämä raportti on kuvaus vii-
destä ensimmäisestä vuodesta, mutta RAI:n käyttö ja vertailuhanke jatkuvat edel-
leen.



34 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

Lähteet
Finne-Soveri, U. H., Noro, A. (2003). RAI:n avulla

asiakaslähtöiseen ja oikeudenmukaiseen joh-
tamiseen pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Hoi-
totyön vuosikirja 2004, 133–146.

Noro, A., Finne-Soveri, H., Björkgren, M., Häkki-
nen, U., Laine, J., Vähäkangas, P., Kerppilä,
S., Storbacka, R. (2001). RAI-tietojärjestel-
män käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon ben-
chmarking. RAI-raportti 1/2000. Stakes, Ai-
heita 17. Helsinki.

Noro, A., Björkgren, M., Finne-Soveri, U. H. (2002).
RAI:n laitoshoidon laatuindikaattorit johta-
misen näkökulmasta – Mitä on vertailuke-
hittäminen? Sairaanhoitaja 75(6–7): 35–37.

Noro, A. (2005). Tunnusluku-benchmarking. Kir-
jassa Seppänen-Järvelä, R. (toim.) Vertaisme-

netelmät kehittävän arvioinnin välineinä.
Stakes, FinSoc Arviointiraportteja 2. Helsin-
ki. s. 65–71.

Pekkarinen, L., Sinervo, T., Elovainio, M., Noro, A.,
Finne-Soveri, H., Laine, J. (2004). Asiakkai-
den toimintakyky, työn organisointi ja hen-
kilöstön hyvinvointi vanhusten pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa. Stakes, Aiheita 11. Hel-
sinki.

Päivärinta, E., Haverinen, R. (2002). Ikäihmisten
hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työnte-
kijöille ja palveluista vastaaville. Stakes, Op-
paita 52. Helsinki.

SVT Sosiaaliturva 2003:1. Ikääntyneiden sosiaali-
ja terveyspalvelut 2002. Suomen virallinen
tilasto. Stakes.  Helsinki.

Lisätietoa:

Vertailukehittämishankkeen omat kotisivut ovat osoitteessa http://www.stakes.fi/
finrai
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Käyttöönottokoulutus
PIA VÄHÄKANGAS, MAGNUS BJÖRKGREN

Tausta
RAI-järjestelmän käyttöönotto vaatii perehtymistä arvioinnin tekemiseen, atk-
ohjelmiston käyttöön sekä siihen, miten tietoja hyödynnetään hoitotyössä. Chy-
denius-instituutissa käynnistettiin vuonna 1999 erillisprojekti, jonka tavoitteena
oli kehittää järjestelmän käyttöönottokoulutusta ja käyttöönottoon liittyviä toi-
mintamalleja. Koulutuskonseptin systemaattinen kehittämistyö toteutettiin yhteis-
työssä Kokkolan vanhustenhoitoa tuottavien yksiköiden kanssa. Yhteistyötä teh-
tiin myös samoihin aikoihin atk-sovellusta kehittävän hankkeen ja Stakesin pro-
jektiryhmän kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin sairaanhoitajat, joiden tehtävänä oli
toimia yksikköjensä RAI-vastuuhenkilöinä. Koulutus sisälsi MDS-arvioinnin si-
sältöön tutustumista. Koulutusmateriaalina oli suomenkielinen MDS-lomake ja
osittain suomeksi käännetty RAI-käsikirja (2001). Seuraavassa vaiheessa koulu-
tukseen otettiin mukaan myös lähi- ja perushoitajat. Syksyllä 2000 testattiin en-
simmäistä kertaa koulutusmalli, joka sisälsi osion, jossa käsiteltiin RAI-mittarei-
den ja RAPs-listan käyttöä asiakkaan hoidon suunnittelussa. Koulutushankkeessa
mukana olevilla osastoilla testattiin myös uusien hoitosuunnitelmalomakkeiden
käyttöä ja kirjaamistapoja soveltamalla RAI-tietojärjestelmää.

Hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden hoitotyön johtajat muodosti-
vat asiantuntijaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti antaen palautetta käyttöön-
ottoprosessista. Samalla myös kerättiin palautetta koulutuskokemuksista koulu-
tuksiin osallistuvilta (haastattelut, strukturoidut kyselyt). Saatujen palautteiden
mukaan näytti siltä, että käyttöönotto ja oppiminen tapahtuivat prosessinomai-
sesti kaikissa yksiköissä. Koulutuksen avulla hoitajat pyrkivät ensin muodostamaan
kokonaiskäsityksen arviointijärjestelmästä ja sen käyttömahdollisuuksista asiak-
kaan hoidon suunnittelussa. Käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen oli lisännyt
hoitajien kiinnostusta järjestelmän käyttöön ja motivoi heitä perehtymään ar-
vioinnin tekemiseen.

Arvioinnin hallinta muodosti hoitajien mielestä pohjan RAI:n mittareiden ja
muiden tulosteiden hyödyntämiselle asiakkaan hoidon suunnittelussa. Käyttöön-
ottoa ja oppimista edistävinä tekijöinä nousi esille oman osaston hoidon suunnit-
telun ja kirjaamisen tason kriittinen tarkastelu jo ennen RAI:n käyttöönottoa sekä
hoitajien perehtyneisyys asiakaslähtöisen, tavoitteellisen hoitosuunnitelman raken-
tamiseen. Hoitotyön johtajien haasteena nähtiin käyttöönottoprosessin aikatau-
luttaminen ja organisointi omalla osastolla sekä henkilöstön tukeminen ja ohjaa-
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minen. Yhteyshenkilön/koordinaattorin määrittäminen osastoilla edesauttoi uu-
den arviointimenetelmän käyttöönottoa osastoilla. Itse tietojärjestelmän oppimi-
nen koettiin aikaa vievänä, erityisesti silloin, kun hoidettavan toimintakyvyn sys-
temaattiseen arviointiin ei osastoilla ollut totuttu. Myös mitattavien tavoitteiden
asettaminen asiakkaan hoitosuunnitelmassa koettiin vaikeana. Koulutushankkeen
eräänä konkreettisena tuloksena syntyi vuonna 2002 RAI–ABC- konsepti. Mallin
rakentamisessa kartoitettiin myös muiden maiden koulutuskäytännöt (Bernabei
ym. 1997).

RAI–ABC-koulutus
RAI–ABC-koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa järjestelmän hyödyntä-
misestä osastoilla, perehdyttämällä hoitotyön henkilöstö ja johto järjestelmän käyt-
töönottoprosessiin, asiakkaan arviointiin sekä saatujen tietojen hyödyntämiseen
asiakkaan hoidon suunnittelussa. Osio A:n (yleisinfo) tarkoituksena on tuottaa
tietoa RAI- järjestelmän käyttötarkoituksesta ja rakenteesta sekä toimia “perustie-
topakettina” mahdollisimman monelle hoitajalle ja esimiehelle organisaatiossa jär-
jestelmän käyttöönottovaiheessa. Osio B sisältää asiakkaan toimintakyvyn arvi-
oinnin sisällön opettelua MDS-lomaketta käyttäen. Osioon osallistuvat hoitajat
harjoittelevat tekemällä yhden arvioinnin lomakkeelle ja tuovat sen mukanaan
koulutuspäivälle. Kun osallistuja on perehtynyt etukäteen itse arvioinnin tekemi-
seen, hänelle konkretisoituu koulutuksen sisältö paremmin ja hänellä on yleensä
myös arviointiin liittyviä kysymyksiä. Osio B:n yhteydessä toteutetaan yleensä atk-
ohjelmiston koulutus. Osiossa C, joka toteutuu, kun organisaatiossa on opittu te-
kemään arviointeja ja käyttämään atk-ohjelmistoa, perehdytään RAI-mittareiden
ja RAPs-alueiden käyttöön asiakkaan hoitosuunnitelmassa. Jos organisaatio on
aloittanut RAI:n käytön alkuvuodesta, osiot A ja B sijoittuvat keväälle ja osio C
syksylle.

KUVIO 3. RAI–ABC-koulutus vuonna 2004

A-osio

Yleisinfo ja
käyttöönottovalmennus

4–6h

B-osio

RAI:n perusteet ja

MDS-arviointi

6h

C-osio

RAI hoidon

suunnittelussa

6h

RAIsoft koulutus

4h
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Chydenius-instituutti toteutti vuonna 2003 noin sata koulutuspäivää, joihin
osallistui vajaat 1 900 henkilöä. Koulutusta on järjestetty uusille käyttäjille käyt-
töönottovuonna organisaatioissa paikan päällä. Yhteisiä koulutustilaisuuksia on
ollut Helsingissä, Stakesissa ja Kokkolassa Chydenius-instituutissa.

ABC-konseptin toimivuutta on arvioitu hoitotyön johtajille tehdyllä struk-
turoidulla puhelinhaastattelulla syksyllä 2003. Suurimmalla osalla arviointien te-
keminen onnistui hyvin. MDS-arviointi toi esille asiakkaiden toimintakyvyn kat-
tavasti, ja hoitajien oli helpompi tunnistaa hoidettavien voimavarat. Hoitajien tar-
ve saada lisäkoulutusta RAI-tietojen käytöstä asiakkaiden hoitosuunnitelman ra-
kentamisessa koettiin usein suureksi.  RAI:n avulla avautui mahdollisuus laatia
hoitosuunnitelmaan mitattavat hoidon tavoitteet, joiden asettamiseen ei osastolla
ollut aikaisemmin totuttu. Hoitotyön johtajat halusivat myös enemmän koulu-
tusta siitä, miten järjestelmän tuloksia hyödynnetään hoitotyön johtamisessa. RAI-
vastuuhenkilöiden tärkeys ja rooli osastoilla korostui käyttöönottoprosessissa. Tälle
kohderyhmälle onkin jatkossa suunnitteilla RAI-koordinaattorikoulutusta, jonka
tavoitteena on valmentaa hoitajia toimimaan RAI:n käyttöönoton tukihenkilöinä
osastoillaan. Käyttäjäpalautteiden pohjalta kehitettiin RAI syventävä koulutus lop-
puvuodesta 2003.

RAI:n syventävä koulutus
Koulutuksen tarkoituksena on tuoda esille RAI:n käyttömahdollisuudet kuntou-
tumista edistävässä hoitotyössä ja sen kehittämisessä osastoilla. Koulutus on tar-
koitettu sairaanhoitajille, asiantuntijahoitajille sekä hoitotyön lähijohtajille, ja sii-
hen osallistuminen edellyttää järjestelmän perustietojen hallintaa. Koulutuksessa
tarkastellaan järjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämistä kuntoutumista edis-
tävän toiminnan näkökulmasta.

Pohdinta
RAI-koulutuskokonaisuus on rakennettu tukemaan koulutuksiin osallistuvien
hoitajien ja esimiesten reflektoivaa oppimista. Koulutus lähtee käytännön hoita-
misesta ja hoidettavien toimintakyvyn arvioinnista. Käyttöönottokoulutuksen to-
teuttaminen on nostanut esille myös muita koulutus- ja kehittämistarpeita. Usein
järjestelmän käyttöönoton haasteena ei olekaan sen oppiminen vaan asiakasläh-
töisen ja tavoitteellisen hoitosuunnitelman rakentaminen. Toiminnan vaikutta-
vuuden ja hoidon tulosten arviointi on monille hoitajille ollut uutta, erityisesti
määrällisten mittareiden käyttö. Käyttöönottokokemusten perusteella näyttää sil-
tä, että näihin asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös hoitajien perus-
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ja täydennyskoulutuksessa. Hoitotyön lähijohdon kouluttaminen on eräs vanhus-
tenhuollon suuri haaste, sillä se on avainasemassa myös hoidon suunnittelun ke-
hittämisessä ja sen vaikutusten arvioinnissa. Kattavien järjestelmien, kuten RAI:n,
tuottamien tunnuslukujen avulla voidaan asiakkaan hoitoa konkretisoida ehkä
paremmin kuin aikaisemmin. Koulutuksen kehittämisen tulevaisuuden haasteena
tulee olemaan tietojen hyödyntäminen sekä toimintamuotojen että työprosessien
kehittämisessä.

Lähteet
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Raisoft – sovelluskehitys
JOHAN BOHOLM

Tausta
Oy Raisoft Ltd on kotimainen RAI-ohjelmistoihin keskittyvä yritys. Yrityksen
RAIsoft-LTC-ohjelmistotuotetta hyödyntävät RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto
ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hankkeeseen osallistuvat kunnat ja yksityiset
palveluntuottajat. Ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 1999 alkaen, jolloin kaksi-
vuotinen EU-hanke, nk. ”Vanhustenhoidon asiakaspohjainen tietojärjestelmä”
käynnistyi Kokkolassa. Vuodesta 2001 saakka tuotetta on kehittänyt, markkinoi-
nut ja myynyt Oy Raisoft Ltd.

RAI-ohjelmistoprojekti
RAI-tietojärjestelmän hyödyntämisen edellytyksenä on toimiva ohjelmistoratkai-
su. Tätä taustaa vasten Suomeen soveltuvaa RAI-ohjelmistoratkaisua lähdettiin
kehittämään hankkeessa. RAI-ohjelmistoprojektin tavoitteena oli kehittää vanhus-
ten laitoshoitoon atk-pohjainen tietojärjestelmä, jonka pohjalta hoidon tarvetta,
laatua ja voimavaroja voidaan systemaattisesti arvioida ja seurata. Kaksivuotisen
hankkeen (3/1999–6/2001) toteuttajaorganisaationa oli Jyväskylän yliopiston Chy-
denius-instituutti Kokkolassa ja paikallinen ohjelmistoyritys Datatower Oy Ab.
Keskeiset yhteistyöorganisaatiot olivat Kokkolan, Helsingin ja Porvoon vanhusten
pitkäaikaislaitokset, Stakes sekä interRAI Corporation, jonka kanssa oli tehty so-
pimus järjestelmän käyttöön liittyvistä oikeuksista.

Ohjelmistoprojektin ensimmäisessä vaiheessa haettiin sovelluskehitykseen
soveltuvia suunnittelu- ja ohjelmointivälineitä ja käytiin läpi miten vastaavia RAI-
sovelluksia oli kehitetty muissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Vaihetta seurasi
asiantuntijatiimin perustaminen Kokkolan pitkäaikaislaitosten kanssa. Tiimin tar-
koituksena oli kerätä käyttäjäkokemuksia, joita oli mahdollista hyödyntää ohjel-
miston jatkokehityksessä.

Yhteistyö Stakesin vertailukehittämishankkeen kanssa aloitettiin ohjelmiston
pilottiversion myötä maaliskuussa 2000. Ohjelmisto asennettiin kolmen kunnan
pitkäaikaishoidon laitoksiin yhteensä noin 80 osastolle (Helsingissä valitut osas-
tot, Kokkolassa ja Porvoossa kaikki osastot).

Ohjelmiston lisäksi projektissa kehitettiin konseptia ohjelmistokoulutusta
varten. Heti ensimmäisen testiversion valmistuttua järjestettiin koulutustilaisuuksia,
joissa osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida ohjelmiston käytettävyyttä. Pa-
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laute oli myönteistä heti alusta lähtien, ja ohjelmiston helppokäyttöisyys innosti
myös ”atk-vasta-alkajia” kokeilemaan RAI-arvioinnin tekoa tietokoneella.

Ohjelmiston jatkokehitys
Yhtenä RAI-ohjelmistoprojektin tuloksena Kokkolaan perustettiin spinoff-yritys
nimeltä Oy Raisoft Ltd. Yrityksen toiminta käynnistyi vuonna 2001, jolloin se tar-
josi vertailukehittämishankkeen osallistujille RAIsoft-LTC-ohjelmistotuotettaan ja
siihen liittyvää koulutusta. Uudistuneen perustuotteen ohella jatkokehitys on tuo-
nut mukanaan myös muita vanhusten laitoshoitoon soveltuvia ratkaisuja, kuten
hoitosuunnitelmamoduulin ja ohjelmistot kämmentietokoneille.

RAIsoft-LTC-ohjelmisto vanhusten pitkäaikaishoitoon

RAIsoft-LTC-ohjelmistokokonaisuus sisältää perusohjelmiston lisäksi hoitosuun-
nitelmamoduulin, jonka avulla asiakkaalle laaditaan RAI:n pohjalta pitkäaikainen
hoitosuunnitelma. Kehitteillä on laatumoduuli ja kämmentietokoneratkaisut.

KUVIO 4. RAIsoft-LTC-ohjelmistokokonaisuus

RAIsoft-LTC

Perusohjelmisto

CarePlan - Hoitosuunnitelma

QI - Laatuindikaattorit

Mobile - kämmentietokoneratkaisut

RAIsoft-LTC-ohjelmistossa asiakkaan tila arvioidaan ja tiedot tallennetaan tieto-
koneelle. Asiakkaan vointi ja toimintakyky kirjautuvat näin välittömästi hoidon
suunnittelua palvelevaksi palautetiedoksi. Ohjelmiston tuottama palautetieto koos-
tuu RAP-tarkistuslistasta (asiakkaan voimavarat ja ongelmat), RAI-mittareista (fyy-
sinen toimintakyky, kognitio, masennus, kipu ja painoindeksi) ja RUG-III-luoki-
tuksesta (asiakasrakennetta kuvaava luokitus).
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Ohjelmistoa on jatkuvasti kehitetty loppukäyttäjien tarpeita vastaavaksi; eräänä
esimerkkinä toiminto, jolla seurataan arviointien välillä tapahtunutta muutosta
(hoidon tulosten arviointi). Integrointi potilashallintajärjestelmiin on ollut Raisof-
tin tavoitteena alusta alkaen (Jansson 2005). Yhteistyötä on tehty TietoEnatorin
kanssa. Myös muita linkityksiä potilashallintajärjestelmiin on suunnitteilla.

Ohjelmistokehityksen ohella Raisoft on panostanut laadunvarmistukseen
kattavan ohjelmistotestausmenetelmän myötä. Menetelmä on kehitetty yhteistyössä
Chydenius-instituutin Informaatioteknologian yksikön kanssa 2002–2003 toteu-
tetussa PIKO-projektissa (Pienten ja keskisuurten ohjelmistoyritysten kehittämi-
nen). Laatuun panostaminen on kannattanut, sillä loppuvuonna 2003 tehdyn asia-
kastyytyväisyyskyselyn mukaan 88 prosenttia vastaajista (n = 137) oli tyytyväisiä
RAIsoft-LTC-ohjelmiston toimivuuteen (Boholm 2004). RAIsoft-tuotteiden kou-
luttamisessa Raisoft on pyrkinyt asiantuntemukseen ja ymmärrettävään esitysta-
paan. Koulutuksista saadut palautteet osoittavat, että pyrkimyksessä on onnistut-
tu varsin hyvin – esimerkkinä vuoden 2003 RAIsoft-LTC-peruskoulutustilaisuu-
det, jossa yhteensä 182 koulutuspalautteen yleisarvosanaksi muodostui 4,64 (as-
teikolla 1–5, jossa 1 = heikko ja 5 = erittäin hyvä).

KUVIO 5. RAIsoft-LTC-ohjelmisto: kysymysmerkin napsautus avaa RAI-käsikirjan oikeasta kohdasta
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RAIsoft-LTC-tiedonsiirto

Vertailukehittämishanketta varten Raisoft on kehittänyt tiedonsiirto-ohjelman, joka
muodostaa pitkäaikaishoidon asiakkaiden RAI-arviointitiedoista salatun siirtotie-
doston. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot suorittavat tiedonsiirtotoimenpi-
teen puolivuosittain ja lähettävät tiedot Stakesiin, jossa tiedot tallennetaan RAI-
perustietokantaan.

RAIsoft-LTC-hoitosuunnitelmamoduuli

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatusuosituksissa (2001)
edellytetään tarkempaa ja jatkuvaa seurantaa hoidon laadusta sekä raportointia
kuntalaisille asioista, joita on tehty vanhustenhuollon kehittämiseksi. RAI-tieto-
järjestelmää hyödyntämällä vanhustenhuollon ammattilaiset voivat vastata esitet-
tyyn haasteeseen. RAIsoft-ohjelmistojen, RAI-koulutuksen ja vertailukehittämi-
sen myötä palveluntuottajilla on mahdollisuus hankkia käyttöönsä toimivat väli-
neet systemaattiseen hoidon tarpeiden kartoittamiseen ja yksilöllisten hoito- ja
palvelusuunnitelmien laatimiseen.

Laitoshoidon perusohjelmiston kehittyessä Raisoft ryhtyi hahmottelemaan pit-
käaikaista hoidon suunnittelua tukevaa ohjelmistoa. Tuloksena oli RAIsoft-LTC-
perusohjelmistoon kytkettävä ”hoitosuunnitelmamoduuli”, jonka avulla hoitaja
pystyy omilla sanoilla ja RAI-tietoa käyttäen laatimaan yksilöllisen, tutkittuun tie-
toon perustuvan, hoitosuunnitelman (Uusitalo 2003). Hoitosuunnitelma laadi-
taan Raisoftin toteutuksessa seuraavasti:

Ensimmäinen askel
Hoidon tarpeen arviointivaiheessa asiakkaan voimavarat ja ongelmat poimitaan
ohjelmiston RAP-tarkistuslistasta ja RAI-mittaritiedoista. Samassa yhteydessä voi-
daan myös vapaamuotoisesti kirjata muita asiakkaan tilaa kuvaavia tekijöitä.

Toinen askel
Määritellään hoidon tavoitteet ja hoitotyön auttamismenetelmät pitkällä aikavä-
lillä ja tärkeysjärjestyksessä (kuvio 6).

Kolmas askel
Toteutusvaiheessa hoitosuunnitelmaa arvioidaan sovituin aikavälein. Arvioinnin
apuna voidaan käyttää hoidettavan toimintakyvyn muutosta kuvaavaa vertailu-
toimintoa (kuvio 7).
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KUVIO 6. Hoidon tavoitteiden ja hoitotyön auttamismenetelmien määrittely

KUVIO 7. Hoidon tulosten arviointi graafisessa muodossa (sisäänkirjaustilanne vs. puolivuosittainen
arviointi)
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Asiakaslähtöinen hoitosuunnitelma

Yhteenveto hoitosuunnitelmasta voidaan tulostaa tai siirtää kämmentietokoneel-
le. Tuloste sisältää asiakkaan voimavarojen ja ongelmien lisäksi RAI-mittariarvot,
diagnoosit sekä tavat ja tottumukset. Hoitosuunnitelmamoduulista saatujen pa-
lautteiden mukaan käyttäjät kokevat voivansa hyödyntää asiakkaan voinnista ja
toimintakyvystä muodostettua palautetietoa nopeasti ja kätevästi.

RAIsoft-LTC-mobiilisovellukset

RAI-kämmentietokonesovelluksien kehittäminen oli Raisoftin suunnitelmissa jo
yrityksen alkutaipaleella. Vuonna 2002 Raisoft osallistui Chydenius-instituutin
hallinnoimaan kaksivuotiseen mobiRAI-projektiin. Innovatiiviset toimet -ohjel-
maan kuuluvassa EU-hankkeessa syvennyttiin Palm OS -käyttöjärjestelmän oh-
jelmointiin ja luotiin pohjaa uudentyyppisille mobiilisovelluksille, joista useim-
mat hyödyntävät synkronointia, eli tiedonsiirtoa työaseman ja pienlaitteen välillä
(Nygård 2002). Hieman toisen tyyppinen RAI-työssä hyödynnettävä kokeiluver-
sio kehitettiin yhteistyössä Lääketietokeskuksen kanssa. Kyseessä oli Palm OS -käm-
mentietokoneversio Lääkeoppaasta (Cygnel 2003). Kaiken kaikkiaan mobiRAI-
hankkeessa kehitettiin kahden vuoden aikana kahdeksan sovellusprototyyppiä,
jotka tuoteasteelle kehittyessään auttavat luomaan uusia toimintatapoja tiedon
hyödyntämiselle vanhustenhoidon suunnittelussa ja arvioinnissa.

KUVIO 8. RAIsoft mobile -sovellus kämmentietokoneella
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RAI-järjestelmään pohjautuvia kämmentietokonesovelluksia kokeiltiin mobiRAI-
hankkeessa Kokkolan pitkäaikaishoidon laitoksissa. Tätä jatkaa RAiMO-hanke, jossa
tavoitteena on muun muassa selvittää mobiiliratkaisujen soveltuvuutta ja hyödyn-
nettävyyttä käytännön hoitotyössä.

Raisoft keskittyy vahvasti RAI-tuotekehitykseen luoden kohderyhmälleen
helppokäyttöisiä välineitä hoitotyön elektroniseen kirjaamiseen. Lähitulevaisuu-
den tavoitteina on kehittää ohjelmistot kattamaan koko vanhustenhuollon hoito-
ketju, panostaa sovellusintegrointiin sekä kehittää mobiilisovelluksia.
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Mitä uutta tutkimustietoa
pitkäaikaisen laitoshoidon

asiakasrakenteesta ja
hoidon laadusta?
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Asiakasrakenne pitkäaikaisessa
laitoshoidossa

ANJA NORO

Taustaa
Tässä artikkelissa kuvataan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasrakennetta RAI:n
tunnusluvuilla. Asiakasrakennetta kuvataan kliinisten pääluokkien sekä kognitii-
visen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn suhteen. Lisäksi tarkastel-
laan asiakasrakenteeltaan samankaltaisten osastojen eroja asiakkaiden toiminta-
kyvyssä. Tulokset perustuvat viisi vuotta käynnissä olleeseen RAI-tietojärjestelmän
käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hankkeeseen. Vuosittain osallis-
tujien määrä on lisääntynyt (taulukko 3). Vuonna 2004 hankkeessa mukana olleet
edustavat noin viidennestä kaikista pitkäaikaisessa vanhainkoti- ja terveyskeskus-
hoidossa olleista.  Palveluasumisen osalta asiakasmäärä ei ole edustava. Asiakasra-
kennetta kuvaavat tunnusluvut esitetään perustuen kahteen vuosittaiseen mittauk-
seen. Vuosittaiset kevät- tunnusluvut kattavat arvioinnit ajalta 1.1–31.6 ja syksy-
tunnusluvut kattavat arvioinnit ajalta 1.7–31.12. Arvioiduista asiakkaista puolta

Vuosi
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

RAI-arviointien lkm
Palvelutalo 146 116 230 267 352 388 449 451 439 407
Vanhainkoti 789 751 2 252 2 226 3 317 3 257 4 086 3 962 4 106 3 748
Terveyskeskus 1 343 1 333 1 749 1 760 2 003 2 059 2 164 1 947 2 148 1 996
Yhteensä 2 278 2 200 4 231 4 253 5 672 5 704 6 699 6 360 6 693 6 151

Ikä, vuosien keskiarvo
Palvelutalo 80,8 81,2 81,1 81,2 81,2 81,0 80,6 80,9 81,4 81,7
Vanhainkoti 83,6 83,5 82,2 82,9 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9
Terveyskeskus 80,1 80,6 79,8 79,5 80,0 80,0 80,0 79,9 80,1 80,7
Yhteensä 81,3 81,5 81,2 81,0 81,7 81,7 81,7 81,8 81,7 81,9

Hoitoaika, vuosien keskiarvo
Palvelutalo 2,8 2,9 3,4 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4
Vanhainkoti 3,2 3,2 2,9 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7
Terveyskeskus 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2 2,3 2,2
Yhteensä 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6

Naisten osuus, %
Palvelutalo 77 81 77 77 78 77 77 75 77 78
Vanhainkoti 75 75 76 76 76 77 77 77 77 76
Terveyskeskus 72 73 71 70 71 70 71 71 71 73
Yhteensä 73 74 74 73 74 74 75 75 75 75

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.

2000 2004200320022001

TAULUKKO 3. Taustatietoja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaista
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vuotta koskevissa tunnusluvuissa on mukana vain yksi kokonaisarviointi asiakas-
ta kohden.

Palvelutalojen asiakkaista 23 prosenttia oli miehiä ja 77 prosenttia naisia. Van-
hainkodeissa hoidettavista noin 24 prosenttia oli miehiä ja 76 prosenttia naisia.
Terveyskeskuksissa naisia oli 71 prosenttia, joka kolmas hoidettavista oli mies. Asiak-
kaat olivat palvelutaloissa keskimäärin 81-vuotiaita, vanhainkodeissa 83-vuotiaita
ja terveyskeskuksissa 80-vuotiaita. Tarkasteltaessa eri vuosia luvut näyttävät pysy-
vän melko vakaina kuten myös erot eri laitostyyppien välillä. Hoitoaika kaikkien
osallistujien kesken oli noin 2,6 vuotta. Pisimmät kertyneet hoitoajat olivat palve-
lutaloissa noin kolme vuotta ja lyhimmät terveyskeskusten vuodeosastoilla noin
2–2,4 vuotta.

Asiakkaiden luokittelu kliinisiin pääluokkiin
Tarkasteltaessa asiakasrakennetta voidaan hyödyntää RUG-III/22 (Resource Utili-
zation Groups) -luokitusta (Björkgren, Häkkinen & Finne-Soveri 1998, Björkgren
2002, Fries ym. 1994). Tämä luokitus on rakennettu siten, että se luokittelee asiak-
kaat kliinisen ongelman ja henkilökunnan ajankäytön perusteella seitsemään pää-
luokkaan ja niitä tarkentaviin alaryhmiin. Luokittelu toimii siten, että asiakas luo-
kitellaan kliinisiin pääluokkiin asiakkaan vaikeimman ongelman perusteella. Luo-
kittelua tarkastellessa on hyvä muistaa, että pitkäaikaishoidon asiakkaat ovat mo-
niongelmaisia ja luokitus ottaa huomioon niistä vaikeimman, joka yleensä on myös
kallein. Samalla kun asiakkaalle haetaan kliininen pääluokka, katsotaan myös hä-
nen fyysinen ja kognitiivinen toimintakykynsä, joka sitten määrittää asiakkaan
lopullisen sijoituksen kyseisessä kliinisessä pääluokassa. RUG-III-luokituksessa on
22 alaryhmää, jotka ovat testattu ja käytössä Suomessa. Luokittelu kertoo myös,
mikä on asiakkaan ”hinta” pitkäaikaishoidossa. Asiakkaan luokitus voi muuttua,
mikäli hänen kuntonsa huononee tai paranee, ja se tarkistetaan aina arvioinnin
yhteydessä.

Monialaisen kuntoutuksen pääluokkaan ei sijoitu montakaan asiakasta pit-
käaikaishoidossa, vain kolme prosenttia (taulukko 4, s. 50). Tähän luokkaan kuu-
luvat asiakkaat ovat kustannuspainoltaan kalleimpia. Tämä tarkoittaa sitä, että hei-
dän kuntoutumistaan tuetaan usean eri ammattiryhmän toimesta ja tavoitteena
on palauttaa henkilön toimintakyky jopa mahdollista kotiuttamista silmällä pitä-
en.

Seuraava pääluokka on erittäin vaativaa hoitoa tarvitsevat asiakkaat, joita on
noin 1–3 prosenttia vuosittain tarkasteluna. Erittäin vaativaa hoitoa tarvitsevia
pitkäaikaishoidettavia on lähinnä terveyskeskusten vuodeosastoilla. Erityishoitoa
tarvitsevia on joka kymmenes terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa noin seitsemän
prosenttia ja noin kolme prosenttia palvelutaloissa asuvista. Kliinisesti monimuo-
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toisten -luokkaan kuuluvia on viidennes kaikista pitkäaikaishoidettavista ja terve-
yskeskuksissa noin joka kolmannes.

Kognitiivisten toimintojen heikentyminen -luokkaan kuuluu noin viidennes
kaikista pitkäaikaishoidettavista. Tähän luokkaan kuuluville ei ole muita sairauk-
sia tai oireita, mutta heillä on tyydyttävä fyysinen toimintakyky ja kognition ale-
nema on keskivaikealla tasolla. Asiakkaita, joilla määräävin hoidontarve liittyy käy-
tösoireisiin, on noin kolme prosenttia. Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn luok-

TAULUKKO 4. Asiakasrakenneluokitus (RUG-III/22-pääluokittain), %

Vuosi
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

Monialainen kuntoutus (1)
Palvelutalo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Vanhainkoti 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Terveyskeskus 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3
Yhteensä 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

Erittäin vaativa hoito (2)
Palvelutalo 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Vanhainkoti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Terveyskeskus 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2
Yhteensä 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1

Erityishoito (3)
Palvelutalo 3 3 6 7 6 5 4 4 3 2
Vanhainkoti 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7
Terveyskeskus 12 10 11 11 12 10 11 10 11 11
Yhteensä 9 9 8 8 10 8 8 8 8 8

Kliinisesti monimuotoinen (4)
Palvelutalo 16 21 12 12 11 10 11 12 12 14
Vanhainkoti 15 13 13 15 16 18 17 17 17 17
Terveyskeskus 27 32 29 31 25 27 28 29 27 26
Yhteensä 22 25 20 22 19 21 20 20 20 20

Kognitiivisten toimintojen heikentyminen (5)
Palvelutalo 28 30 23 25 22 25 26 23 23 26
Vanhainkoti 28 30 25 25 24 23 23 23 22 22
Terveyskeskus 9 7 9 8 9 9 9 8 8 6
Yhteensä 16 16 18 18 18 18 18 18 18 17

Käytöshäiriöt (6)
Palvelutalo 5 5 3 3 4 5 6 6 5 6
Vanhainkoti 6 5 6 6 5 4 4 4 4 4
Terveyskeskus 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Yhteensä 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3

Heikentynyt fyysinen toimintakyky (7)
Palvelutalo 48 40 55 51 56 54 53 55 56 50
Vanhainkoti 42 43 44 44 45 44 47 46 46 47
Terveyskeskus 45 42 42 41 43 44 44 44 48 50
Yhteensä 44 43 44 43 45 45 46 46 47 48

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.

2000 2001 2002 2003 2004
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kaan kuuluu joka toinen eri vuosina.  Heikentyneen toimintakyvyn luokkaan kuu-
luu viisi alaryhmää, joista kolmeen kalleimpaan sijoittuvat henkilöt, joilla kogniti-
on heikentymisen ja toimintakyvyn vaje on suuri. Kahteen edullisimpaan alaryh-
mään kuuluvilla asiakkailla toimintakykyä on jäljellä ja kognitiossa ei ole suurem-
pia ongelmia.

Kun pitkäaikaishoidon asiakasrakennetta tarkastellaan kymmenessä eri ajan-
kohdassa viimeisten viiden vuoden aikana, havaitaan, että suuria muutoksia ei ole
tapahtunut eri kliinisten pääluokkien osalta.

Henkilökunnan kohdistamaa aikaa asiakkaisiin kuvaa kustannuspaino, joka
perustuu RUG-III-luokituksen 22 alaryhmille laskettuihin aikapainoihin (Björk-
gren ym. 1998). Kun tarkastellaan kustannuspainojen kehitystä eri laitostyypeissä
vuosittain, havaitaan, että asiakkaiden resurssivaativuus on hieman lisääntynyt
etenkin palvelutaloissa ja vanhainkodeissa (kuvio 9). Kustannuspainossa keskiar-
vo 1 tarkoittaa keskimäärin resursseja vaativia asiakkaita. Terveyskeskusten luku
1,2 tarkoittaa sitä, että siellä hoidetaan 20 prosenttia enemmän voimavaroja vaati-
via asiakkaita. Osittain selityksenä voi olla asiakkaiden määrän lisäys vuosittain,
mikä kuvaa paremmin  ko. ilmiötä Suomessa. Toisaalta kyseessä voi olla oikea
muutos. Kun tarkastellaan laitoksia, jotka ovat olleet mukana kaikki viisi vuotta,
havaitaan, että niissä kustannuspaino on myös kohonnut. Palvelutaloissa kustan-
nuspaino on noussut 0,66:sta 0,78:aan eli 12 prosenttia, vanhainkodeissa 0,88:sta
0,96:een eli kahdeksan prosenttia ja terveyskeskuksissa 1,20:stä 1,25:een eli asia-
kasrakenne näyttää viisi prosenttia vaativammalta.

KUVIO 9. Kustannuspainojen keskiarvot laitostyypeittäin eri mittausajankohtina
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Asiakkaiden kognitio
Yksi tärkeä laitoshoitoon joutumisen syy on kognition tason lasku (Valvanne &
Noro 1999, Noro ym. 2001) yhdistyneenä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen.
Ikääntyneiden laitoshoidossa suuren haasteen aiheuttavat asiakkaat, joilla kogni-
tio laskee. Sairaudet kognition aleneman taustalla ovat aivojen rappeumasairau-
det, kuten Alzheimerin tauti, muut dementiat ja Parkinsonin tauti, aivohalvaus
sekä psykiatriset sairaudet, kuten skitsofrenia tai masennus. Kaikille pitkäaikais-
hoidon asiakkaille ei kuitenkaan ole tehty ajantasaista diagnoosia, joten on tar-
peen arvioida myös muilla tavoin pitkäaikaishoidettavien kognition tasoa.

Cognitive Performance Scale (CPS) -mittari kuvaa kognition heikkenemistä
(Morris ym. 1994, RAI-käsikirja 2001, Noro ym. 2001). Siinä asiakkaat luokitel-
laan seitsemään luokkaan, jossa luokkaan 0 sijoittuvat ne, jotka ovat kognitioltaan
normaaleja ja luokkaan kuusi ne, joilla on erittäin vaikea kognitiivinen häiriö. Kun
CPS-luokitusta muodostetaan, asiakkaan arvioinnista otetaan huomioon tajun-
nan taso, päivittäinen päätöksentekokyky, kyky ymmärtää muita, lähimuisti, itse-
näinen WC:n käyttö ja syöminen. Luokituksen asteikko on verrannollinen MMSE-
luokitukseen (Morris ym. 1994).

Kaiken kaikkiaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa noin 80 prosentilla asiakkais-
ta on jonkin tason kognition alenema (taulukko 5). Terveyskeskuksissa vaikeasta
ja erittäin vaikeasta kognition alenemasta kärsii noin puolet asiakkaista. Luku on
noussut 48 prosentista jo 56 prosenttiin viiden vuoden aikana. Niiden asiakkaiden
määrä, joilla ei ole kognitiivista häiriötä, on pieni, alle 10 prosenttia vanhainko-
deissa ja terveyskeskuksissa. Myös palvelutaloissa noin joka viidennellä ei ole kog-
nitiivista häiriötä. Kognition keskivaikea heikkeneminen on noin kolmanneksella
kaikista pitkäaikaishoidettavista. Tarkasteltaessa kognition keskiarvoa (asteikko 0–
6), se on noussut vanhainkodeissa 3,05:stä 3,36:een. Kognition huononema on
tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti terveyskeskuksissa kognition keskiarvo on
noussut 3,68:sta 4,12:sta ja ero on tilastollisesti merkitsevä.

Kun laitoshoitoon pääsyn kriteereitä on kunnissa tiukennettu, näyttää siltä,
että yhä tärkeämmäksi laitoshoidon syyksi osoittautuu kognition heikkeneminen.

Asiakkaiden fyysinen toimintakyky
Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn osalta lasketaan hierarkkinen mittari, jossa
otetaan huomioon neljä fyysisen toimintakyvyn osa-aluetta: liikkuminen osastol-
la, wc:n käyttö, henkilökohtainen hygienia sekä syöminen (Morris, Fries & Morris
1999, Noro ym. 2001). Näiden pohjalta lasketaan mittari, joka kertoo asiakkaiden
fyysisen avun tarpeesta. Luokittelu on 7-portainen: luokka 0 kertoo itsenäisyydes-
tä ja luokka 6 täydellisestä riippuvuudesta toisten avusta. Itsenäisyyden aste fyysi-
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sessä toimintakyvyssä on suurin palvelutaloissa asuvilla (taulukko 6, s. 54). Heistä
kolmannes on näiden neljän fyysisen toimintakyvyn osa-alueella täysin itsenäisiä.
Noin vajaa kymmenes on itsenäinen vanhainkodeissa, mutta vain yksi viidestä-
toista terveyskeskuksissa hoidettavasta. Autettavien tai täysin autettavien määrä
on suurin terveyskeskusten vuodeosastoilla (66–73 %). Vanhainkodeissa vastaa-

TAULUKKO 5. Asiakkaiden dementoitumisen aste/kognitiivisen kyvyn vaje (CPS = Cognitive
Performance Scale), %

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

Ei kognitiivista häiriötä (0)
Palvelutalo 23 20 20 22 24 22 19 18 15 15
Vanhainkoti 9 8 10 10 10 9 9 8 8 8
Terveyskeskus 9 9 9 9 9 8 9 8 7 7
Yhteensä 10 9 10 11 10 10 10 9 8 8

Rajatilainen kognitiivinen häiriö (1)
Palvelutalo 24 20 20 22 24 21 21 22 23 21
Vanhainkoti 13 14 14 13 14 13 13 13 12 12
Terveyskeskus 12 13 12 12 11 11 12 9 9 8
Yhteensä 13 14 13 14 14 13 12 12 12 11

Kognition lievä heikkeneminen (2)
Palvelutalo 12 9 10 9 11 14 15 16 16 17
Vanhainkoti 17 14 12 11 10 11 11 11 10 9
Terveyskeskus 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
Yhteensä 10 9 10 9 9 9 10 10 9 9

Kognition keskivaikea heikkeneminen (3)
Palvelutalo 27 24 27 26 20 20 22 24 25 25
Vanhainkoti 26 29 29 28 29 28 29 30 30 31
Terveyskeskus 23 21 21 22 24 22 21 20 20 18
Yhteensä 24 24 25 26 27 25 26 26 26 26

Kognition keskivaikea-vaikea heikkeneminen (4)
Palvelutalo 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2
Vanhainkoti 3 4 3 4 5 5 6 6 6 5
Terveyskeskus 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4
Yhteensä 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4

Kognition vaikea heikkeneminen (5)
Palvelutalo 10 22 14 12 15 18 18 14 13 15
Vanhainkoti 22 23 21 22 20 21 19 20 21 22
Terveyskeskus 21 21 22 21 21 22 21 21 22 23
Yhteensä 21 21 21 21 20 21 20 20 21 22

Kognition erittäin vaikea heikkeneminen (6)
Palvelutalo 2 2 5 4 3 5 3 4 5 6
Vanhainkoti 9 9 12 12 12 13 12 13 13 14
Terveyskeskus 27 26 26 27 25 27 30 32 33 35
Yhteensä 19 19 17 17 16 17 17 18 19 20

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.
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vasti on noin reilu kolmannes autettavia tai täysin autettavia (27–37 %). Palvelu-
taloissa noin joka viidennes kuuluu autettavien tai täysin autettavien luokkaan.

Vanhainkotien fyysisen toimintakyvyn keskiarvo on noussut tarkasteluajan-
kohtana 2,93:sta 3,61:een (asteikko 0–6). Vastaavasti terveyskeskuksissa keskiarvo
on noussut 4,48:sta 4,74:ään. Fyysisen toimintakyvyn heikentyminen on molem-
missa laitostyypeissä tilastollisesti merkitsevää.

TAULUKKO 6. Asiakkaiden fyysinen toimintakyky hierarkkisen ADL:n perusteella, %

Vuosi
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

Itsenäinen (0)
Palvelutalo 38 29 25 27 36 33 33 34 29 28
Vanhainkoti 11 8 12 11 9 8 8 7 6 6
Terveyskeskus 4 5 4 5 4 4 4 3 3 2
Yhteensä 9 7 9 9 9 8 9 8 7 6

Ohjauksen tarvetta (1)
Palvelutalo 11 10 14 18 15 18 17 17 17 18
Vanhainkoti 12 12 10 10 11 9 9 9 8 8
Terveyskeskus 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4
Yhteensä 7 7 8 8 9 8 8 8 8 7

Tarvitsee rajoitetusti apua (2)
Palvelutalo 12 13 10 9 8 10 13 14 15 16
Vanhainkoti 20 21 14 14 13 13 13 3 13 12
Terveyskeskus 5 6 7 7 7 8 7 6 6 5
Yhteensä 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10

Tarvitsee runsaasti apua 1 (3)
Palvelutalo 16 18 21 18 18 17 16 12 14 14
Vanhainkoti 21 24 26 25 26 26 26 25 24 23
Terveyskeskus 15 14 13 13 13 12 12 12 11 10
Yhteensä 17 18 20 20 21 21 21 20 19 18

Tarvitsee runsaasti apua 2 (4)
Palvelutalo 3 6 4 6 5 6 7 6 8 8
Vanhainkoti 9 7 7 8 8 10 10 10 11 11
Terveyskeskus 7 7 8 8 9 8 8 10 7 6
Yhteensä 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9

Autettava (5)
Palvelutalo 17 21 20 17 14 11 11 12 13 10
Vanhainkoti 17 18 20 19 20 20 20 21 21 23
Terveyskeskus 34 34 33 32 31 31 31 32 33 32
Yhteensä 27 28 25 24 24 23 23 24 25 25

Täysin autettava (6)
Palvelutalo 2 3 6 5 4 5 4 4 5 6
Vanhainkoti 10 9 13 13 14 15 14 15 16 17
Terveyskeskus 32 31 30 31 31 33 34 36 36 41
Yhteensä 22 22 20 20 19 21 20 20 22 24

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.

2000 2001 2002 2003 2004



55
MITÄ UUTTA TUTKIMUSTIETOA PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON

ASIAKASRAKENTEESTA JA HOIDON LAADUSTA?

Noin kolme prosenttia (n = 153) asiakkaista oli sekä toimintakyvyltään että
kognitioltaan itsenäisiä (kuvio 10). Joka neljännellä oli vaikea tai erittäin vaikea
kognition ja toimintakyvyn alenema eli he olivat täysin riippuvaisia muilta saata-
vasta avusta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että ikääntyneillä pitkäaikaishoidossa
on sekä fyysisen että kognitiivisen toimintakyvyn vajeita ja niissä erilaisia yhdistel-
miä.

Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä
kivun arviointi
Psyykkistä toimintakykyä arvioidaan tarkastelemalla asiakkaan masentuneisuutta
ja käytösoireita. Masennusoireita seurataan arvioimalla asiakkaan mielialaa ja käyt-
täytymistä. Seurattavia asioita ovat kielteiset ilmaisut, kiukkuisuus, epärealistiset
pelon ilmaukset, terveyteen liittyvät toistuvat valitukset, surullinen ilmehdintä sekä
itkeminen ja kyynelehtiminen. Näiden oireiden esiintymistä seurataan viimeisten

KUVIO 10. Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn yhtäaikaiset vajeet pitkäaikaishoidettavilla
(syksy 2003), %
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30 vuorokauden ajalta ja oireen ilmenemisen tiheys otetaan huomioon. Masen-
nusmittarissa (asteikko 0–14) kolme pistettä tai enemmän tulkitaan siten, että asiak-
kaalla on syytä epäillä masennusta ja tarkistaa tilanne (Burrows ym. 2000). Ma-
sennusepäily toteutuu kaikissa laitostyypeissä noin joka kolmannella (kuvio 11).
Masennusoireita on raportoitu jonkin verran enemmän vanhainkodeissa, seuraa-
vaksi eniten palvelutaloissa ja vähimmin terveyskeskusten vuodeosastoilla noin
joka viidennellä. Tilanne ei paljoa muutu eri mittausajankohtien tuloksia tarkas-
teltaessa.

Käytösoireiden ilmenemistä seurataan edeltävän viikon ajalta. Käytösoirei-
den esiintyvyydestä lasketut tunnusluvut kertovat oireen ilmenemisestä vähintään
neljänä päivänä viikossa tai päivittäin. Kevään 2004 tulosten mukaan vaeltelua il-
meni joka kymmenennellä; karkeaa uhkaavaa kielenkäyttöä joka kymmenennel-
lä; fyysistä pahoinpitelyä neljällä prosentilla; sosiaalisesti sopimatonta tai häiritse-
vää käyttäytymistä joka kymmenennellä; kielteistä suhtautumista hoitoon 16 pro-
sentilla. Erot laitostyyppien välillä olivat pieniä, mutta esimerkiksi vaeltelua esiin-
tyä vähiten terveyskeskuksissa (8 %) ja eniten vanhainkodeissa (15 %). Kielteistä
suhtautumista hoitoon ja sosiaalisesti sopimatonta tai häiritsevää käyttäytymistä

KUVIO 11. Masennusepäily (masennusmittari 3 pistettä tai enemmän) pitkäaikaishoidettavilla
laitostyypin mukaan eri mittausajankohtina, %
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ilmeni hieman useammin vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa ja harvimmin
palvelutaloissa. Kielteisellä suhtautumisella hoitoon tarkoitetaan vastustelua lääk-
keiden otossa tai päivittäisiin toimintoihin liittyvissä askareissa. Käyttäytymiseen
liittyvä oireilu oli yleisempää vanhainkodeissa, joissa yksi tai useampi käytösoire
oli 34 prosentilla, terveyskeskuksissa 28 prosentilla ja palvelutaloissa joka viiden-
nellä.

Käytösoireita käsitellään myös kappaleessa hoidon laatu (ks. Finne-Soveri, s.
71). Käytösoireet liittyvät olennaisesti dementoiviin sairauksiin (Saarela ym. 1997).
Toisaalta voidaan olettaa, että asianmukaisella hoidolla käytösoireiden esiintyvyys
on vähäisempi kuin ilman hoitoa tai epäasianmukaisella hoidolla (Suomen muis-
titutkimusyksiköiden asiantuntijatyöryhmä 2001a, 2001b, 2001c).

Asiakkaan sosiaalista toimintakykyä voidaan arvioida sosiaalisen osallistumi-
sen kautta. Sosiaalisen osallistumisen mittari (SES = Social Engagement Scale)
mittaa, kuinka paljon asiakkaalla on joko aloitekykyä tai osallistumishalukkuutta
erilaisiin yhteisiin tapahtumiin laitoksessa. Laitoksen elämään osallistumiseen si-
sältyy ystävystymistä, ystävyyssuhteiden ylläpitoa ja ryhmätoimintaan osallistu-
mista. (Mor ym. 1995, Schroll ym. 1997.) Arvioitavia asioita ovat seurustelun vai-
vattomuus, oma-aloitteinen toiminta ja omien tavoitteiden asettaminen ja osallis-
tuminen laitoksen elämään. Luokittelun perusteella muodostuu kolmiportainen
asteikko, jossa alin kuvaa täydellistä aloitekyvyttömyyttä ja osallistumattomuutta.
Ylin kuvaa suurta aloitekyvykkyyttä ja osallistumishalukkuutta.

Sosiaalisen osallistumisen puutetta/aloitekyvyttömyyttä oli eniten terveyskes-
kuksissa, joissa puolet kuului tähän luokkaan, vanhainkodeissa joka kolmas ja pal-
velutaloissa noin joka kymmenes (taulukko 7). Jonkin verran aloitekyvykkyyttä ja

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

Ei aloitekykyä/osallistumista
Palvelutalo 26 28 24 19 15 17 16 16 15 13
Vanhainkoti 34 32 32 33 34 33 34 35 34 35
Terveyskeskus 53 51 49 48 48 49 50 50 51 53
Yhteensä 44 43 39 38 38 38 38 37 38 40

Kohtuullisesti aloitekykyä/osallistumista
Palvelutalo 43 47 42 45 46 43 43 42 44 45
Vanhainkoti 42 43 44 43 43 44 44 44 44 45
Terveyskeskus 37 38 40 40 40 39 39 39 39 38
Yhteensä 39 40 42 42 42 42 42 43 42 43

Paljon aloitekykyä/osallistumista
Palvelutalo 32 26 34 37 39 39 41 42 41 42
Vanhainkoti 24 25 23 25 23 23 22 22 33 20
Terveyskeskus 10 11 12 12 12 12 12 10 10 9
Yhteensä 16 17 19 20 20 20 20 20 19 18

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.

TAULUKKO 7. Asiakkaiden arvioitu sosiaalinen osallistuminen laitostyypeittäin eri mittausajan-
kohtina, %
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osallistumishalukkuutta oli keskimäärin kahdella viidestä. Paljon aloitekyvykkyyttä
ja osallistumishalukkuutta oli palvelutaloissa asuvilla, joka viidennellä vanhainko-
deissa ja joka kymmenennellä terveyskeskuksissa. Sosiaaliseen toimintakykyyn voi
vaikuttaa myös fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky sekä kivun esiintyminen.

Asiakkaan kipua arvioitaessa tarkkaillaan, kuinka usein ja kuinka kovaa ki-
pua hänellä ilmenee. Kivun luokitus on neliportainen: lähdetään liikkeelle kivut-
tomuudesta ja korkein arvo on päivittäisellä, ajoittain vaikealla/sietämättömällä
kivulla (Fries ym. 2001). Päivittäistä kipua oireilee viidennes kaikista pitkäaikais-
hoidettavista (taulukko 8). Päivittäisen kivun oireilu näyttäisi olevan hieman ylei-
sempää palvelutaloissa asuvilla. Täysin kivuttomien osuus on hieman suurempi
terveyskeskuksissa (39–48 %) ja pienin palvelutaloissa (36–44 %). Vanhainkodit
ja terveyskeskukset ovat kivun ilmenemisen osalta hyvin lähellä toisiaan. Noin joka
viidennellä on päivittäistä kohtalaista kipua ja palvelutaloissa asuvien kivun ja-
kaumat lähestyvät samaa. Palvelutaloissa hoidettavista päivittäistä kovaa kipua
kärsivien osuus oli suurempi kuin muissa laitostyypeissä (7 %) ensimmäisinä mit-
tausajankohtina, mutta jatkossa taso on vakiintunut noin neljän prosentin tasolle
kaikissa laitostyypeissä. Suurta muutosta ei ole havaittavissa tarkasteltaessa vuo-
sittaisia kivun esiintyvyyslukuja eri laitostyyppien välillä.

TAULUKKO 8. Asiakkaiden arvioitu kipu laitostyypeittäin eri mittausajankohtina, %

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004
Ajankohta Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

Ei kipuja (0)
Palvelutalo 36 36 40 40 35 35 40 40 43 44
Vanhainkoti 47 49 50 48 45 44 44 45 47 46
Terveyskeskus 39 41 42 41 43 44 47 45 48 44
Yhteensä 42 43 46 45 43 43 45 45 47 46

Kipuja harvemmin kuin päivittäin  (1)
Palvelutalo 29 28 27 32 38 37 32 33 32 35
Vanhainkoti 33 34 31 31 32 35 34 33 32 33
Terveyskeskus 36 36 36 37 38 36 33 35 33 35
Yhteensä 35 35 33 34 36 35 34 34 32 34

Kipuja päivittäin, kohtalainen kipu (2)
Palvelutalo 27 28 26 23 23 22 24 22 21 18
Vanhainkoti 17 15 16 17 17 18 18 18 18 17
Terveyskeskus 21 19 18 18 16 17 17 16 16 17
Yhteensä 20 18 18 18 17 18 18 18 17 17

Kipuja päivittäin, ajoittain vaikea/sietämätön kipu (3)
Palvelutalo 7 7 6 5 4 5 5 4 4 3
Vanhainkoti 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4
Terveyskeskus 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
Yhteensä 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.
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Vertailuperusta
Vertailukehittämisessä tavoitteena on verrata asiakasrakenteeltaan samankaltaisia
osastoja toisiinsa. Vertailupohja on muodostettu kokoamalla asiakasrakenteeltaan
ja kustannuspainoiltaan samankaltaisia osastoryppäitä, joiden tulosmuuttujia ver-
rataan toisiinsa. Vertailuryhmät on muodostettu jakamalla osastot asiakastyypin
mukaisesti kahteen ryhmään: jos RUG-III-luokittelun perusteella kognitiivisen
heikentymisen pääryhmään, käytöshäiriöihin tai heikentyneen toimintakyvyn
kolmeen kalleimpaan alaryhmään kuuluvien asiakkaiden oli yli 60 prosenttia, osasto
luokiteltiin erikoistuneeksi eli psykiatria/dementia-osastoksi. Loput osastot muo-
dostavat sekamuotoisen osastojen ryppään. Tämän jälkeen ryhmät on edelleen
jaettu seitsemään ryhmään kustannuspainon perusteella. Näin on pystytty erotte-
lemaan vähän (1–2), keskimäärin (3–4) ja paljon (5–7) henkilökunnan aikaa vaa-
tivia asiakkaita hoitavat osastot omiin vertailuryhmiinsä. Kun kohteena olevan osas-
ton toimintaa tarkastellaan omassa vertailuryhmässä, voidaan olla melko varmoja
siitä, että asiakasrakenne ei aiheuta virhetulkintaa esimerkiksi tarkasteltaessa hoi-
don laatua tai henkilöstörakennetta tai muuta kehittämiskohteeksi valittua muut-
tujaa.

Kuviossa 12 nähdään, miten dementia/psykiatria-asiakkaisiin keskittyneillä
osastoilla ja sekaosastoilla kognition vaje vaihtelee. Sekaosastoilla 1 ja 2 on noin
puolet asiakkaista kognitioltaan normaaleja tai rajatilaisia. Vastaavasti dementia/

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Se
ka

o
sa

st
o

1

D
em

en
ti

a/
Ps

yk
ia

tr
ia

1

Se
ka

o
sa

st
o

2

D
em

en
ti

a/
Ps

yk
ia

tr
ia

2

Se
ka

o
sa

st
o

3

D
em

en
ti

a/
Ps

yk
ia

tr
ia

3

Se
ka

o
sa

st
o

4

D
em

en
ti

a
/P

sy
ki

at
ri

a
4

Se
ka

o
sa

st
o

5

D
em

en
ti

a
/P

sy
ki

at
ri

a
5

Se
ka

o
sa

st
o

6

D
em

en
ti

a
/P

sy
ki

at
ri

a
6

Se
ka

o
sa

st
o

7

D
em

en
ti

a
/P

sy
ki

at
ri

a
7

Kognition erittäin vaikea
heikkeneminen (6)

Kognition vaikea
heikkeneminen (5)

Kognition keskivaikea-
vaikea heikkeneminen (4)

Kognition keskivaikea
heikkeneminen (3)

Kognition lievä
heikkeneminen (2)

Rajatilainen kognitiivinen
häiriö (1)

Ei kognitiivista häiriötä (0)

KUVIO 12. Asiakkaiden kognitiivinen toimintakyky eri vertailuryhmissä (syksy 2003), %
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psykiatria-osastoilla 1 ja 2 kognitioltaan normaaleja ei oikeastaan ole. Vastaavasti
enemmän voimavaroja vaativilla osastoilla 5 ja 6 oli molemmilla asiakkaita, joilla
oli suurimmalla osalla kognition vaikea tai erittäin vaikea heikkeneminen, mutta
tässä sekaosastoksi luokittelu johtuu siitä, että näillä asiakkailla oli myös jokin klii-
nisesti vaativa ongelma, jonka perustella osasto sijoittui sekaosasto-vertailuryh-
mään. Tämän tyyppiset osastoryppäät, jotka hoitavat kliinisesti vaativia asiakkai-
ta, joilla on myös vaikea kognition heikentymä, ovat todella vaativia osastoja, joilla
vaaditaan monenlaista erityisosaamista ja osaavaa henkilökuntaa.

Kuviossa 13 nähdään, kuinka asiakkaiden toimintakyky jakautuu eri vertai-
luryhmissä keskimäärin: kevyimmillä sekaosastoilla oli puolet asiakkaita, jotka oli-
vat täysin itsenäisiä. Nämä osastot edustavat pääasiassa palvelutalo-osastoja. Vas-
taavassa dementia/psykiatria-osastoryppäässä vain noin 15 prosenttia asiakkaista
oli fyysiseltä toimintakyvyltään itsenäisiä.

Masennusepäilyn esiintymisessä on suurta vaihtelua vertailuryhmien välillä.
Masennusoireilu näyttäisi olevan vähäisempää kevyillä ja raskailla sekaosastoryp-
päillä sekä vertailuosastoilla, joissa kognition vajeet ovat suuret. (Kuvio 14.)
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KUVIO 13. Asiakkaiden hierarkkinen fyysinen toimintakyky eri vertailuryhmissä (syksy 2003),
%
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Pohdinta
Vaihtelu oli suurta eri laitoksissa sekä potilas-/asiakasrakenteen että tulosmuuttu-
jien osalta. Potilas-/asiakasrakenteessa oli selkeä ero palvelurakenteen mukaan:
palvelutaloissa hoidettiin vähiten, vanhainkodeissa keskimäärin ja terveyskeskuk-
sissa eniten voimavaroja vaativia asiakkaita. Myös palvelutaloissa oli osastoja, jois-
sa oli todella vaativa asiakasrakenne. Tähän vaikuttaa myös asiakkaiden valikoitu-
minen: kunnissa on ollut tavoitteena pyrkiä sijoittamaan asiakkaita erityyppisiin
laitoksiin suhteessa asiakkaiden avun ja hoidon tarpeeseen ainakin sijoitusvaiheessa.
Johtaako tämä asiakkaan uuteen sijoitukseen, jos hänen kuntonsa paranee tai heik-
kenee? Onko tavoitteena hoitaa asiakkaat tarvittaessa loppuun saakka samassa
paikassa?

Vertailukehittämisessä lähtökohtana jokaisella osastolla on seurata ja tutus-
tua omaan toimintaansa ja kehittää sitä. Seuraavassa vaiheessa lähdetään etsimään
vertailuosastoa ja oppimaan uutta tapaa toimia. Useimmiten omalle osastolle ver-
tailukelpoinen osasto ei ehkä löydykään omasta laitoksesta eikä aina edes omasta
kunnasta vaan muualta. Osittain syynä tähän voi olla osastojen erilaistuminen ja
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KUVIO 14. Asiakkaiden masennusoireilu (masennusmittarissa 3 pistettä tai enemmän) (syksy
2003), %
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asiakkaiden/potilaiden tietoinen sijoittaminen tietyn tyyppisille osastoille, mistä
seuraa se, että osastot ovat jo lähtökohtaisesti erilaisia. Ryhmittely vertailuryhmiin
auttaa tarkastelemaan tuloksia ottaen huomioon asiakasrakenteen. Jaottelu seka-
osastoihin ja dementia/psykiatria-osastoihin on osoittanut eroja myös henkilö-
kunnan toiminnassa ja kokemuksessa asiakkaista. Sekaosastoilla esimerkiksi asiak-
kaiden käytösoireet on koettu rasittavammaksi kuin dementia/psykiatria-osastoilla.
Vastaavasti dementia/psykiatria-osastoilla käytösoireet koetaan normaaliin toimen-
kuvaan kuuluviksi, mutta asukkaiden fyysinen huonokuntoisuus rasittavaksi. (Pek-
karinen ym. 2004.) Taustalla voi olla henkilökunnan erilainen valmius käsitellä
tilanteita, joissa asiakkaiden kognitiivisessa toimintakyvyssä on ongelmia tai jos
asiakkailla on psykiatrisia ongelmia tai käytösoireita. Helsingissä selvitettiin psyko-
geriatristen osastojen ominaispiirteitä ja toimintatapoja, ja osoittautui, että psyko-
geriatristen osastojen asiakasrakenne poikkeaa oleellisesti muista pitkäaikaisosas-
toista (Liedenpohja ym. 2004).

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ikääntyneiden asiakkaiden kognitiivinen ja fyy-
sinen toimintakyky ovat tärkeitä seurattavia asioita. Yhtenä syynä pitkäaikaiseen
laitoshoitoon päätymiseen ja siellä hoidossa olemiseen on juuri dementoitumi-
nen. Sellaisten asiakkaiden määrä, joilla ei ole fyysisen tai kognitiivisen toiminta-
kyvyn ongelmia, oli todella pieni, vain kolme prosenttia. Pelkkä fyysisen toiminta-
kyvyn arviointi ei riitä kuvaamaan avun ja hoidon tarvetta. Myös psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn rajoitukset ovat niihin yhteydessä. Sosiaalista osallistu-
mista rajoittaa liikuntakyvyn rajoitukset kuten myös kognition alenema. Kogniti-
on alenema on yhteydessä masennusoireiluun ja niiden yhteisvaikutusta voi olla
vaikea erottaa toisistaan. Virikkeellinen toiminta lienee paljolti henkilökunnan aloit-
teesta tapahtuvaa ja monet asiakkaat voinevat hyötyä siitä, tosin RAI-järjestelmä
ei kuitenkaan mittaa sitä, mitä henkilökunta tekee vaan asiakkaan omaa toimintaa
tai henkilökunnan toiminnan vaikutuksia asiakkaaseen.
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Hoidon laatu pitkäaikaisessa
laitoshoidossa

HARRIET FINNE-SOVERI

Aluksi
Hoidon laatua voidaan arvioida eri näkökulmista. MDS-kysymysten avulla asiak-
kaasta kerätty tieto perustuu pääasiallisesti hoitohenkilökunnan ja läheisten tai
omaisten havaintoihin, jolloin näistä muuttujista kootut laatuindikaattorit perus-
tuvat objektiivisesti todettavissa oleviin ilmiöihin tai muutoksiin. Tässä luvussa ei
käsitellä hoidon laadun suhdetta kustannuksiin, koettua hoidon laatua tai elämän
laatua. Esitetyt tulokset perustuvat RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäai-
kaishoidon benchmarking -hankkeessa vuosina 2000–2004 koottuihin tietoihin.

Laatuindikaattorit
RAI-järjestelmän yksi alkuperäisistä päämääristä oli hoidon laadun mittaaminen,
seuraaminen ja parantaminen (Morris ym. 1990). Pitkäaikaisen laitoshoidon tar-
koituksiin kehitettyjä validoituja ja testattuja laatuindikaattoreiden järjestelmiä on
tätä kirjoitettaessa saatavilla kolme: Wisconsin-Madisonin Yliopiston yksikössä
nimeltä Center for Health Systems Research and Analysis (CHSRA) Zimmerman-
nin johdolla kehitetyt hoidon laadun indikaattorit (Zimmerman ym. 1995), Mor-
risin ja Morin kehittämä Q-metrics järjestelmä (Mor ym. 1998) sekä Morrisin työ-
ryhmineen Yhdysvalloissa laajasti testaama Mega-QIs (myös Performance Measu-
res), joihin sisältyy yhdeksän CHSRA:n laadun indikaattoria (Morris ym. 2001,
Kidder ym. 2002, Morris ym. 2003).

Pitkäaikaishoidon vertailukehittämishankkeen alkaessa vuonna 2000 tietoa oli
eniten tarjolla Wisconsinin yliopiston laatuindikaattoreista, minkä vuoksi nämä va-
littiin hankkeessa käytettäviksi. Indikaattorivalikoima on vuosien varrella MDS-lo-
makkeen muutoksista ja Yhdysvaltojen tiedonkeruun aikatauluista johtuen supistu-
nut 24:ään, eivätkä tähän hankkeeseen mukaan otetut Mikä tahansa onnettomuus
(I.1.a) ja Uudet painehaavat (XI.2.) enää tätä kirjoitettaessa kuulu CHSRA:n verkko-
sivuilla esiintyvän 24 indikaattorin joukkoon (http://www.chsra.wisc.edu/).

Hoidon laadun indikaattoreilla tarkoitetaan jatkossa pitkäaikaishoidon ver-
tailukehittämishankkeessa käytössä olevia CHSRA:n kehittämiä indikaattoreita,
joita hankkeen alkaessa oli yhteensä 27. Jos riskivakioidut indikaattorit luetaan
erillisiksi, lukumäärä oli 41.
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RAI-hankkeessa käytössä olleet laatuindikaattorit
Laadun indikaattorit muotoutuivat 1990-luvun alussa järjestelmällisen valikoimis-,
kehittämis- ja testausprosessin tuloksena. Wisconsin-Madisonin yliopiston tutki-
jat ja kliinikot Yhdysvalloissa kokosivat ensimmäisen laatuindikaattoreiden ehdo-
kaslistan kirjallisuushaun ja kokemuksensa perusteella. Tämän jälkeen muodos-
tettiin hoitotyön, lääketieteen, farmasian, toimintaterapian, fysioterapian, puhe-
terapian, ravitsemuksen sekä sosiaalityön asiantuntijoista koostuvat kansalliset
paneelit yhdessä asiakkaiden ja heidän edustajiensa kanssa valitsemaan esitetyistä
indikaattoreista edustavimmat tai esittämään uusia ehdotuksia, minkä jälkeen
muokkaus jatkui ohjausryhmässä. Tuotoksena oli 175 indikaattoria, jotka empii-
risten analyysien avulla supistettiin 30:een ja lopulta 24:ään (http://www.chsra.wisc.
edu/).

Laatuindikaattoreita testattiin valtakunnallisesti ja äärimmäisen kriittisesti
uudelleen Yhdysvalloissa vuosituhannen vaihteessa Mega-QI-projektin yhteydes-
sä (Kidder ym. 2002); tässä raportissa esitetyistä indikaattoreista pätevimmin hoi-
don laatua mittaaviksi todettiin fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, virtsan/
ulosteen pidätyskyvyttömyys, virtsainfektiot, päivittäinen liikkumisen estäminen,
letkuravitsemus, 1–4 asteen painehaavat, virtsakatetrit, painon lasku, toisiin vai-
kuttavat käytösoireet, vähäinen aktiviteetteihin osallistuminen, antipsykoottisten
lääkkeiden käyttö ilman psykoottisen sairauden diagnoosia tai oireita.

Alkujaan ajateltiin indikaattoreiden sopivan yksikkötasoisen laadun ilmaisun
lisäksi myös yksilötasoiseen käyttöön. Tähän eivät myöhemmät tutkimustulokset
ole kuitenkaan kannustaneet. Parhaiten indikaattorit soveltuvat kuvaamaan riit-
tävän suuria, kooltaan yli kymmenen, mieluiten yli kaksikymmentä asukasta kä-
sittäviä tai sitä suurempia yksiköitä tai kokonaisia laitoksia.

Hoidon laatua kuvataan jonkin ongelman läsnäololla tiettynä ajankohtana
(esiintyvyys, e) tai ongelman ilmaantumista tietyllä aikavälillä (ilmaantuvuus, i).
Donabedianin mukaan (1980) hoidon laatuun vaikuttaa kolme hoitamisen osa-
aluetta: rakenne, toiminta ja lopputulos. Tässä käytetyt laatuindikaattorit kattavat
hoitoprosesseja, kuten lääkitykset tai liikkumisen estäminen, ja niiden tuloksia,
kuten toimintakyky tai painehaavat. Toisinaan raja on häilyvä ja laatuindikaatto-
rin voidaan käsittää kuvaavan molempia.

Viisi laadun indikaattoreista on luokiteltu riskin mukaan. MDS-kysymyssar-
jan avulla voidaan tunnistaa asiakasryhmiä, joihin kohdistuu suurentunut uhka
joidenkin määrättyjen laatuongelmien osalta, tai toisia asiakasryhmiä, joiden koh-
dalla kyseinen uhka on pieni. Esimerkiksi liikuntarajoitteisella henkilöllä, joka li-
säksi kärsii pidätyskyvyn häiriöistä, on suurempi painehaavan uhka kuin kävele-
vällä muistihäiriöisellä henkilöllä. Noin viidennes (9/41) laadun indikaattoreista
kuvaa yhtä MDS-lomakkeen muuttujaa koko yksikön väestössä, kaikki muut ovat
yhdistelmiä. Ryhmittely riskin mukaan vähentää asiakasrakenteeseen ja valikoitu-
miseen liittyvää harhaa.
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Hoidon laadun raja-arvot ja laatustandardit
Hyvän hoidon laadun raja-arvoja käytetään arvioitaessa, onko hoidon laatu riittä-
vän hyvää vai onko kyseisen laatutekijän suhteen epäiltävissä ongelmia kyseisessä
yksikössä. Absoluuttiset raja-arvot voidaan asettaa kirjallisuuden perusteella tai
sopia asiantuntijapaneeleissa. Suhteelliset raja-arvot määritetään tutkittavan osas-
ton tai yksikön suhteena verrokkeihin. Määrittäminen voi tapahtua matemaatti-
sesti vaikkapa verrokkiryhmän laatujakaumien persentiilijaon mukaan, 75:nnen
tai 90:nnen persentiilin mukaan (Phillips ym.1997).

Missouri-Kolumbian yliopistossa luotiin vuonna 1997 laaturajat, eli laatu-
standardit (Ranz ym. 1997), jotka päivitettiin vuonna 2000 (Ranz ym. 2000). Laa-
turajat etsittiin analysoimalla valtakunnallinen RAI-aineisto Yhdysvalloissa ja tar-
kastelemalla kunkin laatuindikaattorien jakaumaa persentiilien ja keskiluvun suh-
teen sekä määrittämällä asiantuntijapaneeleissa tämän jälkeen laadun tavoiteta-
sot. Laatuindikaattorit kuvaavat mahdollisia laatuongelmia: kuta suurempi luku-
arvo, sen todennäköisemmin yksikössä on jonkinlainen laatuongelma olemassa.
Ylemmän laaturajan yläpuolelle sijoittuva luku viittaa mahdolliseen hoidon laa-
dun ongelmaan, rajojen väliin sijoittuva luku viittaa tavoitetason saavuttamiseen
ja alarajan alapuolelle sijoittuva luku viittaa poikkeuksellisen hyvään hoidon laa-
tuun.

Laaturajojen määrittäjät korostavat kahta seikkaa: ensinnäkin laaturaja on
tavoitetaso, ei keskiarvo tai muu vallinnut tulos ja toiseksi ylärajan yläpuolelle si-
joittuvat luvut eivät ole huonon laadun ehdoton mittari vaan muistutus siitä, että
laatuongelma saattaa olla olemassa.
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Tulokset laatualueittain
Hoidon laatua tarkastellaan tuotetun vertailutiedon avulla seuraavista näkökul-
mista:
1. Laatuindikaattorit Yhdysvaltojen laatustandardeja vasten
2. Laitostyyppien väliset erot
3. Hoidon laadun muutokset viiden vuoden aikana

Laatuindikaattorit kuvaavat tilannetta arviointipäivämäärää edeltäneen viikon ai-
kana (7 vrk) ellei erikseen ole toisin mainittu. Teksti keskittyy ainoastaan van-
hainkotien ja terveyskeskusosastojen tuloksiin. Kaavioissa esitetään tulokset myös
palvelutalojen osalta.

Esiintyvyyttä mittaavat indikaattorit on merkitty viitteellä (e), ilmaantuvuutta
mittaavat indikaattorit viitteellä (i).

Tulokset esitetään kaavioina kaikkien laitostyyppien osalta, mutta teksti kä-
sittelee vain vanhainkoteja ja terveyskeskuksia, koska palvelutalojen asiakasmäärä
on pieni.
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Laatualue I. Onnettomuudet

I.1a. (e) Mikä tahansa onnettomuus

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla esiintyi jokin seuraavista:
• naarmuja tai mustelmia (m4a = 1)
• toisen tai kolmannen asteen palovammoja (m4b = 1)
• lonkkamurtuma arviota edeltäneen kuuden kuukauden aikana (J4c = 1)
Hyvän hoidon laaturaja on 16,1 prosenttia ja erinomaisen 5,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamia onnettomuuksia esiintyi vuosina 2000–2004 yh-
teensä 25–28 prosentilla kaikista asukkaista.

KUVIO 15. Laatuindikaattori I.1a. (e) Mikä tahansa onnettomuus (%) laitostyypin mukaan
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I 1.b. (i) Uudet murtumat

Niiden kahdessa peräkkäisessä mittauksessa olleiden asiakkaiden osuus (%), joilla
viimeisimmässä arviossa oli kirjattu yksi seuraavista:
• lonkkamurtuma (j4c = 1) viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana.
• muu murtuma (j4d = 1) viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana.
Hyvän hoidon laaturaja on 0.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamia uusia murtumia esiintyi vuosina 2000–2004 yh-
teensä 1–4 prosentilla kaikista asukkaista.

KUVIO 16. Laatuindikaattori I.1.b. (i) Uudet murtumat (%) laitostyypin mukaan
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I.2.(e) Kaatuilu

Niiden asiakkaiden osuus (%), jotka ovat kaatuneet arviointipäivää edeltäneen 30
vuorokauden aikana (j4a = 1) laskettuna kaikista osaston asiakkaista (%).

Hyvän hoidon laaturaja on 16,0 prosenttia ja erinomaisen 5,8 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamaa kaatuilua esiintyi vuosina 2000–2004 yhteensä
9–12 prosentilla kaikista asukkaista.

KUVIO 17. Laatuindikaattori I.1.2. (e) Kaatuilu (%) laitostyypeittäin
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Tiivistelmä laatualueesta I

Hyvän laadun raja-arvo saavutettiin vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuode-
osastoilla kaatuilun suhteen kaikissa mittauksissa.

Vanhainkotiasukkailla esiintyi onnettomuuksia terveyskeskusosastojen asuk-
kaita useammin. Vanhainkotien ja terveyskeskusosastojen välinen ero säilyi va-
kaana.

Tulokset olivat samankaltaiset toistuvissa mittauksissa.
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Laatualue II. Käytös ja tunne-elämä

II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin

Niiden asukkaiden osuus (%), joilla oli toisiin vaikuttavia käytösoireita. Indikaat-
torissa käytösoireiksi luokitellaan yksi tai useampi seuraavista oireista:
• karkea, uhkaava kielenkäyttö (e4ba > 0), tarkoittaen mm. muihin kohdistu-

vaa huutamista, kiroilua tai uhkaavaa käytöstä
• fyysinen aggressio (e4ca > 0), tarkoittaen mm. muiden lyömistä, raapimista,

seksuaalista ahdistelua tai tönimistä
• sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen (e4da > 0), tarkoittaen

mm. meluisuutta, huutelua, itsensä vahingoittamista, itsensä paljastelua, ruo-
alla tai ulosteilla sotkemista, tavaroiden varastoimista, kätkemistä tai muiden
tavaroiden penkomista.

Hyvän hoidon laaturaja on 24,0 prosenttia ja erinomaisen 9,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamia käytösoireita esiintyi vuosina 2000–2004 yhteen-
sä 30–34 prosentlla kaikista asukkaista.

KUVIO 18. Laatuindikaattori II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin (%) laitostyypeittäin
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II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin, korkea riski

Käytösoireiden riskitekijöitä ovat:
• kognition alenema viimeisessä arvioinnissa tarkoittaen alentunutta päätök-

sentekokykyä (b4 > 0) JA mieleenpainamiskyvyn ongelmia (b2a = 1)
• skitsofrenia (i3a2–i3e2 = F20,0-9 tai i1gg = 1)
• kaksisuuntainen mielialahäiriö (i3a2–i3e2 = F30,0-F39 tai i1ff = 1).

Henkilö on korkean riskin asukas, mikäli vähintään yksi edellä esitetystä kolmesta
diagnoosista tai ilmiöstä toteutuu. Koko laatuindikaattorilla tarkoitetaan karkean
kielenkäytön tai fyysisen uhkaavuuden tai sosiaalisesti poikkeavan käyttäytymi-
sen esiintymistä (%) korkean riskin asukkaista.

Hyvän hoidon raja on 33,6 prosenttia ja erinomaisen 12,6 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamia käytösoireita korkean riskin asukkailla esiintyi
vuosina 2000–2004 yhteensä 36–39 prosenti lla kaikista korkean riskin asukkaista.

KUVIO 19. Laatuindikaattori II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin, korkea riski (%) laitos-
tyypeittäin
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II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin, matala riski

Karkean kielenkäytön, fyysisen uhkaavuuden tai sosiaalisesti poikkeavan käyttäy-
tymisen esiintyminen (%) muilla kuin korkean riskin asukkailla.

Hyvän hoidon raja on 11,2 prosenttia ja erinomaisen 2,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamia käytösoireita matalan riskin asukkailla esiintyi
vuosina 2000–2004 yhteensä 14–19 prosentilla kaikista matalan riskin asukkaista.

KUVIO 20. Laatuindikaattori II.1.(e) Käytösoire, joka vaikuttaa muihin, matala riski (%) laitos-
tyypeittäin
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II.2.(e) Masennuksen oireet

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla oli masennukseen viittaavia oireita laskettu-
na kaikista asiakkaista.

Mielialan lasku (e2 > 0) ja vähintään kaksi seuraavista masennukseen viittaa-
vista oireista:
• ahdingon sanallinen ilmaiseminen (e1a > 0), tarkoittaen kielteisiä ilmaisuja,

kuten ”millään ei ole väliä”, ”parempi olla kuollut”, ”miksi pitää elää näin
kauan”

• agitaatio tai vetäytyminen. Jokin seuraavista: toistuvia fyysisiä eleitä, moto-
rista levottomuutta, hypistelyä, tavaroiden poimimista (e1n > 0), tai hoitotoi-
menpiteiden tai päivittäisissä toiminnoissa avustamisen vastustelua (e4ea >
0) tai vetäytymistä päivittäisistä askareista (e1o > 0) tai vähentynyttä sosiaa-
lista kanssakäymistä (e1p > 0)

• jokin seuraavista: huonotuulisuus aamuisin (e1j > 0) tai unelias päivällä (n1d
= 1) tai hereillä yhden jakson päivässä, mutta ei ole tajuton (n1a = 1 tai n1b =
1 tai n1c = 1 mutta b1 = 0)

• toistuvia kuoleman ajatuksia (e1g > 0)
• painon lasku 5 % kolmen kuukauden tai 10 % kuuden kuukauden aikana

(K3a = 1)
tai molemmat seuraavat:
• masennuksen tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi (i1ee = 1 tai i1ff

= 1)
• vähintään yksi yllä lueteltu masennuksen oire tai e2 > 0.
Hyvän hoidon raja on 42,5 prosenttia ja erinomaisen 19,2 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamaa masennusta esiintyi vuosina 2000–2004 yhteen-
sä 32–35 prosentilla kaikista asukkaista.

KUVIO 21. Laatuindikaattori II.2.(e) Masennuksen oireet (%) laitostyypeittäin
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II.3.(e) Masennuksen oireet ilman korjaavia hoitotoimenpiteitä

Laatuindikaattori II.3.2:n tarkoittamat masentuneet, joilla ei ole lääkettä (o4c = 0)
tai terapiaa (p1bea = 0) laskettuna kaikista asukkaista.

Hyvän hoidon raja on 15,9 prosenttia ja erinomaisen 5,3 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien ilman hoitoa jääneiden masentuneiden osuus
vuosina 2000–2004 oli yhteensä 14–16 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 22. Laatuindikaattori II.3.(e) Masennuksen oireet ilman korjaavia hoitotoimenpiteitä
(%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta II

Hyvän hoidon raja saavutettiin masennusoireiden esiintyvyydessä ja hoidotta jää-
neiden masennusoireisten osalta.

Vanhainkodeissa oli terveyskeskusosastoja useammin käytöksen ja tunne-elä-
män sekä masennuksen ongelmia. Hoidotta jääneiden masentuneiden määrä oli
samansuuruinen terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa, eikä se
muuttunut toistetuissa mittauksissa.

Terveyskeskusosastoilla käytösoireisten määrä korkean ja matalan riskin asuk-
kailla sekä masennuksen oireet vähenivät toistuvissa mittauksissa. Muut toistettu-
jen mittausten tulokset poikkesivat niukasti toisistaan.
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Laatualue III. Kliininen hoito

III.1. (e) Käytössä on yhdeksän erilaista lääkettä tai enemmän

Niiden asiakkaiden osuus (%), jotka samanaikaisesti käyttivät yli kahdeksaa eri-
laista lääkeainetta (o1 > 8).

Hyvän hoidon raja-arvo on 30,1 prosenttia ja erinomaisen 13,0 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamaa monilääkitystä esiintyi vuosina 2000–2004 yh-
teensä 34–38 prosentilla kaikista asukkaista.
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KUVIO 23. Laatuindikaattori III.1.(e) Käytössä yhdeksän lääkettä tai enemmän (%) laitostyy-
peittäin

Tiivistelmä laatualueesta III

Hyvän hoidon rajaa ei saavutettu.
Vanhainkodeissa yli kahdeksan lääkettä nauttivien määrä nousi seuranta-ai-

kana 7 prosenttia. Keväästä 2002 lähtien vanhainkodeissa esiintyi monilääkitystä
useammin kuin terveyskeskusosastoilla.

Tulokset olivat samankaltaiset toistuvissa mittauksissa terveyskeskusosastoilla.
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Laatualue IV. Kognitio

IV.1. (i) Aivojen vajaatoiminta

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla on aivojen vaajatoiminta (alentunut kogni-
tio) kahdesta peräkkäisestä arvioinnista viimeisimmässä, mutta ei sitä edeltävässä
arviossa (b2a = 1 JA b4 > 0).

Hyvän hoidon raja-arvo on 9,7 prosenttia ja erinomaisen 3,0 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
10–13 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 24. Laatuindikaattori IV.1. (i) Aivojen vajaatoiminta laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta IV

Hyvän hoidon rajaa ei saavutettu.
Vanhainkotien ja terveyskeskusosastojen välillä ei ollut yksiselitteistä eroa.
Tulokset olivat samankaltaiset toistuvissa mittauksissa.
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Laatualue V. Pidätyskyky

V.1. (e) Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys

Niiden asiakkaiden osuus (%), jotka olivat viimeisessä arviossa usein tai miltei
aina virtsanpidätyskyvyttömiä (h1b = 3 tai 4) tai ulosteenpidätyskyvyttömiä (h1a
= 3 tai 4). Pois sulkien ne asiakkaat, joilla viimeisessä arvioinnissa oli:
• tajuttomuus (b1 = 1)
• avanne (h3d = 1)
• katetri (h3i = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 49,7 prosenttia ja erinomaisen 26,8 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
62–68 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 25. Laatuindikaattori V.1. (e) Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys (%) laitostyy-
peittäin
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V.1. (e) Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys, korkea riski

Vaikeasti alentunut kognitio (b4 = 3 ja b2a = 1) tai liikuntakyvyttömyys (g1aa = 4
ja g1ba = 4 ja G1ea = 4) ovat pidätyskyvyttömyyden riskitekijöitä. Pidätyskyvyttö-
mien (määritelty edellisessä indikaattorissa) asiakkaiden osuus (%) kaikista niistä
asiakkaista, jotka täyttävät korkean riskin kriteerit ja joiden joukosta tajuttomat
sekä avanne- ja katetripotilaat on suljettu pois.

Hyvän hoidon raja-arvo on 87,1 prosenttia ja erinomaisen 69,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
85–89 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 26. Laatuindikaattori V.1.(e) Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys, korkea riski (%)
laitostyypeittäin.
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V.1. (e) Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys, matala riski

Laatuindikaattorin V.1. tarkoittamien pidätyskyvyttömien asiakkaiden osuus (%),
kaikista niistä asiakkaista, jotka eivät kuulu korkean riskin ryhmään.

Hyvän hoidon raja-arvo on 37,7 prosenttia ja erinomaisen 20,0 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
40–66 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 27. V.1. (e)  Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys, matala riski (%) laitostyypeittäin
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V.2. (e). Virtsan tai ulosteen ajoittainen pidätyskyvyttömyys ilman
suunnitelmallista WC:ssä käyntiä

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla ei ole suunnitelmallista WC:ssä käymistä las-
kettuna toisinaan tai usein pidätyskyvyttömistä asukkaista (h1a = 2 tai 3 tai h1b =
2 tai 3).

Hyvän hoidon raja-arvo on 18,7 prosenttia ja erinomaisen 5,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
47–73 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 28. Laatuindikaattori V.2.(e). Virtsan tai ulosteen ajoittainen pidätyskyvyttömyys ilman
suunnitelmallista WC:ssä käyntiä (%) laitostyypeittäin
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V.3. (e). Virtsakatetri

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla viimeisimmässä arviossa oli katetri (h3d = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 6,5 prosenttia ja erinomaisen 2,1 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
4–6 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 29. V.3. (e). Virtsakatetri (%) laitostyypeittäin
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V.3. (e). Virtsakatetri, korkea riski

Katetri on todennäköisesti tarpeen seuraavien diagnoosien ja tilojen kohdalla:
• tajuton (b1 = 1)
• puolihalvaus (i1v = 1)
• neliraajahalvaus (i1z = 1)
• multippeliskleroosi (i1w = 1)
• täysin autettava liikkumisessa (g1aa = 1 ja g1ba = 1 ja g1ea = 1)

Laatuindikaattorilla tarkoitetaan katetrien esiintyvyyttä (%) kaikista korkean ris-
kin asukkaista.

Hyvän hoidon raja-arvo on 13,5 prosenttia ja erinomaisen 5,3 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
5–8 prosenttia kaikista asukkaista.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kevät
2000

Syksy
2000

Kevät
2001

Syksy
2001

Kevät
2002

Syksy
2002

Kevät
2003

Syksy
2003

Kevät
2004

Syksy
2004

Palvelutalot Vanhainkodit Terveyskeskusten vuodeosastot

KUVIO 30. Laatuindikaattori V.3. (e). Virtsakatetri, korkea riski (%), laitostyypeittäin
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V.3. (e). Virtsakatetri, matala riski

Laatuindikaattori käsittää katetrin esiintyvyyden (%) kaikista niistä asukkaista, jotka
eivät täytä korkean riskin kriteereitä.

Hyvän hoidon raja-arvo on 5,1 prosenttia ja erinomaisen 1,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
2–4 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 31. Laatuindikaattori V.3. (e). Virtsakatetri, matala riski (%), laitostyypeittäin
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ASIAKASRAKENTEESTA JA HOIDON LAADUSTA?

V.4. (e) Ulosteen pakkautuminen

Ulosteen pakkautumisesta (h2d = 1) kärsivät asukkaat (%) kaikista asukkaista.
Hyvän hoidon raja-arvo on 1,8 prosenttia ja erinomaisen 0,3 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
10–14 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 32. Laatuindikaattori V.4. (e) Ulosteen pakkautuminen laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta V.

Hyvän hoidon raja-arvot saavutettiin vanhainkodeissa korkean riskin pidätysky-
vyttömillä sekä virtsakatetrien suhteen matalan riskin asukkailla. Virtsakatetrien
suhteen korkean riskin asukkailla saavutettiin hyvän hoidon rajat sekä vanhainko-
deissa että terveyskeskuksien vuodeosastoilla.

Pidätyskykyyn liittyvät ongelmat olivat yleisempiä terveyskeskusten vuode-
osastoilla.

Toistuvissa mittauksissa pidätyskyvyn ongelmat lisääntyivät ja ilman suunni-
telmallista wc-käyntiä olevien asukkaiden osuus väheni. Katetrien osuus ei muut-
tunut toistuvissa mittauksissa.
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Laatualue VI. Infektioiden hallinta

VI.1.(e) Virtsainfektiot

Niiden asukkaiden osuus (%), joilla arviota edeltäneen 30 vrk:n aikana oli esiinty-
nyt virtsatieinfektio (i2j = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 8,5 prosenttia ja erinomaisen 2,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
13–15 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 33. VI.1.(e) Virtsainfektiot laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta VI

Hyvän laadun rajaa ei saavutettu.
Erot toistuvien mittausten välillä olivat vähäiset, samoin erot vanhainkotien

ja terveyskeskusten vuodeosastojen välillä.
Tulokset olivat samankaltaiset toistuvissa mittauksissa.
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Laatualue VII. Ravinto ja syöminen

VII.1. (e) Painon lasku

Kaikista asukkaista niiden asukkaiden osuus (%), joilla oli painon lasku arviota
edeltäneen 30 vrk:n aikana 5 prosenttia tai 6 kk:n aikana 10 prosenttia (k3a = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 12,3 prosenttia ja erinomaisen 3,8 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
6–9 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 34. Laatuindikaattori VII.1. (e) Painon lasku (%) laitostyypeittäin
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VII. 2. (e) Letkuravitsemus

Niiden asiakkaiden osuus (%), jotka ravitaan nenämahaletkun tai gastrostomian
kautta (k5b = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 6,4 prosenttia ja erinomaisen 4,3 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
0–2 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 35. Laatuindikaattori VII. 2.(e) Letkuravitsemus (%) laitostyypeittäin
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ASIAKASRAKENTEESTA JA HOIDON LAADUSTA?

VII. 3. (e) Kuivuma

Niiden henkilöiden osuus (%), joiden viimeisessä arviossa arvioitiin kuluttavan
enemmän nesteitä kuin saa (j1c = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 6,4 prosenttia ja erinomaisen 4,3 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
2–0,6 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 36. Laatuindikaattori VII. 3. (e) Kuivuma (%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta VII

Hyvän hoidon raja-arvot saavutettiin sekä vanhainkodeissa että terveyskeskuksis-
sa kaikkien kolmen indikaattorin suhteen.
Vanhainkotien ja terveyskeskusten väliset erot olivat vähäiset.
Tulokset olivat samankaltaiset toistuvissa mittauksissa.
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Laatualue VIII. Toimintakyky

VIII.1. (e) Vuoteeseen hoidettavat potilaat

Niiden henkilöiden osuus (%), jotka viettivät vuoteessa 22 tuntia vuorokaudessa
tai enemmän (g6a = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 5,0 prosenttia ja erinomaisen 2,1 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
22–30 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 37. Laatuindikaattori VIII.1. (e) Vuoteeseen hoidettavat potilaat (%) laitostyypeittäin
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VIII.2.(i) Pitkään säilyviä taitoja koskevan toimintakyvyn lasku

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla on päivittäisen toimintakyvyn lasku kahdesta
peräkkäisestä arvioinnista viimeisessä, mutta ei edeltävässä arvioinnissa. Ainakin
yhden tason lasku kahdessa tai useammassa seuraavista:
• liikkuminen sängyssä (g1aa)
• siirtyminen (g1ba)
• ruokailu (g1ha)
• wc:n käyttö (g1ia)
tai ainakin kahden tason lasku yhdessä tai useammassa seuraavista:
• liikkuminen sängyssä (g1aa)
• siirtyminen (g1ba)
• ruokailu (g1ha)
• wc:n käyttö (g1ia).

Pois sulkien tajuttomat (b1 = 1) ja ne, joiden toimintakyky ei enää voi laskea (koo-
di = 4 tai 8).

Hyvän hoidon raja-arvo on 16,2 prosenttia ja erinomaisen 5,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
22–25 prosenttia kaikista asukkaista.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kevät
2000

Syksy
2000

Kevät
2001

Syksy
2001

Kevät
2002

Syksy
2002

Kevät
2003

Syksy
2003

Kevät
2004

Syksy
2004

Palvelutalot Vanhainkodit Terveyskeskusten vuodeosastot

KUVIO 38. Laatuindikaattori VIII.2.(i) Pitkään säilyviä taitoja koskevan toimintakyvyn lasku (%)
laitostyypeittäin
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VIII.2.(i) Pitkään säilyviä taitoja koskevan toimintakyvyn lasku, korkea riski

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla kahdesta peräkkäisestä arviosta viimeisessä,
mutta ei sitä edellisessä esiintyi indikaattorin VIII.1. tarkoittama toimintakyvyn
lasku laskettuna niistä asiakkaista, joilla esiintyi vähintään yksi seuraavista (= kor-
kea riski):
• painon lasku (k3a = 1)
• saattohoito (j5c = 1)
• hengitystieinfektio (i2f = 1)
• oksentelua (j1o = 1)
• kuumetta (j1h = 1)
• ripulia (h2c = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 32,3 prosenttia ja erinomaisen 14,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
35–41 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 39. Laatuindikaattori VIII.2.(i) Pitkään säilyviä taitoja koskevan toimintakyvyn lasku,
korkea riski (%), laitostyypeittäin
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VIII.2.(i) Pitkään säilyvien taitoja koskevan toimintakyvyn lasku, matala
riski

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla esiintyi laatuindikaattorissa VIII.1. esitetty
toimintakyvyn lasku laskettuna muista kuin korkean riskin asukkaista.

Hyvän hoidon raja-arvo on 14,2 prosenttia ja erinomaisen 4,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
20–22 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 40. Laatuindikaattori VIII.2.(i) Pitkään säilyviä taitoja koskevan toimintakyvyn lasku,
matala riski (%) laitostyypeittäin
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VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys

Niiden asiakkaiden osuus (%), joiden nivelet ovat jäykistyneet edelliseen mittauk-
seen verrattuna (g4aa-af > 0). Pois suljettuna kaikki ne henkilöt, joilla oli suurin
mahdollinen nivelten liikelaajuuden menetys (summa g4aa-1f = 12 nykyistä edel-
täneessä mittauksessa).

Hyvän hoidon raja-arvo on 13,0 prosenttia ja erinomaisen 3,7 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
18–20 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 41. Laatuindikaattori VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys (%) lai-
tostyypeittäin
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VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys, korkea riski

Nivelten jäykistymisen uhka on suuri henkilöillä, joilla on seuraava diagnoosi tai
tila:
• puolihalvaus (i1v = 1)
• neliraajahalvaus (i1z = 1)
• tajuton (b1 = 1)
• kyvytön vaihtamaan asentoa vuoteessa (g1aa = 4)
• täysin autettava siirtymisessä (g1ba = 4)
• täysin autettava liikkumisessa (g1ea = 4).

Laatuindikaattorilla tarkoitetaan korkean riskin asiakkaista niiden asiakkaiden
osuutta (%), joiden nivelet olivat kahden mittauksen välillä jäykistyneet.

Hyvän hoidon raja-arvo on 22,4 prosenttia ja erinomaisen 9,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
19–20 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 42. Laatuindikaattori VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys, korkea
riski (%) laitostyypeittäin
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VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys, matala riski

Niiden asukkaiden osuus (%), joilla oli toiminnallinen liikelaajuuden menetys
kaikista niistä asukkaista, joilla ei ollut suurta nivelten jäykistymisen uhkaa.

Hyvän hoidon raja-arvo on 12,5 prosenttia ja erinomaisen 4,6 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
22–30 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 43. Laatuindikaattori VIII.3.(i) Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden menetys, matala
riski (%) laitostyypeittäin
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VIII.4.(e) Harjoittelun/taitojen parantamisen/liikelaajuuden ylläpitämisen
puute liikuntarajoitteisilla asukkailla

Hoitajien kuntoutusta vailla olevien liikuntarajoitteisten osuus (%) kaikista lii-
kuntarajoitteisista asukkaista.

Asiakas on laatuindikaattorin tarkoittama liikuntarajoitteinen, jos yksi tai
useampi seuraavista toteutuu:
• vuoteessa liikkuminen (g1aa = 2,3 tai 4)
• siirtyminen (g1ba = 2,3 tai 4)
• yksikössä liikkuminen (g1ea = 2,3 tai 4)
ja ei mitään seuraavista hoitajien antamista kuntouttavista tai ylläpitävistä hoi-
doista
• vuoteessa liikkumisen ohjaus/harjoittelu (p3d = 0), siirtymisen ohjaus/har-

joittelu (p3e = 0), kävelemisen ohjaus/harjoittelu (p3f = 0).
Hyvän hoidon raja-arvo on 33,3 %, ja erinomaisen 11,4 %.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
29–33 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 44. Laatuindikaattori VIII.4.(e) Harjoittelun/taitojen parantamisen / liikelaajuuden yllä-
pitämisen puute liikuntarajoitteisilla asukkailla (%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta VIII

Hyvän hoidon raja saavutettiin molemmissa laitostyypeissä kuntouttavassa hoito-
työssä ja nivelten jäykistymien ehkäisyssä korkean riskin potilailla.

Vanhainkodeissa vuodepotilaiden osuus oli pienempi, mutta toimintakyvyn
lasku yleisempää kuin terveyskeskuksissa.

Vuodepotilaiden osuutta kuvaavat luvut olivat kasvussa toistuvissa mittauk-
sissa vanhainkodeissa.



98 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

Laatualue IX. Psyykenlääkkeet

IX. 1. (e) Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden diagnoosia
tai oiretta

Antipsykootteja käyttävien asukkaiden osuus (%) kaikista niistä asukkaista, joilla
ei ollut psykoottisen sairauden diagnoosia tai oiretta. Poissulku tapahtui seuraa-
vien kriteerien mukaan:
• yksi tai useampi psykoottinen diagnoosi tai oire (i3 = F20.0-20.9, F22.0-22.9,

F23.0-23.9, F24.0, F25.0-25.9, F28, F29, igg = 1)
• Touretten syndrooma (i3 = F95.2)
• Huntingtonin tauti (i3 = G10)
• aistiharhaisuus (j1i = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 13,4 prosenttia ja erinomaisen 5,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
35–40 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 45. Laatuindikaattori IX. 1. (e) Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden
diagnoosia tai oiretta (%) laitostyypeittäin
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IX. 1. (e) Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden diagnoosia
tai oiretta, korkea riski

Kognition alenema yhdessä käytösoireiden kanssa lisää asukkaan todennäköisyyt-
tä saada antipsykoottilääkitys. Korkean riskin kriteereinä ovat (b4 > 0 ja b2a = 1)
ja käytösoire (e4ba > 0 tai e4ca > 0 tai e4da > 0).

Hyvän hoidon raja-arvo on 21,3 prosenttia, ja erinomaisen 8,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
49–58 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 46. Laatuindikaattori IX. 1. (e)Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden tai
oireen diagnoosia, korkea riski (%) laitostyypeittäin
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IX. 1. (e) Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden diagnoosia
tai oiretta, matala riski

Antipsykoottilääkitys on epätodennäköistä muilla kuin poissulkukriteereissä mai-
nituilla ja käytösoireisilla dementoituvilla. Laatuindikaattorilla tarkoitetaan nii-
den asiakkaiden osuutta (%), joilla oli antipsykoottilääkitys ilman psykiatrisen
sairauden diagnoosia tai oiretta (%) matalan riskin asiakkaista (b4 =0 ja b2a = 0)
eikä käytösoiretta ole (e4ba = 0 tai e4ca = 0 tai e4da = 0).

Hyvän hoidon raja-arvo on 8,7 prosenttia ja erinomaisen 2,6 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
29–35 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 47. Laatuindikaattori IX. 1. (e) Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairauden tai
oireen diagnoosia, matala riski (%) laitostyypeittäin
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IX. 2. (e) Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö

Rauhoittavia ja/tai unilääkkeitä käyttävien asukkaiden osuus (%) kaikista ei-psy-
kiatrisista asiakkaista (o4b > 0), pois lukien seuraavat diagnoosit tai tilat:
• yksi tai useampi psykoottinen diagnoosi tai oire (i3 = F20.0–20.9, F22.0–22.9,

F23.0–23.9, F24.0, F25.0–25.9, F28, F29, igg = 1)
• Touretten syndrooma (i3 = F95.2)
• Huntingtonin tauti (i3 = G10)
• aistiharhaisuus (j1i = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 16,4 %, ja erinomaisen 5,5 %.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
53–61 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 48. Laatuindikaattori IX. 2. (e) Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö (%) laitostyypeit-
täin
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IX. 3. (e) Säännöllinen unilääkkeiden käyttö

Kolmesti tai useammin viikossa unilääkkeitä käyttävien asiakkaiden osuus (%)
kaikista asiakkaista (o4d > 2).

Hyvän hoidon raja-arvo on 3,6 prosenttia ja erinomaisen 0,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
29–42 prosenttia kaikista asukkaista.

KUVIO 49. Laatuindikaattori IX. 3. (e) Säännöllinen unilääkkeiden käyttö (%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta IX

Hyvän laadun rajoja ei saavutettu.
Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö oli samankaltaista molemmissa laitos-

tyypeissä.
Toistuvissa mittauksissa vanhainkodeissa antipsykoottisten lääkkeiden käyt-

tö ei-psykiatrisille potilaille väheni kaikissa riskiryhmissä. Rauhoittavien ja uni-
lääkkeiden käyttö yleensä sekä säännöllinen unilääkkeiden käyttö vähenivät tois-
tuvissa mittauksissa kaikissa laitostyypeissä.
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Laatualue X.  Elämänlaatu

X. 1. (e) Liikkumista estävien apuvälineiden käyttö

Niiden asukkaiden osuus (%), joiden liikkumista rajoitettiin päivittäin estämällä
tuolista ylös nouseminen tarjottimen avulla, vyöllä tai sitomalla nilkat (p4c = 2,
p4d = 2, p4e = 2).

Hyvän hoidon raja-arvo on 6,9 prosenttia ja erinomaisen 1,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
17–19 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 50. Laatuindikaattori X. 1. (e) Liikkumista estävien apuvälineiden käyttö (%) laitostyy-
peittäin
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X. 2. (e) Vähän tai ei lainkaan aktiviteetteja

Niiden asukkaiden osuus (%), joilla oli vähän tai ei lainkaan aktiviteettejä (n2 = 2
tai n2 = 3), pois lukien tajuttomat asukkaat (b1 = 1).

Hyvän hoidon raja-arvo on 20,9 prosenttia ja erinomaisen 6,9 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
62–67 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 51. Laatuindikaattori X. 2. (e) Vähän tai ei lainkaan aktiviteetteja (%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualueesta X

Hyvän laadun rajoja ei saavutettu.
Vanhainkodeissa liikkumista estetään harvemmin ja sosiaalisiin toimintoihin

osallistumattomien asukkaiden osuus oli pienempi kuin terveyskeskusten vuode-
osastoilla.

Toistuvien mittausten tulokset eroavat toisistaan niukasti.
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Laatualue XI. Ihon hoito

XI. 1. (e) 1-4 asteen painehaavat

Niiden asukkaiden osuus (%), joilla oli 1–4 asteen painehaava (m2a > 0 tai I3 =
L89).

Hyvän hoidon raja-arvo on 7,7 prosenttia ja erinomaisen 2,4 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
8–12 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 52. Laatuindikaattori XI. 1. (e) 1-4 asteen painehaavat (%) laitostyypeittäin
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XI. 1. (e) 1-4 asteen painehaavat, korkea riski

Painehaavojen esiintyvyys (%) korkean riskin asukkailla. Asiakkailla, joilla on jo-
kin seuraavista, on suurentunut painehaavan riski:
• liikuntakyky on alentunut (g1aa= 3 tai 4 tai g1ba = 3 tai 4)
• tajuttomuus (b1 =1 )
• aliravitsemus (i3 = E40-44)
• sairauden saattohoitovaihe (j5c = 1)
• puolihalvaus (i1v = 1)
• neliraajahalvaus (i1z = 1)
• turvotuksia (j1g = 1)
• iho on tunnoton paineelle tai kivulle (m4e = 1).
Hyvän hoidon raja-arvo on 11,6 prosenttia ja erinomaisen 3,5 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
11–15 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 53. Laatuindikaattori XI. 1. (e) 1–4 asteen painehaavat, korkea riski (%) laitostyypeit-
täin
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XI. 1. (i) 1-4 asteen painehaavat, matala riski

Painehaavojen esiintyvyys (%) matalan riskin asukkailla. Matala riski käsittää kaikki
ne asukkaat, joilla ei ole mitään edellisessä laatuindikaattorissa luetelluista riskite-
kijöistä.

Hyvän hoidon raja-arvo on 3,5 prosenttia ja erinomaisen 0,6 prosenttia.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
3–5 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 54. Laatuindikaattori XI. 1. (e) 1–4 asteen painehaavat, matala riski (%) laitostyypeittäin
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XI. 2. (i) 1–4 asteen uudet painehaavat (”ylimääräinen indikaattori”)

Niiden asiakkaiden osuus (%), joilla kahdesta peräkkäisestä arvioinnista viimei-
simmässä, mutta ei sitä edeltävässä arvioinnissa, oli 1–4 asteen painehaava.

Hyvän hoidon raja-arvoa ei ole määritetty.

Tulokset
Laatuindikaattorin tarkoittamien asukkaiden osuus oli vuosina 2000–2004 yhteensä
4–7 prosenttia kaikista asukkaista.
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KUVIO 55. Laatuindikaattori XI. 2. (i) 1–4 asteen uudet painehaavat (%) laitostyypeittäin

Tiivistelmä laatualue XI

Hyvän laadun rajaa ei saavuteta johdonmukaisesti. Terveyskeskusten vuodeosas-
toilla kuitenkin matalan riskin potilailla ja vanhainkodeissa korkean riskin poti-
lailla rajoja sivutaan ajoin.

Vanhainkodeissa painehaavoja esiintyy terveyskeskusten vuodeosastoja har-
vemmin, kuitenkin siten, että matalan riskin suhteen tulos on osin päinvastainen
ja korkean riskin potilaiden suhteen laitostyypit eivät eroa toisistaan.

Toistuvien mittausten tulokset eroavat toisistaan niukasti.
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Pohdinta

Pääasialliset löydökset

Pitkäaikaisen laitoshoidon laadun pääasialliset löydökset vanhainkodeissa ja ter-
veyskeskuksissa olivat:
• suomalainen pitkäaikaisen laitoshoidon laatu oli joko arveluttavaa, keskin-

kertaista, hyvää tai erinomaista laatualueesta riippuen, tarkasteltuna Yhdys-
valloissa asetettuja laatustandardeja vasten.

• hyvän hoidon laadun raja-arvot saavutettiin toistetuissa mittauksissa 12 indi-
kaattorin suhteen vähintään toisessa laitostyypeistä, minkä lisäksi raja-arvot
saavutettiin toistuvasti, mutta ei joka kerran kolmen indikaattorin osalta.

• laitostyyppien väliset erot olivat vakaat useimpien laatuindikaattorien suh-
teen. Vain muutaman indikaattorin suhteen tulokset olivat samanlaiset.

• kumpikaan laitostyyppi ei yksiselitteisesti osoittautunut toista paremmaksi.
• tulosten vaihtelu oli vähäistä toistetuissa mittauksissa.
• indikaattoriarvot muuttuivat huonompaan suuntaan vähintään toisessa lai-

tostyypeistä kuuden indikaattorin suhteen.
• indikaattoriarvot muuttuivat parempaan suuntaan vähintään toisessa laitos-

tyypeistä kahdeksan indikaattorin suhteen.

Laatuindikaattoreiden arvot vaihtelivat eniten palvelutaloissa.

Tulosten yleistettävyys

Aineiston keruu perustui vapaaehtoisuuteen, ei sokkoutukseen. Sen laajuus kattoi
kuitenkin vuonna 2004 yli viidenneksen maamme pitkäaikaisesta laitoshoidosta.
Lisäksi otos on suuri, joskin pääkaupunkiseutupainotteinen: Helsingin pitkäai-
kaisesta laitoshoidosta oli vuonna 2004 mukana 87 prosenttia. Mukana oli kuiten-
kin runsaasti muitakin suurehkoja kaupunkeja (Tampere ja Oulu), keskisuuria
kaupunkeja sekä maaseudun paikkakuntia. Kaikenkokoiset laitokset olivat edus-
tettuina. Vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen osalta tuloksia voidaan
pitää yleistettävinä.

Palvelutalojen otosten pienen koon ja perusjoukon melko suurten muutos-
ten vuoksi tuloksia ei voi yleistää. Lisäksi palvelutalojen asiakasrakenne oli hetero-
geeninen: tavallinen ja tehostettu palveluasuminen olivat molemmat edustettuina.
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Sekoittavat tekijät

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoidon laadun määrittäminen ja tulosten tulkinta on
ongelmallista useasta syystä.

Ensinnäkin asukkaiden perussairaudet aiheuttavat väistämättömän toimin-
takyvyn laskun, terveyden tilan huononemisen ja lopulta kuoleman. On kyettävä
määrittämään hyvä hoidon laatu tilanteessa, jossa useimmat mitattavat ilmiöt huo-
nonevat ja vain joihinkin niistä voidaan vaikuttaa.

Toiseksi väestö ei ole homogeeninen; laadun arvioimiselle oleellisen vertail-
tavuuden varmistamiseksi tarvitaan monitahoinen asiakasrakenteen määrittely.

Kolmanneksi asumisyksiköihin sijoittuminen on valikoitunutta, sillä useilla
paikkakunnilla sijoittelu tapahtuu SAS-järjestelmän perusteella (Aalto 1991). On
kestämätöntä ensin sijoittaa vaikeasti dementoituneet pidätyskyvyttömät henki-
löt johonkin laitostyyppiin ja myöhemmin päätellä kyseisen paikan hoidon laatu
huonoksi sillä perusteella, että paikassa hoidetaan vaikeasti dementoituneita pidä-
tyskyvyttömiä.

Neljänneksi asukkaiden vaihtuvuus voi lisätä laadun näennäistä aaltoliikettä.
Huonokuntoisten elämänsä päätepisteeseen saapuneiden kuolemat vapauttavat
paikat vähemmän huonokuntoisille, jotka puolestaan hiipuvat ajan saatossa.

Viidenneksi ongelmien kartoittaminen sinällään aiheuttaa mittausharhan; jos
ongelmia etsitään, niitä myös löydetään, jolloin laadun parantamistyön ensim-
mäinen tulos onkin laadun näennäinen huononeminen.

Kuudenneksi hoidon laatua, kuten laatua yleensäkin pidetään arvosidonnai-
sena, asiakkaan itsensä määritettävänä asiana, mikä tässä väestössä harvoin on
mahdollista vaikeiden kognitiivisten häiriöiden suuren esiintyvyyden vuoksi.

Lisäksi vertailuhankkeen asetelma jo itsessään sisältää laadun mahdollisen
harhan. Vuosittain hankkeeseen liittyjät oppivat vasta tulostensa kautta vertaile-
malla havaitsemaan omat kehittämiskohteensa. Laatualueesta riippuen omien tu-
losten näkyväksi saattaminen voi kestää vuosia.

Nämä asiat mielessä pitäen seuraavassa arvioidaan suomalaisen pitkäaikais-
hoidon laatua käsittelemällä pääasiallisesti vanhainkoteja ja terveyskeskuksia.

Pitkäaikainen laitoshoito Suomessa – laadukasta vai laadutonta

Suomalainen laitoshoidon laatu osoittautui laadukkaaksi yhdysvaltalaisten laatu-
standardien näkökulmasta 12 laatuindikaattorin osalta 41 mahdollisesta indikaat-
torista. Hyvän laadun kriteerit täyttäviä olivat: kaatuilu (e), masennuksen diag-
noosi tai oireet (e), masennuksen diagnoosi tai oireet ilman hoitoa (e), pidätysky-
vyttömyys korkean riskin potilailla (e), virtsakatetrit (kaikki, matala ja korkea ris-
ki) (e), painon lasku (e), letkuravitsemus (e), kuivuma (e), nivelten toiminnalli-
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nen liikelaajuuden menetys (korkea riski) (e) sekä kuntoutuksen puute liikunta-
rajoitteisilla potilailla (e).

Letkuravitsemuksen suhteen saavutettiin erinomaisen hoidon raja-arvot. Ka-
uimpana laatustandardien tasosta suomalainen laitoshoito oli vuoteeseen hoidet-
tavien potilaiden suuren osuuden ja psyykenlääkkeiden runsaan käytön suhteen.

Yhdysvaltalaisten laatustandardien soveltaminen suoraan suomalaiseen käy-
täntöön ei ole pulmatonta, sillä standardit on asetettu sikäläisen käytännön pe-
rusteella tuotettuja jakaumia muuntelemalla. Aineiston keruu tapahtuu Yhdys-
valloissa neljännesvuosittain, meillä puolivuosittain. Yhdysvalloissa kunkin asuk-
kaan ensimmäinen arvio ja uudelleen sisään kirjaukseen liittyvät arviot on suljet-
tu pois, jotta eliminoitaisiin muut kuin laitoksen sisäiset hoitotulokset. Omassa
aineistossamme kaikki arviot on sisällytetty mukaan, sillä ensimmäistä arviota ei
välttämättä tehdä välittömästi sisään kirjauksen yhteydessä. Tämän lisäksi hank-
keeseen liittyi vuosittain suurehko määrä uusia osallistujia vakituisine asukkai-
neen, joiden ensiarvioinnitkin heijastavat juurtuneita hoitokäytäntöjä.

Koska laatustandardit eivät suoraan edusta vallinneita hoitotuloksia vaan
kulttuurisidonnaista tavoitetasoa, jonka lisäksi maidemme välillä saattaa lainsää-
dännössä olla oleellisia eroja, tulee rinnastuksia pitää viitteellisinä. Tiedetään esi-
merkiksi, että letkuravitsemukseen turvautuminen dementian edetessä on Yhdys-
valloissa yleistä (Finucane 1999, Teno ym. 2002), tuloksiemme mukaan se oli Suo-
messa harvinaista. Tiedetään pitkäaikaisasukkaiden ravitsemustilan huolellisen
tarkastelun paljastavan vakavia puutteita kaikkialla maailmassa (Cowan ym. 2004,
Frisoni ym. 1994, Kofod & Birkemose 2004, Perez, Fernandez-Ballart & Salas_Sal-
vado 2000). Kun nyt Suomen pitkäaikaishoito näytti selviytyvän ravitsemuksen
tavoitetasoihin nähden hyvin, emme kuitenkaan saata päätellä, että suomalaisen
pitkäaikaishoidon asukkaiden ravitsemustila on erinomainen. Tiedämmehän tut-
kimusten perusteella hyvin, ettei näin ole (Muurinen ym. 2003, Soini ym. 2004).
Ei myöskään ole aihetta päätellä, että RAI mittaa väärin, vaan että pitkäaikaisasuk-
kaiden ravitsemus on kaikkiaan haasteellisempi alue kuin on kuviteltu ja ainakin
Yhdysvalloissa niin huonolla tolalla, että suomalainen pitkäaikaishoito on sen rin-
nalla tavoittanut hyvän laadun raja-arvot.

Vaikuttavuuteen ja päivitettyyn tietoon perustuvien laatustandardien tuotta-
minen on luonteva jatko hankkeelle. Pohjoismainen yhteistyö onkin jo vireillä.

Onko hyvä hoidon laatu yhteydessä laitostyyppiin?

Terveyskeskusosastojen laatuindikaattorit olivat vanhainkoteja parempia 12 indi-
kaattorin suhteen: uudet murtumat, kaatuilu, käytösoire, joka vaikuttaa muihin
(kaikki riskiryhmät), masennuksen diagnoosi tai oireet,  pitkään säilyviä taitoja
koskevan toimintakyvyn lasku (kaikki riskiryhmät), antipsykoottien käyttö ilman
psykoottisen sairauden diagnoosia tai oiretta (kaikki riskiryhmät) sekä matalan
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riskin ryhmässä, painehaavat matalan riskin ryhmässä. Vanhainkotien laatuindi-
kaattorien arvot puolestaan olivat terveyskeskuksia parempia 14 indikaattorin suh-
teen: pidätyskyvyttömyys (kaikki riskiryhmät), virtsakatetrit (kaikki riskiryhmät),
ulosteen pakkautuminen, letkuravitsemus, vuoteeseen hoidettavat potilaat, rau-
hoittavien ja unilääkkeiden käyttö, säännöllinen unilääkkeiden käyttö, liikkumis-
ta estävien välineiden käyttö, aktiviteettien vähäisyys, painehaavat.

Laitostyyppien välisten laatuerojen tulkinnan eräs tärkeimmistä kysymyksis-
tä on valikoituminen; johtuvatko laadussa havaitut pysyviltä vaikuttavat erot hoi-
tokulttuurista ja henkilökunnan osaamisesta vai asukasrakenteesta? On mahdol-
lista, että kumpikin on totta. Tiedetään, että hankkeeseen osallistuneilla paikka-
kunnilla (mm. Helsingillä) on tehokas sijoittelujärjestelmä, jonka perusteella fyy-
sisesti ja kognitiivisesti huonokuntoisimmat sijoitetaan terveyskeskuksiin ja ne,
joilla voimavaroja on vielä jäljellä, ohjautuvat vanhainkoteihin. Toisaalta riskiryh-
mävakioitujen laatuindikaattoreiden tulokset eivät laitostyyppien kesken olleet
kaikkien indikaattorien suhteen samanlaisia, mikä viittaa hoitokäytäntöjen erilai-
suuteen ainakin joidenkin hoitotoimintojen osalta.

On mahdollista, että terveyskeskusten vuodeosastoilla kaatuillaan vähemmän
ja murtumiakin on vähemmän asukkaiden huonokuntoisuuden vuoksi - he eivät
enää kävele. On myös mahdollista, ettei tällä väestöllä enää ole voimavaroja ma-
sennusoireilla tai osallistua aktiviteetteihin loppuvaiheeseen edenneen dementian
vuoksi. Vaikuttaa todennäköiseltä, että verrattuna muihin asumistyyppeihin ter-
veyskeskusosastoilla osataan ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa painehaavat sekä kor-
kean riskin että matalan riskin asukkailta. Merkillepantavaa on myös, että huoli-
matta vuodepotilaiden suuresta määrästä toimintakyvyn lasku on terveyskeskus-
ten vuodeosastoilla vähäisintä. Koska ns. ”lattiaefekti” on laadun indikaattorista
pois suljettu poistamalla indikaattorista ne, joiden kunto ei enää voi huonota. Hoi-
tajien aktivoiva työpanos vaikuttaisi näkyvän myönteisinä tuloksina tässä kaik-
kein heikkokuntoisimmassa väestönosassa. Kuntouttava työ pitäisi saada saman
indikaattorin avulla näkyväksi myös vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.

Todellisia laadun muutoksia vai sekoittavien tekijöiden
kohinaa?

Hoidon laatutulosten niukka vaihtelu toistettujen mittauksien välillä silloin, kun
perusjoukko joka toisella mittauskerralla karttuu, viittaa ilmiöiden pysyvyyteen.
Koska valtaosa laadun indikaattoreista kuvaa laatuongelmien esiintyvyyttä, rapor-
tin tuloksia on pidettävä pääasiallisesti jatkumona poikkileikkauksia. Tällöin hank-
keessa mukana olevien osastojen asukasvaihtuvuus saattaa erheellisesti vaikuttaa
kohentuneelta tai huonontuneelta laadulta. Hankkeeseen liittyjät voivat omien
käytäntöjensä seurauksena vetää keskiarvoja huonompaan tai parempaan. Tämän
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vuoksi todellista muutosta kannattaa pitää mahdollisena, vain jos se on toistuvasti
samansuuntainen. Ilmaantuvuusindikaattorit kuvaavat luotettavammin, miten ajan
kuluessa asukkaille käy. Ilmaantuvuusindikaattorien arvot olivat ajan saatossa sa-
mankaltaiset.

Laatumittausten tulokset muuttuivat lineaarisesti tai melkein lineaarisesti
huonommiksi toistetuissa mittauksissa polyfarmasian (vanhainkoti), pidätyskyvyn
(kaikki riskiryhmät, molemmat laitostyypit), vuoteeseen hoidettavien potilaiden
(molemmat laitostyypit) ja antipsykoottien (terveyskeskus, korkea riski) muille
kuin mielenterveyspotilaille suunnatun käytön suhteen. Minkään indikaattorin
arvot eivät huonontuneet yli viisi prosenttia seuranta-aikana.

Laatumittausten tulokset muuttuivat lineaarisesti tai melkein lineaarisesti
paremmiksi (5 % tai enemmän) toistetuissa mittauksissa seuraavien indikaattori-
en suhteen: käytösoire, joka vaikuttaa muihin (terveyskeskus, korkea ja matala ris-
ki), masennus (terveyskeskus), pidätyskyvyttömyys ilman suunnitelmallista wc-
käyntiä (molemmat laitostyypit), hoitajien kuntoutusta vailla olevien liikuntara-
joitteisten osuus (vanhainkoti), antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen sairau-
den diagnoosia tai oiretta (vanhainkoti, korkea riski), rauhoittavien ja unilääkkei-
den käyttö muilla kuin psykiatrisilla asukkailla (vanhainkoti ja terveyskeskus) sään-
nöllinen, useammin kuin kahdesti viikossa tapahtuva unilääkkeiden käyttö kaikil-
la asukkailla (vanhainkoti ja terveyskeskus).

Laadun mahdollisen huononemisen todenmukaisuutta arvioitaessa suurim-
mat sekoittavat tekijät ovat perusjoukon suurenemisen lisäksi asiakasrakenteen
samanaikainen muutos huonompaan kustannuspainoindeksin, kognition ja toi-
mintakyvyn suhteen. Tällöin on odotettavissa huonokuntoisuuteen liittyvien on-
gelmien, kuten käytösoireiden, pidätyskyvyttömyyden tai painehaavojen, yleisty-
minen. Laatu on tyydyttävää tai hyvää elleivät nämä ilmiöt yleistykään lisäänty-
neistä uhkatekijöistä huolimatta. Toisaalta pitkälle edenneessä dementiassa ilmiöillä
kuten masennus tai kipu – sellaisina kuin ne ymmärrämme – on taipumusta sam-
mua ilman, että hoidon laadulla on asiaan vaikutusta.

Laadun kohenemisen todenmukaisuutta arvioitaessa vakuuttavimmat muu-
tokset olivat rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön esiintyvyydessä (vanhainkoti
55–47 %, terveyskeskus 61–64–50 %) sekä säännöllisessä unilääkkeiden käytössä
(vanhainkoti 38–25 %, terveyskeskus 41–44–28 %), joista jälkimmäinen lienee vä-
hiten asukasrakennesidonnainen.

Pulmallinen tulkittava on kuntouttavan hoitotyön lisääntyminen virtsanpi-
dätyskykyä ylläpidettäessä suunnitelmallisten WC:ssä käyntien avulla, kun saman-
aikaisesti pidätyskyvyttömien osuus tästä huolimatta lisääntyi. Asukasrakenteen
muutoksen lisäksi seuraavat sekoittavat tekijät saattavat vaikuttaa tuloksiin: ko-
hentunut kirjaaminen ja oman työn näkyväksi saattaminen, tarkempi asukkaan
havainnointi, jolloin ongelmiakin havaitaan aiempaa enemmän, tai asukkaiden
huononeminen tasolle, jolla pidätyskyvyn ylläpito sairauden edistymisen vuoksi
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ei enää ylipäätään ole mahdollista. Asukas viedään wc:hen muista syistä kuten ar-
kipäivän rutiinien ylläpitämiseksi.

Indikaattorien arvot muuttuivat toistetuissa mittauksissa sangen vähän. Eräs
syy voi olla perusjoukon karttuminen ja tulosten yleistettävyys: hoidon laadulla
mitattavassa joukossa on taipumus olla keskimäärin tätä - ellei määrätietoisiin toi-
menpiteisiin ryhdytä. Joukossa on lukuisia osastoja tai laitoksia, jotka ryhdyttyään
järjestelmällisiin laadun parantamiseen tähtääviin toimiin ovat saaneet tuloksen-
sa näkyviksi vertailuhankkeen kautta (ks. Vähäkangas & Kalliokoski, s. 157, Finne-
Soveri, s. 175). Kun joukossa on koko ajan osastoja tai laitoksia, jotka vasta opette-
levat asianmukaista kirjaamista ja hoitosuunnitelman tekoa, hyvät tulokset katoa-
vat massaan. Kun lisäksi hyvin toimivissa yksiköissä laadun parantamisen koh-
teeksi on usein valittu pienehkö osa-alue kerrallaan, tulee kestämään vuosia, en-
nen kuin koko aineiston tunnuslukujen voidaan arvioida pysyvästi kohentuneen.
Tässä raportissa esitetään vain yleiset tulokset ja yksittäiset osallistujat julkaisevat
tuloksensa – niin halutessaan – itse.

Täsmällisemmät vastaukset hoidon laadun muutoksista ja niihin vaikutta-
neista tekijöistä vuosina 2000–2004 edellyttävät osasto- ja yksilötason aineiston
pitkittäisanalyysejä, ja ne tullaan julkaisemaan myöhemmin tieteellisissä aikakaus-
lehdissä

Palveluasuminen - tulevaisuuden haaste

Huolimatta palvelutalojen havaintojen riittämättömyydestä yleisten johtopäätös-
ten tekemisen kannalta, koottu aineisto antaa kuvan palvelutalojen työn haasta-
vuudesta ja tukee tämän kirjoituksen päätelmiä asiakasrakenteen ja hoidon laa-
dun suhteiden pohdinnassa. Osallistujien joukossa on useita hoidon laatua ko-
hentaneita yksiköitä. Palvelutalojen hoidon laadun ja kustannustehokkuuden suu-
rimittainen kartoittaminen on tämän aineiston nojalla perusteltua.

Lopuksi

Pysyvä hoitokulttuurin muutos makuuttavasta hoidosta aktiiviseen elämänlaatua
korostavaan ja pienintä tarvittavaa lääkemäärää suosivaan elämässä mukana ole-
vaan kulttuuriin on oiva päämäärä seuraaviksi vuosiksi.  Rauhoittavien ja unilääk-
keiden käyttö näyttää liikahtaneen oikeaan suuntaan. Sen sijaan fyysinen aktivointi
tarvitsee vielä lisätukea.

Hankkeen päämääränä ei ole numeroiden kaunistaminen vaan vanhusten
toimintakyvyn ylläpitäminen ja kärsimyksen lievittäminen sekä mahdollisimman
hyvän elämän edellytysten tarjoaminen elämän loppuvaiheessakin.
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Henkilöstö ja työvoiman käyttö
pitkäaikaishoidossa

JUHA LAINE

Henkilöstötietojen kerääminen ja hyödyntäminen
Henkilöstötietojen kerääminen yksiköistä on ollut olennainen osa RAI-tietojärjes-
telmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hanketta. Tavoitteena on
ollut sekä tuottaa osallistujille vertailukelpoista tietoa henkilömitoituksesta ja työ-
voiman käytöstä että hyödyntää kerättyä tietoa tutkimuksessa1. Tietoja on kerätty
samalla menetelmällä ja sisältömäärittelyillä vuodesta 2000 alkaen. Osastojen osas-
tonhoitajat ovat toimittaneet henkilöstötiedot lomakkeilla Stakesiin. Tiedot on saatu
vuosittain lähes kaikista hankkeessa mukana olevista osastoista.

Henkilöstötiedot kerätään aina osastotasolta, joista voidaan laskea edelleen
vertailulukuja esimerkiksi laitos- ja laitostyyppitasolle, yksiköiden asiakasraken-
teen mukaan muodostetuille vertailuryhmille tai koko Suomen tasolle. Tietojen
kerääminen osastotasolta lisää tietojen hyödyntämismahdollisuuksia toiminnan
johtamisessa niin osasto- kuin laitostasolla. Taulukossa 9 on kuvattu, mitä vertai-
lulukuja henkilöstöstä ja työvoiman käytöstä osallistujat saavat käyttöönsä vuo-
sittain. RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -
hankkeeseen osallistuvien yksikköjen vertailuluvut ovat osallistujien käytettävissä
Stakesin ylläpitämässä vertailutietokannassa.

Henkilöstömitoitus ja työvoiman käyttö
Taulukossa 10 on esitetty hankkeeseen osallistuneiden osastojen henkilöstömitoi-
tus laitostyypeittäin vuosina 2000–2004. Henkilöstömitoitus on noussut hieman
tarkasteltuna ajanjaksona. Mitoitus on myös yhdenmukainen eri laitostyyppien
potilasrakenteen kanssa. Terveyskeskuksissa hoidetaan enemmän voimavaroja vaa-
tivia potilaita kuin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, mikä näkyy myös henkilös-
tömitoituksessa.

Taulukossa 10 esitetty henkilöstömitoitusluku perustuu yksiköiden vakanssi-
en määrään, joten luku kuvaa laskennallista mitoitusta. Todellinen tai toteutunut
mitoitus on yksiköissä ollut kuitenkin selvästi laskennallista pienempi. Vuosina
2000–2004 keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus kaikkien työvuorojen

1 Tutkimukseen on saatu erillisrahoitusta Suomen Akatemiasta (päätös 70034), Sosiaali- ja terveys-
hallinnon ja -talouden valtakunnalliselta tutkijakoulusta ja Stakesista.
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Muuttuja

Hoitohenkilökunta yhteensä/hoitopaikka, keskimäärin vuoden aikana2

Hoitohenkilökuntaa työvuorossa arkisin/hoitopaikka, keskimäärin
vuoden aikana
Hoitohenkilökuntaa työvuorossa viikonloppuisin/hoitopaikka, keski-
määrin vuoden aikana3

Päivävuorossa arkisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko keski-
määräinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana
Iltavuorossa arkisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko keskimää-
räinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana
Iltavuorossa arkisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko keskimää-
räinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana
Päivävuorossa viikonloppuisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko
keskimääräinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana
Iltavuorossa viikonloppuisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko
keskimääräinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana
Yövuorossa viikonloppuisin työskentelevä hoitohenkilökunta/koko
keskimääräinen hoitohenkilökunta (%), keskimäärin vuoden aikana

1 Vuosina 2000–2003 henkilöstötiedot kerättiin kerran vuodessa. Vuo-

desta 2004 alkaen tiedot on kerätty kahdesti vuodessa.
2 Hoitohenkilökunta (vakanssit) sisältää osaston koko hoitohenkilökun-

nan mukaan lukien osastonhoitajat ja laitos- ja hoitoapulaiset. Lukuun
ei lasketa kuitenkaan hallintohenkilöstöä eikä opiskelijoita, harjoitte-
lijoita yms.

3 Vuodesta 2004 alkaen tiedot koskien viikonloppua on laskettu erikseen

sekä lauantaille että sunnuntaille.

TAULUKKO 9. Vuosittain laskettavat henkilöstötiedot 1

TAULUKKO 10. Henkilöstömitoitus laitostyypeittäin vuosina 2000–2004 1

Hoitohenkilöstöä poti- 2000 2001 2002 2003 20042 20043

lasta kohden, keski-
määrin vuoden aikana

Palvelutalo 0,51 — 0,46 0,57 0,50 0,46
Vanhainkoti 0,58 0,57 0,58 0,60 0,60 0,62
Terveyskeskus 0,63 0,65 0,67 0,69 0,68 0,69
Keskimäärin 0,60 0,60 0,62 0,63 0,62 0,64

1 Yksiköiden lukumäärä on lisääntynyt vuosittain. Palvelutalojen osalta lukumäärä on joka

vuonna suhteellisen pieni ja vaihteleva, joten luvut eivät välttämättä ole yleistettävissä ja
ajallisesti vertailukelpoisia.

2 Tilanne laitoksissa 4.2.2004.
3 Tilanne laitoksissa 27.10.2004.
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perusteella laskettuna on ollut osastoissa arkisin noin 0,43 ja viikonloppuisin 0,35.
Toteutunut mitoitus arkena on pysynyt suhteellisen muuttumattomana, mutta
viikonloppuna mitoitus näyttää hieman parantuneen. Sekä laskennallinen että
toteutunut mitoitus ovat kuitenkin selvästi alle vanhustenhuollon valtakunnalli-
sissa laatusuosituksissa ehdotetun hyvän (0,8) henkilöstömitoituksen raja-arvois-
ta (Vaarama ym. 2001). Osana RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikais-
hoidon benchmarking -hanketta vuoden 2001 lopulla tehtiin osastonhoitajille ky-
sely osastojen henkilöstön riittävyydestä. Kyselyyn vastanneista 90 osastonhoita-
jasta 75 prosenttia piti osastonsa sen hetkistä henkilöstömitoitusta liian pienenä.

Koko henkilöstön jakautumisessa eri työvuoroihin ei ole tapahtunut merkit-
tävää muutosta vuosina 2000–2004. Keskimäärin 58 prosenttia osaston henkilös-
töstä työskentelee aamu- ja päivävuorossa, 31 prosenttia iltavuorossa ja 11 pro-
senttia yövuorossa. Eri laitostyyppien välillä ei ole merkittäviä eroja. Yksittäisten
osastojen välillä eroja kuitenkin on. Esimerkiksi vuonna 2003 aamu- ja päivävuo-
rossa työskentelevän henkilöstön osuus koko osaston henkilöstöstä oli palveluta-
lo-, vanhainkoti- ja terveyskeskusosastoissa (n = 236) pienimmillään 32 prosent-
tia ja suurimmillaan 90 prosenttia.

Taulukossa 11 on esitetty henkilöstömitoitus keskimäärin vuoden 2003 aika-
na julkisissa ja yksityisissä laitoksissa. Yksityiset laitokset sisältävät myös säätiö-
pohjaisesti toimivat yksiköt. Yksityisissä palvelutaloissa on hieman julkisia palve-
lutaloja korkeampi henkilöstömitoitus. Sekä julkisten että yksityisten palvelutalo-
jen lukumäärä on kuitenkin hyvin pieni, joten niiden osalta tuloksia ei voida tois-
taiseksi pitää yleistettävinä. Julkisissa vanhainkodeissa on puolestaan hieman yk-
sityisiä vanhainkoteja korkeampi henkilöstömitoitus. Terveyskeskushoitoa tuotti-
vat vain julkiset yksiköt.

Julkiset Yksityiset

Palvelutalot 0,49 (n = 8) 0,53 (n = 11)
Vanhainkodit 0,63 (n = 98) 0,59 (n = 51)
Terveyskeskukset 0,70 (n = 80) —

Henkilöstöä / potilas

TAULUKKO 11. Keskimääräinen henkilöstömitoitus yksityisissä ja julkisissa laitoksissa vuonna
2003
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Tuloksia aikamittaustutkimuksesta
RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hankkeen
yhteydessä tehtiin marraskuussa 2002 erillinen aikamittaustutkimus Stakesin ja
Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä aineistoa
RUG-III (Resource Utilization Groups) -luokituksen päivittämiseen ja Stakesin ja
Suomen Kuntaliiton yhteistyöhankkeeseen. Aikamittaustutkimus toistetaan noin
5–7 vuoden välein, jotta muutokset hoitokäytännöissä tulevat otettua huomioon
RUG-III-luokituksessa. Osana tutkimusta osastot saivat käyttöönsä palauterapor-
tin siitä, mihin tehtäviin henkilöstön työaika osastolla kului ja paljonko potilaat
saivat hoitoaikaa.

Aikamittaustutkimuksessa oli mukana 86 pitkäaikaisosastoa 19 laitoksesta
Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Yksiköt olivat sekä kunnallisia vanhainkoti-,
palvelutalo- ja terveyskeskussairaalaosastoja että säätiöpohjaisia vanhainkotiosas-
toja. Näissä yksiköissä oli hoidossa aikamittausajankohtana noin 2 294 potilasta.
Aikamittausmenetelmänä käytettiin RUG-III-validointitutkimuksissa käytettyä
menetelmää, jossa kaikki potilaiden kanssa työskentelevät työntekijät kirjaavat
lomakkeelle oman työajan käyttönsä 1–7 vuorokauden ajalta (Björkgren ym. 1999,
Carpenter ym. 2003, Fries, Cooney & Leo 1985). Osaston hoitohenkilöstön työ-
ajan seuranta toteutettiin yhden normaalin vuorokauden aikana (24 h), mitä pi-
detään yleisesti riittävänä (Björkgren ym. 1999). Hoitohenkilökunta (n = 1 031)
kirjasi lomakkeelle työajan, joka kohdentui yleisiin töihin, jotka jaettiin viiteen
pääryhmään. Yleisiksi töiksi luokiteltiin esimerkiksi kokoukset ja ylläpitotyöt. Tä-
män lisäksi osaston työntekijät merkitsivät potilaskohtaisesti kullekin potilaalle
kohdentuneen työajan. Potilaskohtaiseksi ajaksi merkittiin kaikki sellaiset työteh-
tävät, jotka voitiin joko suorasti tai epäsuorasti kohdentaa yksittäiselle potilaalle.
Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi välitön hoitotyö, potilaan hoidon suunnittelu ja
potilaan asiakirjojen täyttäminen. Muu kuin osaston hoitohenkilöstö, kuten esi-
merkiksi kuntoutushenkilöstö ja lääkärit (n ≈ 300) kirjasivat vain potilaskohtai-
sen työaikansa seitsemän vuorokauden ajalta. Omaisten, sukulaisten, ystävien yms.
(n ≈ 1 167) antama hoitoaika kirjattiin myös seitsemän vuorokauden ajalta. Epä-
viralliseen hoitoon otettiin mukaan vain sellaiset tehtävät, jotka korvasivat hoito-
henkilökunnan työtä. Tällaisia tehtäviä olivat esimerkiksi avustaminen ruokailus-
sa ja wc:ssä. Korvaavuuden arvioivat ja kirjasivat osaston työntekijät. Potilaan ko-
konaishoitoaika vuorokaudessa laskettiin summaamalla nämä potilaskohtaiset ajat
yhteen.

Keskimääräinen kokonaishoitoaika oli 110 minuuttia vuorokaudessa. Mikäli
hoitoajoissa huomioitiin eri ammattiryhmät käyttämällä suhteellisia palkkapai-
noja, keskimääräinen palkkapainotettu hoitoaika oli 99 minuuttia vuorokaudes-
sa. Palkkapaino tarkoittaa, että kunkin työntekijän potilaskohtaista työaikaa pai-
notettiin kyseisen ammattiryhmän palkkatasoa kuvaavalla indeksillä, jossa sairaan-
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hoitaja on 1, lähihoitaja 0,85 jne. Potilaan hoitoaika vuorokautta kohden on nous-
sut noin 20 minuuttia (ja 20 %) vuodesta 1995, jolloin aikamittaustutkimus to-
teutettiin edellisen kerran.

Kaikkien ammattiryhmien työtehtävistä 50 prosenttia kohdentui suorasti tai
epäsuorasti potilaisiin ja loput 50 prosenttia yleisiin töihin. Vuonna 1995 potilas-
kohtaisen työn osuus oli vain 40 prosenttia. Kuviossa 56 on kuvattu potilaskohtai-
sen työn osuus koko työajasta osastoilla. Osastojen välillä on erittäin merkittäviä
eroja työajan käytössä. Kuviossa 57 on puolestaan esitetty potilaskohtaisen työn
osuus ammattiryhmittäin aikamittaustutkimuksessa mukana olleissa osastoissa.

Aikamittaustutkimuksen avulla on mahdollista myös tarkastella sellaisten työ-
tehtävien määrää ja sisältöä, joita ei voitu kohdentaa yksittäiselle potilaalle. Kut-
summe tällaisiin tehtäviin käytettyä työaikaa osastoajaksi, joka jaettiin karkeasti
viiteen pääluokkaan. Kuviossa 58 on esitetty koko aineistossa osastoajan määrä
minuuteissa työvuoroa kohden ja tehtävien sisältö ammattiryhmittäin. Tavallisen
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KUVIO 57. Potilaskohtaisen työajan jakauma (%) ammattiryhmittäin
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työvuoron pituus on noin 465 minuuttia (7 h ja 45 min). Kuviossa 59 on esitetty
osastoaika (min/työvuoro) keskimäärin kaikilla ammattiryhmillä eri työvuoroissa.

Aikamittaustutkimuksessa selvitettiin myös omaisten, sukulaisten ja ystävien
yms. antaman epävirallisen hoidon määrää. Viikon aikamittausseurannan aikana
noin 50 prosentilla eli noin tuhannella potilaalla ei ollut ketään, joka olisi käynyt
heitä katsomassa. Virallista hoitoa korvanneen epävirallisen hoidon määrä sitä saa-

KUVIO 59. Osastoaika tehtävittäin eri työvuorojen mukaan, min/työvuoro keskimäärin kaikilla
ammattiryhmillä

KUVIO 60. Virallista hoitoa korvannut epävirallinen hoito yhteensä osastoittain, min/viikko
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neilla potilailla oli hoitohenkilökunnan merkintöjen mukaan keskimäärin vain
noin 29 minuuttia viikossa potilasta kohden. Keskimääräinen omaisten tms. teke-
mien vierailukäyntien lukumäärä kyseisten potilaiden luokse oli 2,8 käyntiä vii-
kossa. On kuitenkin huomattava, että virallista hoitoa korvanneen epävirallisen
hoidon yhteenlaskettu minuuttimäärä osastoissa oli keskimäärin 415 minuuttia
viikossa (kuvio 60), mikä vastaa suurin piirtein yhden työntekijän päivittäistä työ-
aikaa.

Pohdinta
RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hanke on
tarjonnut mahdollisuuden arvioida pitkäaikaishoitoyksikköjen henkilöstöresur-
sointia ja työvoiman käyttöä. Lisäksi organisaatiot, laitokset ja osastot ovat voi-
neet vertailla keskenään henkilöstöresursointiaan. Sisällöllisesti ja ajallisesti ver-
tailukelpoista henkilöstötietoa ei ole aiemmin ollut saatavissa. Tulokset ovat osoit-
taneet, että osastojen välillä on merkittäviä eroja niin henkilöstömitoituksessa kuin
työvoiman käytössäkin. Erot ovat myös säilyneet samansuuruisina vuodesta toi-
seen.

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hank-
keen tulevina vuosina Stakesissa kehitetään edelleen henkilöstöön ja työvoiman
käyttöön liittyviä vertailukelpoisia tunnuslukuja yhteistyössä osallistujien kanssa.
Lisäksi tutkimustoimintaa suunnataan aiempaa enemmän henkilöstökysymyksiin.
Osana hanketta voidaan jatkossakin toteuttaa erillisiä, osallistujille vapaaehtoisia
erillistutkimuksia (vrt. aikamittaustutkimus). Laajan tutkimustoiminnan avulla
hankkeeseen osallistuvilla yksiköillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa
muun muassa siitä, miten työvoiman määrä ja käyttö ovat yhteydestä hoidon laa-
tuun, tuottavuuteen, potilaiden elämänlaatuun ja hoidon vaikuttavuuteen. Tähän
mennessä on jo esimerkiksi tutkittu, miten osaston toimintaympäristöä kuvaavat
tekijät ovat yhteydessä potilaan saamaan hoitoaikaan (min/vrk). Tutkimustulok-
set ovat osoittaneet, että osaston toimintaympäristöä kuvaavilla tekijöillä ei ole
selvää yhteyttä potilaan samaan hoitoaikaan sen jälkeen kun potilaan ominaisuu-
det eli potilaan voimavaratarve on huomioitu. Laineen ym. (Laine, Noro & Finne-
Soveri 2004, Laine ym. 2005) tutkimuksen mukaan esimerkiksi osaston hoitopaik-
kojen määrällä, moduulityöskentelyn soveltamisella, yhden hengen huoneiden
osuudella tai osaston erikoistumisella tietyntyyppisten potilaiden hoitoon ei ole
merkittävää yhteyttä osaston potilaiden saamaan hoitoaikaan, kun osastojen poti-
lasrakenne oli vakioitu RUG-III -luokituksella.
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Pitkäaikaishoidon tuottavuus ja
taloudellinen arviointi

JUHA LAINE

Taloustietojen kerääminen ja hyödyntäminen
Yksiköiden taloudelliseen suoriutumiseen liittyvien tietojen kerääminen on ollut
tärkeä osa RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking
-hanketta. Tavoitteena on ollut sekä tuottaa osallistujille vertailukelpoista tietoa
tuottavuudesta, hoitopäivän hinnasta ja kuormitusasteesta että hyödyntää kerät-
tyä tietoa terveystaloustieteellisessä tutkimuksessa2. Stakesin laskemia tuottavuus-
lukuja ja keräämiä hoitopäivätietoja on viime vuosina hyödynnetty myös valtio-
varainministeriössä ja Tilastokeskuksessa. Tietoja on kerätty samalla menetelmäl-
lä ja sisältömäärittelyillä vuodesta 2000 alkaen. Laitosten talousjohtajat ja -sihtee-
rit ovat toimittaneet osastokohtaiset tiedot sähköisesti Stakesiin. Tietoja ei ole saa-
tu vuosittain kaikista yksiköistä, sillä osassa laitoksista kustannusten ja henkilö-
työvuosien kohdentaminen osastoille on ollut hankalaa.

Taloustiedot pyritään keräämään aina osastotasolta, joista voidaan laskea edel-
leen vertailulukuja esimerkiksi laitos- ja laitostyyppitasolle tai koko Suomen ta-
solle. Tietojen kerääminen osastotasolta lisää tietojen hyödyntämismahdollisuuk-
sia toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa niin osasto- kuin laitostasolla. Tau-
lukossa 12 (s. 128) on kuvattu, mitä vertailulukuja taloudellisesta suoriutumisesta
osallistujat saavat käyttöönsä vuosittain. Tiedot ovat osallistujien käytettävissä Sta-
kesin ylläpitämässä vertailutietokannassa.

Tuottavuudella hankkeessa tarkoitetaan tuotannon määrän (hoitopäivät) ja
siihen käytettyjen tuotannontekijöiden (työntekijät, pääoma) tai kokonaiskustan-
nusten suhdetta. Tehokkuudella tai tehottomuudella puolestaan tarkoitetaan jon-
kin yksikön tuottavuutta suhteessa määriteltyyn optimitasoon, eli parhaimpaan
mahdolliseen (havaittuun) tuottavuuteen. Taulukossa 12 esitetyt tuottavuusindeksit
edustavat yksinkertaisinta mahdollista tapaa laskea tuottavuus. Yksiköille tuotet-
tavaa vertailutietoa varten tuottavuutta ei ole laskettu monimutkaisemmilla me-
netelmillä, koska tällöin lukujen ymmärrettävyys vaikeutuisi merkittävästi.

2 Tutkimukseen on saatu erillisrahoitusta Suomen Akatemiasta (päätös 70034), Sosiaali- ja terveys-
hallinnon ja -talouden valtakunnallisesta tutkijakoulusta ja Stakesista.
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Tuotoksen mittaaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien voimavaroja on yleensä helppo mitata esi-
merkiksi tarkastelemalla yksiköiden henkilöstömäärää ja ammattirakennetta. Sen
sijaan tuotoksen, kuten hoitopäivien mittaaminen ja määritteleminen yhdenmu-
kaisesti on usein hankalaa. Vanhusten pitkäaikaishoidon tuotosmittarina voidaan
pitää tuotettuja hoitopäiviä, jotka voidaan tarvittaessa jakaa pitkäaikaispotilaiden
ja lyhytaikaispotilaiden kesken. Mikäli yksiköiden tuotosmääriä halutaan verrata
yhdenmukaisin perustein tai tehdä luotettavia tuottavuusvertailuja, on otettava
huomioon yksiköiden erilainen potilasrakenne. Joissakin yksiköissä on hoidossa
hyväkuntoisia ja omatoimisia potilaita, jolloin hoitopäivän tuottamiseen tarvitaan
lähtökohtaisesti vähemmän resursseja kuin jos potilaat olisivat pääasiassa esimer-
kiksi kahden autettavia.

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hank-
keessa tuottavuuden mittaamisessa tuotosmittarina käytetään osaston tuottamia
hoitopäiviä vuoden aikana, jotka vakioidaan potilasrakenteella. RAI-tutkimustie-
tokannan tietojen avulla voidaan laskea, kuinka monta päivää kukin kalenteri-
vuoden aikana osastolla hoidossa ollut potilas on ollut kussakin RUG-III/22-ryh-
mässä. Näitä päiviä voidaan painottaa kyseisen RUG-III/22-ryhmän kustannus-
painolla. Tällä tavoin osaston potilasrakenteella vakioitu hoitopäiväkertymä vuo-
den aikana voidaan laskea summaamalla potilastasolla painotetut hoitopäivät eli

Muuttuja

Tuottavuus 1: Kustannuspainotetut hoitopäivät/kokonaiskustannukset,
indeksi, kaikki osastot k.a. = 100 1

Tuottavuus 2: Kustannuspainotetut hoitopäivät/henkilötyövuodet,
indeksi, kaikki osastot k.a. = 100

Tuottavuus 3: Kustannuspainotetut hoitopäivät/palkkapainotetut
henkilötyövuodet, indeksi, kaikki osastot k.a. = 100 2

Hoitopäivän hinta, e
Kuormitusaste, %

1 Kustannuspainolla tarkoitetaan RUG-III/22 luokittelua, jolla osaston
hoitopäivät on vakioitu.

2 Palkkapainolla tarkoitetaan ammattiryhmän palkkatasoa kuvaavaa
suhteellista palkkaindeksiä, jossa sairaanhoitaja on 1, lähihoitaja 0,85
jne. Palkkapainolla voidaan ottaa huomioon erot työvoimankoulutus-
tasossa yksiköiden välillä.

TAULUKKO 12. Taloudellisen suoriutumisen vertailuluvut

,
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jossa  d
i  
= kokonaishoitopäivät RUG-III/22-ryhmässä vuoden aikana

ja       w
i 
= RUG-III/22-ryhmän kustannuspaino.
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Potilasrakenteen vakioiminen RUG-III/22-luokituksella voidaan tehdä tar-
kimmin yllä kuvatulla tavalla laskelmalla osaston RUG-III-paino potilaskohtaisis-
ta hoitopäiväkertymistä, mikä ei olisi mahdollista ilman RAI-tietojärjestelmää.
Toinen, projektissa pääasiassa käytetty vaihtoehto on laskea painotetut hoitopäi-
vät talousyhdyshenkilöiden ilmoittamista hoitopäivistä, joita painotetaan osaston
keskimääräisellä RUG-III/22-kustannuspainolla. Keskimääräinen kustannuspai-
no on tällöin osaston potilaiden RUG-III/22-kustannuspainon keskiarvo kahdes-
sa perättäisessä kalenterivuoden aikana tehdyissä RAI -arvioinneissa. Kuviossa 61
on havainnollistettu näitä kahta hoitopäivien laskentatapaa, jotka tuottavat hyvin
yhtenevän tuloksen. Vuoden 2001 aineistossa potilastasolta lasketun hoitopäivä-
kertymän korrelaatio talousyhdyshenkilöiden ilmoittamiin hoitopäiviin oli 0,94.
Poikkeavat osastot ovat osastoja, joilla hoidetaan myös lyhytaikaisia asiakkaita ja
joilla näille potilaille ei ole välttämättä ehditty tehdä RAI-arviointia ennen ulos-
kirjausta.
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Taloudellinen suoriutuminen ja tuottavuus
Taulukossa 13 on esitetty vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon tuottavuus kah-
della tavalla mitattuna laitostyypeittäin vuosina 2000–2003. Palvelutalot poistet-
tiin tässä esitettävästä vertailusta, koska niiden osalta aineisto on vuosittain vaih-
televa eikä näin ollen vielä toistaiseksi edustava. Lisäksi palvelutalojen toiminta ja
kustannusrakenne ovat erilaisia kuin vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa, mikä
vaikeuttaa tuottavuuden vertailua. Tuottavuus 1 ja Tuottavuus 3 -indeksit kuvaa-
vat tuottavuutta hieman eri tavoin. Tuottavuus 1 kuvaa kustannustehokkuutta kun
taas Tuottavuus 3 pikemminkin työn tuottavuutta (ks. taulukko 12, s. 128). Kun-
kin vuoden indeksin keskiarvo on indeksoitu 100:ksi. Esimerkiksi indeksin arvo
110 tarkoittaa 10 prosenttia keskimääräistä parempaa tuottavuutta ja indeksin arvo
90 puolestaan 10 keskimääräistä heikompaa tuottavuutta. Taulukon 13 mukaan
kustannustehokkuudessa ei olisi merkittävää eroja vanhainkotien ja terveyskes-
kusten välillä. Terveyskeskuksissa työn tuottavuus on kuitenkin hieman vanhain-
koteja korkeampi.

Taulukon 13 tulkinnassa on huomioitava, etteivät luvut ole suoraan vertailu-
kelpoisia eri vuosien välillä. Tuottavuusindeksit eivät kuvaa tuottavuuden abso-
luuttista muutosta vaan laitostyyppien suhteellista asemaa kunakin vuonna. Van-
hainkotien ja terveyskeskusten suhteellisessa asemassa onkin jonkin verran vaih-
telua erityisesti Tuottavuus 3:ssa. Tämä voi aiheutua siitä, että yksiköiden välillä
on todellakin tapahtunut muutoksia työn tuottavuuden suhteen tai siitä, että osas-
tojen määrä ja tyyppi ovat muuttuneet vuosittain uusien osallistujien myötä. Uu-
det osallistujat ovat saattaneet olla keskimäärin joko tehokkaampia tai tehotto-
mampia kuin vanhat osallistujat.

Eri laitostyyppien kuten myös erityyppisten osastojen välisessä tuottavuus-
vertailussa on kuitenkin oltava hyvin varovainen. Toiminnan ja toimintaympäris-
tön erilaisuuden vuoksi yksiköiden tulisikin pyrkiä ensisijaisesti vertaamaan tuot-

2000 2001 2002 2003

Tuottavuus 1
Vanhainkoti 100 101 101 101
Terveyskeskus 100 99 99 99
Keskimäärin 100 100 100 100

Tuottavuus 3
Vanhainkoti 97 96 93 90
Terveyskeskus 103 104 107 110
Keskimäärin 100 100 100 100

1 Yksiköiden lukumäärä on lisääntynyt vuosittain. Palvelu-

taloja ei ole tässä otettu mukaan vertailuun.

TAULUKKO 13. Tuottavuusindeksit laitostyypeittäin vuosina 2000–20031
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tavuuttaan suhteessa mahdollisimman samankaltaisiin yksiköihin, mikä on myös
vertailukehittämisen perusajatus. Tämä pätee myös hoidon laadun ja henkilöstön
arvioinnissa. Toisin sanoen terveyskeskusten tulisi verrata toimintaansa mahdolli-
simman samankaltaisiin terveyskeskuksiin ja vanhainkotien ensisijaisesti mahdol-
lisimman samankaltaisiin vanhainkoteihin. RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja
pitkäaikaishoidon benchmarking -hankkeen laajentuessa osallistujille tarjoutuu ai-
empaa laajemmat mahdollisuudet löytää itselleen sopivia vertailuyksiköitä eri kun-
nista ja organisaatioista.

Taloudellista suoriutumista voidaan arvioida myös hoitopäivän hinnan ja
hoitopaikkojen kuormitusasteen avulla. Kuormitusaste on ollut vuosina 2000–2003
noin 98 prosenttia, joten hoitoon varattujen hoitopaikkojen ali- tai ylikäyttöä ei
pitkäaikaishoidossa keskimäärin juurikaan ole. Vuonna 2003 keskimääräinen hoi-
topäivän hinta oli 110 euroa, kun se vuonna 2000 oli 98 euroa. Osastojen välillä on
kuitenkin suuria eroja. Esimerkiksi vuonna 2003 hoitopäivän hinta vaihteli osas-
toissa 35 ja 204 euron välillä, vaikka 90 prosentissa osastoista hinta oli 82–144
euroa. Terveyskeskuksissa hoitopäivän hinta on keskimäärin noin 25 euroa korke-
ampi kuin vanhainkodeissa.

Tuottavuuteen ja laatuun liittyvä tutkimus
RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hanke on
mahdollistanut taloudelliseen arviointiin liittyvän laaja-alaisen tutkimuksen, jos-
sa voidaan hyödyntää hankkeessa kertyviä monipuolisia aineistoja. Tähän men-
nessä tutkimuksessa on keskitytty koko pitkäaikaishoidon tuottavuuskehitykseen,
yksiköiden välisten tehokkuuserojen syiden arvioimiseen ja tuotannollisen tehok-
kuuden ja laadun välisen yhteyden tutkimiseen.

Kuviossa 62 (s. 132)  on esitetty koko pitkäaikaishoidon tuottavuuden muu-
tos vuosina 2000–2003. Tuottavuus on laskettu Tuottavuus 1 -indeksillä (ks. tau-
lukko 12, s. 128), jossa vuoden 2000 indeksi on kiinnitetty 100:ksi. Kustannukset
on deflatoitu julkisten menojen sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä (vuosi
2000 = 100). Aineisto sisältää vuosittain sellaiset RAI-hankkeeseen osallistuneet
osastot, joilta oli saatavissa laskennassa tarvittavat tiedot. Tuottavuus on laskenut
noin seitsemän prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2003. Kahtena viimeisimpänä
vuonna tuottavuuden muutos on ollut kuitenkin vain -0,5 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Tuottavuuskehityksestä saadaan samansuuntainen kuva, jos tar-
kastellaan vain sellaisia osastoja, jotka ovat olleet mukana hankkeessa vuodesta
2000.
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KUVIO 62. Pitkäaikaisen laitoshoidon tuottavuuden muutos vuosina 2000–2003 RAI-hank-
keessa mukana olevissa osastoissa, vuosi 2000 = 100

Tutkimusta varten tuottavuuden laskemisessa on jouduttu usein käyttämään
taulukossa 12 (s. 128) kuvattuja tuottavuusindeksejä monimutkaisempia mene-
telmiä, jotta voidaan ottaa huomioon yksiköiden erilaiset voimavarat. Esimerkiksi
DEA (Data Envelopment Analysis) -menetelmän avulla voidaan mitata yksiköi-
den tuotannollista tehokkuutta käyttämällä voimavaroina (panoksina) yhtäaikai-
sesti eri ammattiryhmien työpanoksia ja pääomaa. Kuviossa 63 on esitetty esimer-
kinomaisesti 143 suomalaisen vanhainkotiosaston ja terveyskeskussairaalan vuo-
deosaston tekninen tehokkuus vuonna 2003 DEA- menetelmällä laskettuna. Tek-
ninen tehokkuus tarkoittaa voimavarojen määrän minimointia, kun tuotetaan tietty
tuotosmäärä tai tuotoksen määrän maksimointia annetuilla voimavaroilla. Tekni-
sen tehokkuusluvun laskennassa voimavaroina käytettiin erikseen kolmen eri am-
mattiryhmän henkilötyövuosia (sairaanhoitajat ym., lähihoitajat ym. ja muu hen-
kilöstö) ja hoitopaikkojen määrää käytettiin pääomamuuttujana. Tuotoksena on
käytetty hoitopäiviä. Osastojen erilainen potilasrakenne on vakioitu painottamal-
la hoitopäiviä RUG-III/22-luokituksella (Björkgren, Häkkinen & Finne-Soveri
1998). Tehokkaat yksiköt saavat DEA:ssa tehokkuusluvuksi 1 ja tehottomat alle 1.
Esimerkiksi tehokkuusluku 0,85 tarkoittaa, että verrattuna tehokkaaseen yksik-
köön kyseinen tehoton yksikkö tuottaa hoitopäivänsä 15 prosenttia suuremmalla
voimavarojen määrällä. Keskimääräinen tehottomuus 143 osaston joukossa on noin
25 prosenttia, mikä havainnollistaa selvästi voimavarojen käyttöön ja hoitopäivi-
en tuotantoon liittyviä eroja osastojen välillä.
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KUVIO 63. Osastojen tekninen tehokkuus DEA-menetelmällä laskettuna vuonna 2003 (teho-
kas = 1, tehoton < 1)

Tehokkuuserot tarkoittavat, että osastot tuottavat saman määrän hoitopäiviä
erisuuruisilla voimavaroilla tai päinvastoin, kun hoidettavien potilaiden ominai-
suudet on vakioitu. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joissakin
osastoissa hoidetaan tai joudutaan hoitamaan enemmän hoitoa vaativia potilaita
suhteellisesti niukoilla voimavaroilla. Havaitut tehokkuuserot osoittavat vasta sen,
että osastojen välillä on suuria eroja, mutta ei luonnollisestikaan mahdollista arvi-
ota siitä, missä asiat ovat loppujen lopuksi hyvin ja missä huonosti. Tuotannolli-
sen tehokkuuden tutkiminen on tärkeää voimavarojen tehokkaan ja oikeuden-
mukaisen käytön kannalta, mutta sen perusteella ei voida suoraan tehdä johto-
päätöksiä yksikön toiminnan vaikutuksista potilaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Kuviossa 64 (s. 134) on esitetty esimerkinomaisesti 47 osaston tekninen te-
hokkuus ja suhteellinen asema tehokkuusvertailussa vuosina 2000–2002. Kunkin
yksikön suhteellinen asema on pysynyt vuosittain suhteellisen samankaltaisena.
Jos yksikkö on ollut yksiköiden välisessä vertailussa teknisesti tehoton jonakin
vuonna, on se sitä todennäköisesti myös seuraavanakin vuonna. Kaikkien 47 yksi-
kön perusteella laskettu keskimääräinen tehottomuus on jokaisena vuonna ollut
noin 20 prosenttia.

Tehokkuuden, kustannusten ja laadun välinen yhteys on keskeinen kysymys
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pit-
käaikaishoidon benchmarking -hankkeen yhteydessä saadut viimeaikaiset tutkimus-
tulokset tuotannollisen tehokkuuden ja laadun välisestä yhteydestä antavat viit-
teitä siitä, että niiden välillä on vaihtosuhde (Laine 2003,  Laine ym. 2005a, Laine
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KUVIO 64. Osaston tekninen tehokkuus vuosina 2000–2002 (n = 47, t = 3)

ym. 2005b, Laine ym. 2005c, Laine & Valtonen 2004). Korkea tuotannollinen te-
hokkuus saattaa olla yhteydessä tietyntyyppisiin laatuongelmiin. Stakes julkaisee
aiheesta erillisen väitöskirjatutkimuksen vuoden 2005 aikana.

Pohdinta
RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hanke on
tarjonnut mahdollisuuden arvioida pitkäaikaishoitoyksikköjen tuottavuutta ja sii-
hen vaikuttavia tekijöitä. Yksiköiden välillä on hyvin merkittäviä eroja tuottavuu-
dessa ja hoitopäivän hinnassa. Erot ovat myös säilyneet samansuuruisina vuodesta
toiseen. Vaikka tuotannon tehokkuuserot aiheutuvat osin eroista hoidon laadussa,
niin tehokkuuserot aiheutuvat kuitenkin ilmeisesti voimakkaammin muista teki-
jöistä. Esimerkiksi kuormitusaste vaikuttaa voimakkaasti tuotannon tehokkuuteen,
sillä hoitopaikkojen tyhjäkäyttö ei tuota hoitopäiviä, jolloin tuottavuus heikkenee.

Projektin tulevina vuosina syvennetään tehokkuuteen ja laatuun liittyvää tut-
kimusta ja samalla suunnataan voimavaroja aiempaa enemmän hoidon kustan-
nusvaikuttavuuden tutkimukseen ja aikasarjoja hyödyntävään tuottavuustutkimuk-
seen. Lisäksi selvitetään, miten tuottavuus on yhteydessä henkilöstön hyvinvoin-
tiin. RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking -hank-
keeseen liittyvä tutkimus luo siten pohjan taloudelliseen suoriutumiseen liittyvän
vertailutiedon jalostamiseen ja laajentamiseen. Lisäksi tutkimus mahdollistaa koko
vanhustenhuollon laaja-alaisen taloudellisen arvioinnin niin yksikkö-, kunta- kuin
valtakunnantasolla.
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Hoidon tuotteistus ja hinnoittelu –
kansainvälisiä kokemuksia maksu-
järjestelmistä pitkäaikaishoidossa

MAGNUS BJÖRKGREN

Tausta
Yksi laitoshoidon RAI-järjestelmän hyödyntämiskohteita on palvelujen hinnoit-
telu ja tuotteistus. RUG (Resource Utilization Groups) on tähän tarkoitukseen
kehitetty asiakasrakennetta kuvaava luokitusjärjestelmä. Luokitus kertoo asiakkai-
den päivittäisestä voimavarakäytöstä. Ensimmäiset RUG-pohjaiset hinnoittelumal-
lit sovellettiin Yhdysvalloissa jo 1980-luvulla (Schneider ym. 1988). RAI:n valmis-
tuessa 1990-luvun alussa RUG-luokituksen kolmas versio (RUG-III) kehitettiin
tämän arviointijärjestelmän pohjalta (Fries ym. 1994). Tällä hetkellä Yhdysval-
loissa julkiset vakuutusyhtiöt Medicare ja Medicaid hyödyntävät RUG-III-luoki-
tusta omissa korvausjärjestelmissään. Medicare on valtakunnallinen vakuutus, joka
korvaa lyhytaikaista akuuttijälkeistä hoitoa pitkäaikaislaitoksissa, ja Medicaid on
osavaltiokohtainen vakuutus, joka kohdistuu enemmän pitkäaikaiseen hoitoon.
Muissa maissa luokitus on otettu käyttöön laitoshoidon hinnoittelussa Kanadassa,
Sveitsissä, Espanjassa, Islannissa ja Italiassa. Juuri päättyneessä selvityshankkeessa
on kartoitettu näiden maiden RUG-III-pohjaisia maksujärjestelmiä (Björkgren
2004). Samalla on analysoitu tarvetta hyödyntää luokitusta Suomen pitkäaikais-
hoidossa taloudellisten voimavarojen kohdentamisessa (Björkgren & Fries 2004).

RUG-luokitusta on Suomessa hyödynnetty vuodesta 2000 RAI-tietojärjestel-
män käyttöönotto ja benchmarking -hankkeessa asiakasrakenteen, tuottavuuden ja
laadun mittaamisessa ja vertailussa. Eräät laitokset ovat myös hyödyntäneet RUG-
luokitustietoja sopimusneuvottelussa kunnan kanssa, mutta varsinasta hinnoitte-
lujärjestelmää ei ole vielä kehitetty. RUG-luokituksessa vaikeus- ja kalleustaso il-
maistaan luokitusryhmien painokertoimilla, nk. kustannuspainolla (casemix in-
dex). Mitä suurempi kerroin, sitä kalliimpi on hoito. Painokerroin 1,0 merkitsee
sitä, että kyseinen asiakasryhmä vastaa kustannuksiltaan luokitusjärjestelmän kes-
kiarvoa. Suomessa käytetyssä versiossa on yhteensä 22 ryhmää (RUG-III/22) ja
suhteellinen kustannusero kalliimmasta halvimpaan asiakasryhmään on noin kuu-
sinkertainen (Björkgren, Häkkinen & Finne-Soveri 1998, Björkgren ym. 1999,
Björkgren 2002). RUG-pohjaisen hinnoittelumallin kehittäminen tarkoittaisi as-
kelta kohti RAI:n järjestelmällisempää hyödyntämistä kuntatason toiminnan oh-
jauksessa.
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RUG-pohjaiset maksujärjestelmät
Luokitus- ja maksujärjestelmä on syytä pitää erillään. Luokitusjärjestelmät yleen-
sä kehitetään tutkimuksen keinoin, kun taas maksujärjestelmistä päätetään poliit-
tisesti. RUG-luokituksen kehittämisen tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, joka
1) ryhmittelee asiakkaat voimavarakäytön/vaikeusasteen mukaan, 2) kuvaa hoi-
don tuotosta kliinisesti mielekkäällä tavalla ja 3) soveltuu hoidon hinnoitteluun.
Viimeinen peruste tarkoittaa sitä, että ryhmittelyssä käytettävien kriteerien on
perustuttava hoidon tarpeeseen enemmän kuin hoitopalvelujen käyttöön ja nii-
den tulee sisältää hyvän hoidon kannustimia. Tämän lisäksi luokittelun tahallisen
muuntelun pitäisi olla vaikeaa. RUG-pohjaisia maksujärjestelmiä on kehitetty ja
sovellettu monella eri tavalla. Maksujärjestelmän avulla haetaan yleensä tiettyjä
tavoitteita, esimerkiksi kustannustehokkuutta. Pohjimmiltaan RUG-pohjaiset kor-
vausjärjestelmät perustuvat eri maiden vanhustenhuollon maksu- ja rahoitusra-
kenteisiin. Siirtyminen RUG-pohjaiseen maksujärjestelmään ei tarkoita sitä, että
näitä perusrakenteita olisi muutettava.

Vaikka palvelu- ja rahoitusjärjestelmät eroavat eri maiden välillä, RUG-poh-
jaisilla hinnoittelu-uudistuksilla on yhteisiä tekijöitä. Ensisijainen tavoite on luo-
da maksajan (julkisen tahon) ja tuottajan kannalta oikeudenmukaisempi korva-
usjärjestelmä, jossa hoidosta maksettu hinta vastaa voimavarojen tarvetta ja siten
hoidon todellisia kustannuksia. Toinen usein mainittu tavoite on pyrkimys lisätä
tuotannollista tehokkuutta ja kustannustietoisuutta. RUG-tyyppisessä maksujär-
jestelmässä hoidosta maksettu hinta on etukäteen sovittu, palvelun tuottaja tietää
korvaustason jo ennen hoidon toteutumista. Asiakasrakenteeseen perustuvassa
hinnoittelussa pyritään osaltaan siihen, että kaikilla palvelun tuottajilla olisi riittä-
vät taloudelliset voimavarat suhteessa hoidettaviin. Tästä näkökulmasta maksu-
järjestelmä on myös väline, jonka avulla varmistetaan hoidon laatua. Maksajan
kannalta RUG-pohjainen maksujärjestelmä on keino hallita kokonaiskustannuk-
set paremmin. Rahoittaja, joka määrittelee korvaustason, voi joustavasti kohdis-
taa, lisätä tai vähentää taloudellisia voimavaroja. Maissa, joissa asiakkaat valitsevat
hoitopaikkansa itse ja joissa palvelutuottajien välillä on kilpailua, tärkeänä tavoit-
teena on ollut parantaa hoitoon pääsyä, erityisesti niiden asiakkaiden osalta, joi-
den hoitokustannukset ovat keskimääräistä kalliimmat. Tutkimukset Yhdysvalloissa
viittaavat, että tähän tavoitteeseen on myös päästy (Arling & Daneman 2002).

Maksujärjestelmän osat
RUG-III-pohjaiset maksujärjestelmät koostuvat yleensä seuraavista osioista:
• RUG-III luokitus ja sen painokertoimet
• Korvauksessa hyväksyttävät kustannuskomponentit
• Hinnoittelumenetelmä
• Valvonta- ja seurantajärjestelmä
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Yleensä jokainen maa pyrkii laskemaan RUG-ryhmille omat maakohtaiset
painokertoimet, koska kustannusrakenteet saattavat vaihdella maiden välillä. Pai-
nokertoimien laskeminen tapahtuu työaikamittaustutkimuksilla, joissa hoidetta-
vien potilaskohtaiset kustannukset mitataan. Suomessa RUG-luokitukselle on las-
kettu omat kustannuspainot ja parhaillaan niitä päivitetään uudessa tutkimukses-
sa. Kustannuskomponenteilla tarkoitetaan niitä kustannuslajeja, joista korvaus
koostuu. Yleensä kustannukset jaetaan välittömiin hoitokustannuksiin, jotka va-
kioidaan vaikeusasteella, ja muihin ei vakioituihin kustannuksiin (esim. muut hoi-
tokustannukset, hallinto- ja pääomakustannukset). Laitoksille maksettavassa kor-
vauksessa huomioidaan tällä tavoin kaikki hoidon kustannukset. Asiakasmaksui-
hin ei yleensä puututa, näiden taso vaihtelee eri järjestelmissä. Korvauksen mää-
rittelyssä käytetään erilaisia menetelmiä, joita kuvataan lähemmin seuraavassa
kappaleessa. Useimmissa maissa on käytössä myös valvontajärjestelmiä, joissa seu-
rataan RAI-arviointien täsmällisyyttä. Jos havaitaan epäilyttäviä tietoja (esim. ar-
viointien vääristelyä hoitoisuuden ja korvauksen nostamiseksi), viranomaiset voi-
vat tehdä auditointeja. RUG-pohjaisissa maksujärjestelmissä tämän kaltaisia on-
gelmia on pystytty hallitsemaan suhteellisen hyvin, sillä RUG-III luotiin RAI-jär-
jestelmän pohjalta ja RAI on myös hoidon suunnittelun apuväline. Mikäli arvi-
ointeja manipuloidaan, se tarkoittaa myös, että hoidonsuunnittelutietoja vääris-
tellään.

Hinnoittelumenetelmät
Yksinkertaisesti selitettynä asiakasrakenteella vakioitu hoitopäivän hinta saadaan
kertomalla keskimääräinen hoitopäivän kustannus RUG-ryhmän painokertoimella.
Esimerkiksi jos RUG-ryhmän kustannuspaino on 1,26 ja vakioitava hoitopäivä-
kustannus on 100 euroa, vakioitu hinta on 1,26 × 100 = 126 euroa. Käytännössä
maksujärjestelmät koostuvat monista yksityiskohdista. Pääsääntöisesti on kolme
tapaa soveltaa RUG-luokitusta laskutuksessa. Yksinkertainen tapa on laskea jokai-
selle RUG-III-ryhmälle hoitopäivähinnat ja maksaa laitoksille korvaus tuotettu-
jen hoitopäivien ja hintalistan mukaan. Toinen tapa on laitoskohtainen hinnoitte-
lu, jossa jokaiselle laitokselle lasketaan erillinen RUG-III-vakioitu hoitopäivähinta
laitoksen keskimääräisen asiakasrakenteen pohjalta. Näissä malleissa hoitopäivän
hinta päivitetään tasavälein, esimerkiksi neljännesvuosittain, jolloin asiakasraken-
teesta otetaan uusi mittaus. Kolmas tapa on maksaa laitoksille RUG-III-vakioitu
vuosikorvaus. Näiden kolmen mallin välillä ei ole välttämättä mitään eroa, mikäli
on vain kyse siitä, mille aggregaattitasolle korvaus määritellään. Erityyppiset hin-
noittelumallit jaotellaan yleensä hinta- ja  kustannuspohjaisiin järjestelmiin.
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Hintapohjainen malli

Hintapohjaisissa maksujärjestelmissä hoitopäivän korvaus lasketaan alueen, osa-
valtion tai kokonaisen maan keskimääräisistä kustannuksista. Hoitopäivän kor-
vaus on kaikille laitoksille siten sama suhteessa asiakasrakenteeseen. Yhdysvallois-
sa Medicare-vakuutus on laskenut kaikille RUG-ryhmille hinnat, jotka sovelletaan
valtakunnallisesti. Hinnat perustuvat laajaan kustannusaineistoon vuodelta 1995.
Hinnoille tehdään inflaatiotarkistukset vuosittain ja aika ajoin hintoja on myös
tarkistettu poliittisilla päätöksillä. Hinnat vakioidaan myös palkkaindekseillä, joi-
den avulla huomioidaan maantieteellisiä kustannuseroja. Maaseutu- ja kaupunki-
alueille on laskettu omat hintataulukot.

Taulukossa 14 on kuvattu, miten hoitopäivähinta muodostuu muutamissa
RUG-luokissa Medicare-järjestelmässä. Niin kutsuttu hoitopäivähinnan hoivakom-
ponentti vakioidaan RUG-III-luokituksen hoivakertoimilla ja kuntoutuskompo-
nentti luokituksen kuntoutuskertoimilla. Pääomakorvaus on sama kaikissa ryh-
missä. Kun asiakas kirjataan sisään laitokseen, hänelle tehdään RAI-arviointi, jon-
ka pohjalta määritellään RUG-III-ryhmä laskutusta varten. Noin kahden viikon
jälkeen tehdään seuranta-arviointi ja asiakkaan RUG määritellään uudelleen, jol-
loin laskutushinta mahdollisesti myös muuttuu. Medicare korvaa akuuttihoidon
jälkeen annettavaa lyhytaikaishoitoa maksimissaan 100 päivää ja arvioinnit lasku-
tusta varten tehdään tasavälein. Medicare-järjestelmässä RUG-III-luokituksen 24
ensimmäistä ryhmää (44:stä) muodostavat myös kriteerit akuuttihoidon jälkeen
hoitoa saaneille potilaille. Tällä tavalla pyritään myös vaikuttamaan hoidon por-
rastukseen, eli siihen, minkäkaltaisia lyhytaikaisia asiakkaita hoidetaan pitkäaikais-
laitoksissa.

Hintapohjaisia järjestelmiä, joissa lasketaan laitoskohtainen hoitopäivähinta,
käytetään Yhdysvalloissa muutamissa Medicaid-,järjestelmässä. Taulukossa 15 (s.
140) nähdään, miten hoitopäiväkorvaus määräytyy Louisianan osavaltiossa. Väli-
tön hoitokustannuskomponentti 31,50 dollaria (painokertoimella 1,0) edustaa osa-
valtion mediaaniarvoa. Kertomalla oman laitoksen RUG-III-kerroin arvolla 31,50
saadaan hoitopäiväkorvaus. Summaamalla hoitopäiväkustannukset yhteen saadaan

RUG-III ryhmä Hoiva* Kuntoutus* Muu kuntoutus Pääoma Yhteensä
($109,48) ($82,67) ($10,91) ($55,88)

RMA (keskivaikea 105,1 63,66 - 55,88 $224,64
kuntoutusryhmä) (109,48 x 0,96) (82,67 x 0,77)
SSA (Erityishoito- 110,57 - 10,91 55,88 $177,36
ryhmä) (109,48 x 1,01)
CCA (Kliinisesti moni- 82,11 - 10,91 55,88 $148,90
muotoinen ryhmä) (109,48 x 0,75)

* Vakioidaan RUG-III kustannuspainoilla.

Hoitopäivähinnan kustannuskomponentit

TAULUKKO 14. Esimerkki RUG-III-hintataulukosta (Medicare)
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laitoksen hoitopäivähinta. Muut hoitokustannukset ja hallinnon kustannukset pe-
rustuvat myös osavaltion mediaaniarvoihin ja hinnat ovat kaikille laitoksille sa-
mat. Louisianassa pääomakorvaus lasketaan erikseen. Medicaid-maksujärjestelmis-
sä käytetään yleensä RUG-ryhmän määrittelyssä lakisääteiset RAI-arvioinnit, jot-
ka tehdään asiakkaan sisään kirjauksessa, kun vointi muuttuu oleellisesti ja nel-
jännesvuosittain.

Kustannuspohjainen malli

Kustannuspohjaisessa hinnoittelumallissa lasketaan tavallisesti laitoskohtainen
hinta, joka määräytyy laitoksen omista kustannuksista. Vaikeusasteen noustessa
hoitopäivän hinta nousee ja vastaavasti vaikeusasteen alentuessa korvaus alenee.
Näihin maksujärjestelmiin liittyy usein kustannuskattoja, mikäli omat asiakasra-
kennevakioidut hinnat ylittävät tietyn kattoarvon, laitokselle maksetaan kattoar-
von mukainen hoitopäivähinta. Kustannuspohjaisissa maksujärjestelmissä kerä-
tään kaikista laitoksista kustannukset tilikaudelta (vuosittain tai harvemmin), jonka
pohjalta hoitopäivähinta lasketaan. Kerätty kustannustieto voi olla pohjana hoito-
päivähinnan määrittämiselle useita vuosia, ja kustannuksiin tehdään silloin ainoas-
taan inflaatiotarkistus, kunnes kerätään uusi kustannusaineisto. Taulukossa 16 on
kustannuspohjainen hinnoittelumalli kuvattu esimerkillä. Laskentatilanteessa in-
flaatiotarkistetut kustannukset ovat 3 000 000 dollaria, tuotetut hoitopäivät 80 000
ja keskimääräinen RUG-III-painokerroin 1,05. Ensin lasketaan ”asiakasrakenne-
neutralisoitu” hoitopäivän kustannus jakamalla kokonaiskustannukset keskimää-
räisellä painokertoimella. Tästä laskelmasta saatu arvo jaetaan tuotetuilla hoito-
päivillä, jolloin saadaan arvo 35,71 (RUG-III asiakasrakenneneutralisoitu hoito-
päivän hinta).

Varsinainen laitokselle maksettava korvaus saadaan kertomalla neutralisoi-
dun hoitopäivän hinta keskimääräisellä asiakasrakenteella, joka on pohjana tule-
valle korvausjaksolle. Mikäli keskimääräinen asiakasrakenne pysyy ennallaan, hoi-
topäiväkorvaus nousee ainoastaan inflaatiotarkistuksen verran. Taulukossa 16 ku-

TAULUKKO 15. Esimerkki laitoskohtaisen korvauksen määrittämisestä hintapohjaisessa mallis-
sa (Medicaid)

Laitoksen keski- Välittömät Muut Hallinnon Hoitopäivä-
määräinen RUG-III hoito- hoito- kustannukset hinta yhteensä
asiakasrakenne kustannukset kustannukset

($31,50) ($11,51) ($26,51)

1,000 1,000 × 31,50 11,51 26,51 $69,52
0,985 0,985 × 31,50 11,51 26,51 $69,05
1,100 1,100 × 31,50 11,51 26,51 $72,67
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vataan myös, miten hinta muuttuu, kun asiakasrakenne joko nousee tai laskee vii-
dellä prosenttiyksiköllä.

Useimmissa kustannuspohjaisissa maksujärjestelmissä käytetään kattoarvoja
välittömän hoitopäivähinnan kohdalla. Pennsylvanian osavaltion Medicaid-mak-
sujärjestelmässä tämä kattoarvo on 117 prosenttia mediaanikustannuksista, Ohi-
ossa 123 prosenttia ja Washingtonin osavaltiossa 110 prosenttia. Määriteltäessä
näitä kattoarvoja laitokset jaetaan usein vertailuryhmiin esimerkiksi koon ja si-
jainnin suhteen (maaseutu vs. kaupunki). Lopullinen korvaus määräytyy, kun vä-
littömät ja muut korvaukseen kuuluvia kustannuskomponentteja summataan yh-
teen. Myös muiden ei-asiakasrakennevakioitujen kustannusten osalta, kuten hal-
linnon- ja pääomakustannukset, saatetaan käyttää kattoarvoja, mutta perinteises-
ti näitä on korvattu todellisten kustannusten pohjalta. Taulukossa 17 (s. 142) on
esitetty Myers ja Staufferin vuonna 2003 tekemä selvitys osavaltioiden Medicaid-
maksujärjestelmistä. Noin puolet osavaltioiden Medicaid-järjestelmistä käytti RUG-
pohjaisia korvausjärjestelmiä, ja useimmiten osavaltioissa sovellettiin kustannus-
pohjaisia hinnoittelumalleja.

Hinnoittelumenetelmien etu- ja haittapuolet

Hintapohjaisten hinnoittelumallien etu on siinä, että ne luovat “pelikentän”, joka
on kaikille laitoksille sama. Ne kannustavat säästämistä ja kustannustehokkuutta
ja ne ovat hallinnollisesti yksinkertaisempia verrattuna kustannuspohjaisiin jär-
jestelmiin. Haittapuolena on riski, että laitokset käyttävät vähemmän resursseja
asiakkaiden hoitoon, koska voittopotentiaalit ovat yleensä näissä järjestelmissä
korkeammat. Kustannuspohjaisten hinnoittelumallien edut ovat taas siinä, että ne

TAULUKKO 16. Esimerkki kustannuspohjaisesta hinnoittelusta (Medicaid)

A. Kustannus- B. Inflaatio- C. Laitoksen D. Asiakas- E. Tuotetut hoito- F. Asiakas-
laji tarkistetut RUG-III rakenne- päivät vuodessa rakenne

kustannkuset asiakas- neutralisoidut neutralisoitu
rakenne kustannukset hoitopäivähinta

(B/C) (D/E)

Välittömät hoito- $3 000 000 1,05 $2 857 143 80 000 $35,71
kustannukset

Laitoksen Hoitopäivän
RUG-III hinta
asiakas- (korvaus)
rakenne

Asiakasrakenne sama 1,05 1,05 x 35,71 = $37,50*
Asiakasrakenne nousee 5 % 1,10 1,10 x 35,71 = $39,28
Asiakasrakenne laskee 5 % 1,00 1,00 x 35,71 = $35,71

* Hoitopäivän hinta nousee inflaatiotarkistuksen verran (B/E = $37,50)
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TAULUKKO 17. Medicaid-maksujärjestelmät (Lähde: Myers & Stauffer 2003)

Osavaltio Käyttöön- RUG-III- Hinnoittelu- Hintojen Korvauksen
otto- versio metodi uudelleen- päivitys
vuosi laskenta asiakas-

(kustannus- rakenteen
aineistolla) mukaan

Colorado 2000 5.12.-34 Kustannus Vuosittain 6kk
Georgia 2003* 5.12.34 Kustannus Vuosittain 3kk
Idaho 2000 5.12.-34 Kustannus Vuosittain 3kk
Indiana 1998 5.12.-34 Kustannus Vuosittain 3kk
Iowa 2001 5.12.-34 Kustannus Joka toinen 3kk

vuosi
Kansas 1994 5.01 Kustannus Vuosittain 3kk
Kentucky 1990/ 2000* 5.12.-34 Hinta Joka neljäs 3kk

vuosi
Louisiana 2003 5.12.-34 Hinta Joka toinen 3kk

vuosi
Maine 1993/ 2000 5.12.-44 Kustannus Kunnes 3kk

päätetään
Mississippi 1993/ 1998* 5.12.-34 Kustannus Vuosittain 3kk
Montana 2001 5.12.-34 Hinta Kunnes 12kk

päätetään
Nebraska 1992 Muu Kustannus Joka kolmas NA

vuosi
Nevada 2002 5.12.-34 Hinta Joka toinen 3kk

vuosi
New Hampshire 1999/ 2001* 5.12.-34 Kustannus Kunnes 6kk

päätetään
New York 1986 (RUG-II) Muu NA 3kk
North Carolina 2003 5.12.-34 Kustannus Vuosittain 3kk
North Dakota 1990/ 1999* 5.12.-34 Yhdistelmä Päätöksen NA

mukaisesti
Ohio 1993 5.12.-44 Kustannus/ Vuosittain 3kk

Yhdistelmä
Pennsylvania 1996 Muu-44 Kustannus/ Vuosittain 3kk

Yhdistelmä
South Dakota 1993/ 1998* 5.12.-34 Kustannus Vuosittain NA
Texas 1989 (TILE) Kustannus Joka toinen NA

vuosi
Vermont 1991/1998* Annan Kustannus Joka kolmas 3kk

vuosi
Washington 1998/ 2000* 5.12.-44 Kustannus NA 3kk

* Uusi luokitus.
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nivovat yhteen hoidosta maksetun hinnan ja voimavarojen käytön. Ne huomioi-
vat paremmin laitosten välisiä eroja taloudellisten voimavarojen käytössä, erityi-
sesti henkilöstömenojen osalta. Kustannuspohjaisissa malleissa on myös helpom-
pi huomioida alueellisia ja paikallisia eroavaisuuksia. Haittapuolena on se, että ne
sallivat tietyn määrän kustannustehottomuutta palveluntuotannossa, koska hoi-
topäivän hinta muodostuu laitoksen omista todellisista kustannuksista. Ne ovat
myös hallinnollisesti monimutkaisempia ja yleensä kalliimpia ylläpitää (Lubarsky
2003).

Yhdysvalloissa RUG-pohjaiset Medicaid-maksujärjestelmät sisältävät usein
sekä hintapohjaisia että kustannuspohjaisia elementtejä. Esimerkiksi kustannus-
pohjaisissa järjestelmissä kattoarvojen käytön tavoitteena on painaa korvaukset
kohti keskiarvoa, minkä avulla kustannustehokkuutta lisätään. Toisaalta eräissä
hintapohjaisissa järjestelmissä edellytetään, että laitokset käyttävät tietyn määrän
korvauksesta henkilökuntaresursseihin varmistaakseen hoidon laatua. Maksujär-
jestelmien kehittämisen haasteena onkin löytää ratkaisuja, jotka parhaiten tukevat
taloudellista tehokkuutta ja laadun varmistusta.

Yhdysvalloissa ei ole vielä kehitetty kannustinjärjestelmiä, joissa laitokset pal-
kittaisiin taloudellisesti myös hoidon laadusta. Tällaisia suunnitelmia on ollut
Michiganin osavaltiossa, jossa tarkoituksena on ollut palkita laitoksia RAI-järjes-
telmän laadunindikaattoreita hyödyntäen. Alustavan suunnitelman mukaan lai-
toksille olisi keskimäärin maksettu 50 000 dollaria laatupalkkioina (Fries 1999).
Osavaltion rahapuutteen vuoksi suunnitelmasta luovuttiin. Tällaiset palkintojär-
jestelmät tulee nähdä lähinnä täydennyksinä tavanomaisiin maksujärjestelmiin.
Palkintojärjestelmän tavoite ei ole korvata RUG-mallia tai muuta korvausjärjes-
telmää vaan täydentää sitä lisäämällä taloudellisia kiihokkeita hyvän laadun saa-
vuttamiseksi.

Hyödyntäminen muissa maissa
Hintataulukkopohjaisia RUG-III-malleja Yhdysvaltojen Medicare-vakuutuksen
lisäksi käytetään Italiassa ja Sveitsissä. Italiassa maksujärjestelmä on vielä kehitys-
vaiheessa ja sitä ollaan ottamassa käyttöön kolmella alueella Marchessa, Umbrias-
sa ja Toscanassa. Myös Sveitsin malli perustuu lähinnä hintataulukkotyyppiseen
malliin. Sveitsissä ero on siinä, että asiakas maksaa RUG-pohjaisen hoitopäivän
itse ja hakee osakorvausta terveysvakuutuksesta ja sosiaalivakuutuksesta (mikäli
tulot ovat pienet). Sveitsissä RUG-pohjaisia korvausjärjestelmiä käytetään tällä
hetkellä viidessä (yhteensä 26:sta) kantonissa. Islannin malli muistuttaa lähinnä
kustannuspohjaista hinnoittelumallia. Laitoksille lasketaan RUG-III-vakioitu lai-
toskohtainen hoitopäivähinta, jota päivitetään kerran vuodessa. Kanadan Onta-
rion provinssissa on käytössä malli, jossa laitokset saavat joko lisäystä tai vähen-
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nystä vuosibudjettiinsa edellisen vuoden asiakasrakennevakioitujen kustannusten
pohjalta.

RUG-III-pohjaista maksujärjestelmää voitaisiin Suomessa soveltaa vanhain-
kotihoidossa, terveyskeskusten vuodeosastohoidossa ja mahdollisesti myös tehos-
tetussa palveluasumisessa. Tutkimustulosten perusteella näyttää myös olevan tar-
vetta RUG:n tyyppiselle järjestelmälle, jonka avulla voitaisiin parantaa taloudellis-
ten voimavarojen kohdentamista. Tätä varten verrattiin 42 pitkäaikaislaitoksen
asiakasrakennetta ja niiden hoitopäiväkustannuksia (Björkgren & Fries 2004).
Kuviosta 65 nähdään, että laitosten asiakasrakenteen ja hoitopäiväkustannusten
välillä löytyy vastaavuussuhde, mutta varsin suurta vaihtelua on myös havaittavis-
sa. Eräät laitokset käyttävät keskimäärin merkittävästi enemmän resursseja saman-
tyyppisten asiakkaiden hoitamiseen ja vastaavasti löytyy laitoksia, jotka käyttävät
merkittävästi vähemmän resursseja suhteessa keskiarvoon.

KUVIO 65. RUG-III-asiakasrakenne suhteessa hoitopäivän hintaan Suomessa (n = 42 pitkäai-
kaislaitosta, r = 0,61)
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Pohdinta
RUG-luokituksen käyttö hoidon tuotteistuksessa ja hinnoittelussa avaa monia
mahdollisuuksia Suomessa. Ensisijaisesti tarvitaan työvälinettä, jonka avulla ta-
loudelliset voimavarojat voidaan kohdentaa tehokkaammin ja oikeudenmukaisem-
min laitoshoidon eri porrastasoilla. Toisaalta RUG-luokitus ja RAI-tietojärjestel-
mä tarjoavat välineet, joiden avulla vanhustenhuollon sopimusohjausta ja tilaaja-
tuottajamalleja voidaan kunnissa kehittää. Suomessa on erityisesti tarvetta yhte-
näiselle hinnoittelujärjestelmälle, jonka pohjalta kunnat ja yksityiset palvelujen-
tuottajat voivat sopia hinnasta, määrästä ja laadusta. Yhtenäisen hinnoittelujärjes-
telmän puute vaikeuttaa kuntien ostotoimintaa yksityisiltä tai muilta julkisilta
palveluntuottajilta. Maksujärjestelmän puute haittaa osaltaan palveluyritysten syn-
tymistä, koska toiminnan tulot suhteessa kustannuksiin ovat vaikeasti ennakoita-
vissa. Terveyskeskusten kuntayhtymien osalta RUG-pohjainen hinnoittelu voisi
selkeyttää laskutusta peruskunnille. RAI:n pohjalta kehitetyt laadunmittarit anta-
vat toisaalta hyvät mahdollisuudet seurata ja huomioida hoidon laatua sopimus-
ohjauksessa. Vuoden 2004 alusta Suomessa astui voimaan uusi laki palvelusetelien
käytöstä sosiaalihuollossa. Palvelusetelien hinnoittelussa voitaisiin myös selvittää
RUG-luokituksen soveltamista.

Muiden maiden hinnoittelumalleista ei voida suoraan sanoa, mikä malli so-
pisi parhaiten Suomeen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että niissä maissa, jois-
sa RUG-mallia on hyödynnetty, palvelujen maksaja on yksi valtakunnallinen tai
alueellinen organisaatio. Suomessa tämä vastuu on hajautettu yli 400 kunnalle,
tästä näkökulmasta kustannuspohjainen hinnoittelumalli olisi ehkä helpoiten so-
vellettavissa. Mikäli Suomessa haluttaisiin testata hinnoittelumalli, jossa laskettai-
siin valtakunnallisia hintoja tai vertailuarvoja (esim. kattoarvoja), kuntien olisi
luotava yhteinen vertailutietokanta. RUG-pohjaisen hinnoittelun osalta kunnat
voisivat myös kehittää alueellisia malleja ja luoda yhteistyötä esimerkiksi tilaajaor-
ganisaatioiden kehittämisessä.

Suomessa on siis tarpeen kehittää oma RUG-pohjainen hinnoittelu- ja kor-
vausmalli, joka soveltuu meidän olosuhteisiimme, niihin rakenteisiin ja tavoittei-
siin, joita laitoshoidon tuottamisella halutaan saada aikaan. Parhaillaan suunnitel-
laan hanketta, jossa tavoitteena on kehittää ja testata suomalainen RUG-pohjai-
nen hinnoittelu- ja sopimusohjausmalli.
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Laitoshoidossa olevan asiakkaan
hoidon suunnittelu

PIA VÄHÄKANGAS, KAIJA LINDMAN, KIRSI UUSITALO

Tausta
Hyvä hoidon suunnittelu ja asiakkaan voimavarojen tukeminen edistävät asiak-
kaan hyvää oloa, ylläpitävät hänen toimintakykyään ja takaavat parempia tuloksia
asiakkaan hoidossa. Hyvä hoitosuunnitelma perustuu moniammatillisen hoitotii-
min keskinäiseen kommunikointiin ja asiakkaan osallistumiseen (Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 1992, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista 2000). Kirjallinen hoitosuunnitelma muodostaa vanhusten pitkäaikaishoi-
dossa hoidon peruskiven, jonka pohjalta asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa to-
teutetaan ja arvioidaan.

Hallilan (1998) mukaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä tarvitaan
hoitotyön lähtökohdaksi erilaisia tietoja. Tässä tarkastellaan laitoshoidon asiak-
kaiden pitkälle aikavälille suunniteltavaa hoitoa. Hoidon suunnittelussa tarvitta-
vaa tietoa kootaan RAI- tietojärjestelmästä esimerkiksi asiakkaan fyysisestä, kog-
nitiivisesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Tämä tieto edesauttaa hoitotiimin kes-
kinäistä kommunikointia ja mahdollistaa asianmukaisen hoitosuunnitelman laa-
timisen sekä sen toteutumisen arvioinnin. RAI-tietojärjestelmä on hoitajan työ-
väline, jonka tuottamaa tietoa voidaan soveltaa erilaisiin hoitotyön malleihin ja
kirjaamistapoihin.

Tässä artikkelissa tarkastellaan hoitosuunnitelman rakentumista RAI-tieto-
järjestelmän tuottaman tiedon pohjalta; esimerkkinä kuvataan kuvitellun asiak-
kaan fyysisen toimintakyvyn ja siihen liittyvän tiedon huomioimista hoitosuunni-
telmassa.

Asiakkaan fyysisen toimintakyvyn arviointi
pitkäaikaishoidossa
Hyvä fyysinen toimintakyky mahdollistaa sen, että asiakas kykenee vaihtamaan
asentoaan itse, liikkumaan ja syömään. Se edellyttää lihasvoiman, liikkumiskyvyn,
tasapainon ja nivelten liikelaajuuden (Rydwik, Frändin & Akner 2004) lisäksi ky-
kyä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi sekä päivittäisiin toimintoihin liittyvää pää-
töksentekokykyä. Myös muut tekijät, esimerkiksi painehaavat ja ravitsemustasa-
paino, vaikuttavat asiakkaan toimintakykyyn ja suoriutumiseen (Routasalo 2003).
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Fyysisen toimintakyvyn osa-alueista pisimpään säilyvät taidot ovat sängyssä kään-
tyminen ja syöminen (Morris, Fries & Morris 1999, Dunlop, Hughes & Manheim
1997).

Laitoshoidossa olevien asiakkaiden fyysinen suoriutuminen päivittäisistä toi-
minnoista on vaikeutunutta. Suurimmalla osalla on myös kognitiivisen toiminta-
kyvyn vajeita. (SVT Sosiaaliturva 2003:1.) Vuoden 2003 tietojen mukaan terveys-
keskuksen ja vanhainkodin pitkäaikaishoidon asiakkailla on eniten vajeita käve-
lyssä, liikkumisessa ja wc:n käytössä. Palvelutaloissa asuvien osalta vajeita on paitsi
liikkumisessa ja kävelyssä myös henkilökohtaisen hygienian hoidossa (taulukko
18). Laitoshoidossa on syytä kiinnittää huomiota asiakkaiden kuntoutumista edis-
tävään toimintaan, sillä päivittäisiin toimintoihin osallistuminen vahvistaa asiak-
kaan itsetuntoa (McCloskey 2004), liikkumiskyvyn tukeminen parantaa asiakkaan
elämänlaatua lisäten sekä itsenäisyyttä että valinnanvapautta (Bourret ym. 2002).
Taulukon 18 mukaan vain alle 10 prosenttia hoidettavista ja noin 20 prosenttia
hoitajista uskoi asiakkaan voivan parantaa toimintakykyään jollakin päivittäisten
toimintojen osa-alueella. Kuntoutumismahdollisuuteen uskottiin vähiten vanhain-
kodeissa, vaikka hoidettavien fyysinen selviytyminen oli keski-arvojen mukaan
parempi kuin terveyskeskuksissa.

TAULUKKO 18. Laitoshoidossa olevien asiakkaiden fyysinen suoriutuminen syksyllä 2003

Palvelutalo Vanhainkoti Terveyskeskus
n = 451 n = 3 962 n =1 947

Fyysinen suoriutuminen, Keskiarvo( SD)
Liikkuminen sängyssä 1,0   (+/-1,6) 2.0   (+/-1.8) 3,0   (+/-1,6)
Siirtyminen 1,1   (1,6) 2,3   (2,0) 3,6   (2.2)
Huoneessa kävely 1,4   (2,5) 3,3   (3,3) 5,6   (3,1)
Käytävällä kävely 1,9   (2,9) 3,6   (3,4) 5,8   (3,1)
Liikkuminen yksikössä 1,2   (2,0) 2,4   (2,5) 4,3   (2,9)
Liikkuminen yksikön ulkopuolella 2,0   (2,4) 4,0   (2,9) 5,6   (2,8)
Pukeutuminen 1,6   (1,6) 2,9   (1,5) 3,5   (1,4)
Ruokailu 0,6   (1,1) 1,4   (1,5) 2,3   (1,7)
Wc:n käyttö 1,4   (1,7) 3,0   (2,1) 4,3   (2,3)
Henkilökohtainen hygienia 1,5   (1,5) 2,8   (1,4) 3,3   (1,2)

Kuntoutumismahdollisuus, n (%)
Asiakas uskoo voivansa parantaa 40  (8,9 %) 280  (7,1 %) 188  (9,7 %)
fyysistä toimintakykyään
Hoitaja uskoo asiakkaan voivan paran- 83  (18,4 %) 519  (13,1 %) 336  (17,3 %)
taa fyysistä toimintakykyään

Arvot 0–4 (0 = itsenäinen, 1 = ohjauksen tarvetta, 2 = tarvitsee rajoitetusti apua, 3 = tarvit-
see runsaasti apua, 4 = täysin autettava, toimintoa ei tapahtunut = 8)

Lähde: RAI-tietokanta, Stakes.



150 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

Hoitaja arvioi asiakkaan toimintakykyä haastattelemalla, testaamalla ja ha-
vainnoimalla asiakasta seitsemän viimeisen vuorokauden ajalta. Arvioitavia aluei-
ta ovat asiakkaan kognitio kommunikaatio ja kuulo, näkö, mieliala ja käyttäyty-
minen, psykososiaalinen hyvinvointi, fyysinen suoriutuminen, pidätyskyky, diag-
noosit, terveydentila, suun terveys ja ravitsemustila, ihon kunto, aktiivisuus ja har-
rastaminen sekä muutos yleistilassa.

Arvioitavat päivittäisen suoriutumisen osa-alueet ovat liikkuminen sängyssä,
siirtyminen, kävely, liikkuminen osastolla ja osaston ulkopuolella, pukeutuminen,
ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtaisen hygienian hoito. Asiakkaan suoriutu-
mista arvioidaan asteikolla 0-4 (0 = itsenäinen, 1 = ohjauksen tarvetta, 2 = tarvit-
see rajoitetusti apua, 3 = tarvitsee runsaasti apua, 4 = täysin autettava). Istuma- ja
seisomatasapainoa sekä asiakkaan nivelten liikelaajuutta mitataan testein; myös
liikkumis- ja siirtymisapuvälineiden käyttöä kartoitetaan. Asiakkaan fyysinen toi-
mintakyky voi olla eri osa-alueilla erilainen; hän voi kyetä syömään ja vaihtamaan
asentoa itse, vaikka tarvitseekin enemmän apua muissa toiminnoissa.

Kun asiakkaan tilanne on arvioitu kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla, hoi-
taja kirjaa tiedot atk-ohjelmistoon, lukitsee arvioinnin ja tulostaa asiakaskohtai-
sen RAPs-listan ja RAI-mittarit. RAPs-lista on arvioinnin perusteella tuotettu tar-
kistuslista asiakkaan voimavaroista ja hoidon ongelmista. RAPs sisältää 18 osa-
aluetta kattaen hoidon suunnittelun tärkeämmät osa-alueet (kuvio 66). Käsikir-
jasta löytyy ohjeistus kunkin aktivoituneen RAPs-alueen mahdollisista syistä sekä
opastusta tilanteen tarkempaan selvittelyyn. Tämän lisäksi hoitajalla on käytössä
hoidon suunnittelun apuvälineenä muita RAI-mittareita, kuten fyysinen toimin-
takyky (ADL), kognitiivinen toimintakyky (CPS), masennuksen oireet (DRS), ki-
pumittari ym.

Hoitotyön suunnitelma
Laitoshoidossa olevan asiakkaan hoito perustuu kirjattuun, yhdessä sovittuun ta-
voitteelliseen hoitosuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on välittää tietoa, kuvata
asiakkaan hoitoa ja toimia myös oikeudellisena dokumenttina. Hyvä kirjaaminen
on loogista, selkeää, hoidon kannalta oleellisten asioiden esittämistä. Sen avulla
tulee pystyä kuvamaan myös hoidon vaikutusta. (Lehti ym. 2000, Laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000.) RAI-käsikirjassa (2001) sovelle-
taan prosessimallia, kun jäsennetään RAI-järjestelmän käyttöä asiakkaan hoidon
suunnittelussa. Hoitotyön prosessin vaiheet ovat asiakkaan tarpeiden määrittämi-
nen, tavoitteiden asettaminen, hoitotyön menetelmien valinta ja suunnitelman
toteuttaminen sekä hoidon tulosten arviointi. (Kratz 1988.) RAI-järjestelmän tuot-
tamaa tietoa voidaan hyödyntää prosessin kaikissa vaiheissa.
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Hoidon tarpeen määritys

Hoitaja tai hoitotiimi käsittelee saadun voimavara/ongelmalistan ja RAI-mittarei-
den avulla asiakkaan voimavarat ja hoidon ongelma-alueet sekä priorisoi ne. Ku-
viossa 66 näkyvät esimerkkiasiakkaan osalta aktivoituneet osa-alueet, jotka vaati-
vat  lähempää tarkastelua. Jatkossa käsitellään näistä vain asiakkaan fyysistä selviy-

KUVIO 66. Esimerkki asiakaskohtaisesta voimavara/ongelma listauksesta.

RAP 2: Kognitiivisen kyvyn vaje/dementia
– Lähimuistiongelmia
– Pitkäaikaismuistiongelmia
– Kohtalaisesti heikentynyt päätöksenteko-

kyky (2)*
– Ymmärtää yleensä toisia ihmisiä (1)

RAP 4: Kommunikointikyky
– Kuulon heikentyminen – Kuulee vain

erityistilanteissa (2)
– Tulee yleensä ymmärretyksi (1)
– Ymmärtää yleensä muita (1)

RAP 7b: Psykososiaalinen hyvinvointi /
voimavaroja kohentaa sosiaalista
kanssakäymistä ja hyvinvointia
– Asettaa omia tavoitteita
– Samaistuu entisiin rooleihinsa ja elämän-

tilanteeseensa

* RAPs tunnistimien arvot muodostuvat
arvioinnin vastausvaihtoehdoista

RAP 5a: ADL toiminnot/kuntoutus
– Liikkuminen sängyssä – ohjauksen tarvetta (1)
Siirtyminen –

ohjauksen tarvetta (1)
– Huoneessa kävely – itsenäinen (0)
– Käytävällä kävely – tarvitsee rajoitetusti apua (2)
– Liikkuminen yksikössä – tarvitsee rajoitetusti apua (2)
– Liikkuminen yksikön ulkopuolella – tarvitsee runsaasti

apua (3)
– Pukeutuminen – tarvitsee runsaasti apua (3)
– Ruokailu – tarvitsee rajoitetusti apua (2)
– WC:n käyttö – tarvitsee runsaasti apua (3)
– Henkilökohtainen hygienia – tarvitsee runsaasti apua

(3)
– Kylpeminen – Fyysinen apu osin peseytymisessä (3)
– Omat hoitajat uskovat asiakkaan voivan parantaa

fyysistä toimintakykyään itsenäisemmäksi ainakin
joissain toiminnoissa

RAP 10a: Aktiviteetit/muutos
– Osallistuu harrasteisiin, vähän tai ei ollenkaan
– Toivoo muutosta päivittäisiin rutiineihin

RAP 11: Kaatumisen uhka
– Kaatunut viimeisen 30 vrk:n aikana
– Kaatunut viimeisen 31–180 vrk:n aikana
– Huimaus/pyörrytys

RAP 16: Painehaava tai sen uhka
– Ongelmia liikkua sängyssä
– Aikaisempi haava

RAP 5; ADL toiminnot/kuntoutus
– Liikkuminen sängyssä – ohjauksen tarvetta
– Siirtyminen – ohjauksen tarvetta
– Huoneessakävely – itsenäinen
– Kävely käytävällä – ohjauksen tarvetta
– Liikkuminen yksikössä – ohjauksen tarvetta
– Liikkuminen yksikön ulkopuolella – tarvitsee runsaasti

apua
– Pukeutuminen –tarvitsee runsaasti apua
– WC:n käyttö – tarvitsee runsaasti apua
– Henkilökohtainen hygienia – tarvitsee runsaasti
– Kylpeminen – fyysinen apu osittain peseytymisessä

Itsenäinen = 0
Ohjauksen tarvetta = 1
Tarvitsee rajoitetusti apua = 2
Tarvitsee runsaasti apua = 3
Täysin autettettava = 4
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tymistä kuvaavaa RAP 5a:ta (ADL-toiminnot/kuntoutus) ja siihen liittyviä teki-
jöitä.

ADL-toiminnot RAP 5:n tunnistimina ovat asiakkaan fyysisen toimintaky-
vyn muuttujat. Mikäli asiakas on itsenäinen kyseisissä päivittäisissä toiminnoissa,
ei kyseinen voimavara/ongelma-alue aktivoidu. Kuvion 67 esimerkkiasiakas tar-
vitsee ohjausta ja rajoitetusti tai runsaasti apua lähes kaikilla fyysisen suoriutumi-
sen osa-alueilla. Fyysisen toimintakyvyn vajeista huolimatta asiakas selviytyy itse-
näisesti ruokailusta. Omatoiminen selviytyminen ruokailussa voidaankin kirjata
tämän asiakkaan voimavaraksi hoitosuunnitelmaan.

Alentunut kognitiivinen toimintakyky, huono tasapaino, näköön liittyvät vai-
keudet, mieliala ja painon lasku ovat yhteydessä kohonneeseen avun tarpeeseen
fyysisen suoriutumisen osalta (Buttar, Baum & Fries 2001). Käsikirja kuvaa voi-
mavara/ongelmaohjeistossa näitä yhteyksiä päivittäisiin toimintoihin ja ohjaa hoi-
tajaa priorisointiprosessissa.

Asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa edesauttaa esimerkiksi kyky aset-
taa tavoitteita ja toimia yhteistyössä henkilöstön ja omaisten kanssa. Puuttumalla
tarpeettomaan liikkumisen rajoittamiseen tai arvioimalla lääkkeiden sivuvaiku-
tusten riskiä asiakkaan alentuneeseen toimintakykyyn voidaan lisätä ja tukea asiak-
kaan fyysistä suoriutumista vähentämällä haittatekijöitä.

 Hoitotiimi ja omahoitaja/sairaanhoitaja ottavat kantaa asiakkaan suoriutu-
miseen ja kuntoutumismahdollisuuteen määritellessään hoidon tarvetta yhdessä
asiakkaan kanssa. Kaikki asiakkaan aktivoituneet voimavara/ongelma-alueet käsi-
tellään, haetaan syy-yhteyksiä ja valitaan ne osa-alueet, joihin voidaan hoidossa
vaikuttaa. Kun kaikilla on edellä kuvatun prosessin seurauksena yhteinen käsitys
asiakkaan voimavaroista, ongelmista ja hoidon tarpeesta, tiedot kirjataan hoito-
suunnitelmaan.

KUVIO 67. Fyysiseen suoriutumiseen vaikuttavat tekijät RAI-käsikirjan mukaan

RAP 5 ADL toiminnot

RAP 1
Akuutti sekavuus

RAP 3 Näkö
RAP 4 Kommunikointikyky

RAP 8 Mieliala

RAP Käytösoireet

RAP 18
liikkumista
rajoittavat
välineet

RAP 11
Kaatumisen
uhka

RAP 17
Psyyken-
lääkitys

RAP 2 Kognitiivisen
kyvyn vaje

RAI mittarit
– CPS
– Masennus
– Kipu

RAP 7 Psyko-
sosiaalinen
hyvinvointi
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 Hoidon tavoitteet

Tavoitteet asetetaan niille osa-alueille, jotka on valittu asiakkaan hoitosuunnitel-
maa määritettäessä. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja konkreettisia sekä sisältää
asiakasnäkökulman. Päätavoitteet jaetaan helpommin saavutettaviin osatavoittei-
siin, joiden saavuttaminen motivoi ja kannustaa asiakasta. Tavoitteiden asettami-
nen on moniammatillista toimintaa, johon asiakas osallistuu kykyjensä mukaan ja
asiakkaan suostumuksella myös hänen omaisensa tai läheisensä (Eriksson, Koivu-
koski & Riukka 1999, Routasalo 2003).

Tässä artikkelissa esimerkkinä olevan RAP 5 (ADL toiminnot/kuntoutus)
-alueen tarkoituksena on auttaa hoitajaa tunnistamaan ne asiakkaat, joiden osalta
voidaan ehkäistä fyysisen toimintakyvyn huononemista, tai parantaa niiden asiak-
kaiden toimintakykyä, joiden suoriutuminen ei yllä heidän parhaaseen mahdolli-
seen fyysisen toimintakykyynsä. Kognitioltaan hyväkuntoisen asiakkaan sitoutu-
minen, motivointi ja aktivoiminen on tärkeää, jotta hän pystyy osallistumaan ky-
kyjensä mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja kuntoutumisprosessiin. Asiak-
kaan fyysisen toimintakyvyn heikentyessä on merkittävää tunnistaa ja ehkäistä
komplikaatiot, esimerkiksi painehaavaumat, virheasennot, nivelten liikelaajuuden
puutteet ja tasapainohäiriöt.

Numeerisesti ilmaistuna tavoitteiden arviointi on helpompaa, kun tarkastel-
laan asiakkaan toimintakyvyn paranemista, säilymistä tai toimintakyvyn heiken-
tymistä. RAI-järjestelmän mittarit ja RAPs-alueiden tunnistimet on esitetty sekä
sanallisesti että numeerisesti ja ne muodostavat asteikon, jota voidaan hyödyntää
asiakkaan toimintakyvyn tavoitetason määrittelyssä. Kuviossa 67 esimerkkiasiakas
tarvitsee runsaasti apua (= 3) esimerkiksi pukeutumisessa ja wc:n käytössä. Tämä
tiedon perusteella arvioidaan, kuvaako tilanne asiakkaan parasta mahdollista suo-
riutumista vai voisiko asiakas suoriutua vielä paremmin esimerkiksi rajoitetuin
avuin (= 2). Mikäli päädytään siihen, että asiakkaan suoriutumista ei enää voida
kohentaa, tavoitteena on nykyisen suoriutumisen säilyminen kyseisen kahden osa-
alueen osalta (tarvitsee runsaasti apua = 3). Moniammatillinen hoitotiimi käyttää
kaiken osaamisensa asiakkaan hyödyksi, jotta asiakkaan hoitosuunnitelmaan kir-
jataan paras mahdollinen ja realistinen tavoitetaso.

Kuviossa 68 (s. 154) on kuvattu se fyysisen suoriutumisen tavoite (RAP 5a),
johon esimerkkiasiakkaan hoidossa pyritään. Tavoitteena on ADL-toimintojen säi-
lyminen ennallaan muuten, mutta siirtymisen osalta pyritään parantamaan toi-
mintaa (ohjauksen tarpeesta itsenäiseen suoriutumiseen). Kun hoitosuunnitelman
toteutumista arvioidaan, on mitattavassa muodossa ilmaistun tavoitteen saavut-
tamisen arviointi helpompaa. Asiakkaan fyysisen suoriutumisen tavoitetason aset-
tamisessa tulee myös huomioida asiakkaan kognition taso. Esimerkkiasiakkaalla
se on heikentynyt.
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Hoidon toteuttaminen ja tulosten arviointi

Kun hoidon tavoitteet on määritelty, valitaan ne hoitotyön auttamismenetelmät,
jotka perustuvat tutkittuun tietoon, näyttöön tai kokemukseen ja joiden avulla
asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Hoitotyön auttamismenetelmät koostuvat
hoitajien keinoista ja tavoista toimia asiakkaan parhaaksi (Eriksson ym. 1999, Hal-
lila 1998) sisältäen esimerkiksi rollaattorin käytön opettamista ja ohjaamista, syö-
mistilanteessa toimintojen osittamista tai esimerkiksi emotionaalista tukea, kan-
nustamista ja palautteen antamista (Routasalo 2003).

Kaikkeen hoitotyön toimintaan liittyy arviointi, joka liittää prosessin osat toi-
siinsa. Kriittinen arvioiva ote hoitoprosessin alusta loppuun asti näkyy asiakkaan
hoitosuunnitelmassa ja sen toteutuksessa. Arvioinnin kohteena hoitotyön suun-
nitelmassa ovat hoitotyön tarpeet, tavoitteet ja auttamiskeinot sekä niihin tarvit-
tavat muutokset (Eriksson ym. 1999). Hoidon vaikutusten seuranta ja asiakkaan
omien tuntemusten arviointi ovat tärkeä osa hoidon kirjaamista.

RAI:n kokonaisarviointi tehdään asiakkaan voinnin oleellisesti muuttuessa
tai vähintään puolen vuoden välein. Atk-ohjelmiston vertailutoiminnon avulla
hoitaja voi verrata asiakkaan voinnin muutosta esimerkiksi hierarkkisen ADL-
mittarin osalta näiden kahden arvioinnin välillä. Vertailun ajassa voi tulostaa joko
taulukkona tai pylväsdiagrammina. Tällä tavalla voidaan arvioida, miten hoidolle
asetetut tavoitteet on saavutettu ja millaisia toimintakyvyn muutoksia asiakkaalle
on tapahtunut hoitojakson aikana.

Uuden arvioinnin tulosten perusteella tarkastellaan olemassa olevaa hoito-
suunnitelmaa, sen tavoitteita ja saatuja hoidon tuloksia. Suunnitelma päivitetään
tai tarvittaessa laaditaan uusi suunnitelma. Säännöllisten arviointien tavoin myös
hoitosuunnitelman tarkistaminen tapahtuu vähintään puolivuosittain tai asiak-

KUVIO 68. Ote esimerkkiasiakkaan hoitosuunnitelmasta

Voimavara
RAP2 Kognitiivisen kyvyn vaje/dementia: Tutussa ympäristössä selviytyy ja osaa tehdä pienissä asioissa
päätöksiä. Pystyy kommunikoimaan tuttujen hoitajien kanssa, CPS = 3 (3 = kognition keskivaikea heikkeneminen).
Tavoite: Päätöksentekokyky säilyy nykyisellä tasolla (2 = kohtalaisesti heikentynyt päätöksentekokyky),
kommunikointitaso säilyy nykyisellä tasolla (1 = tulee ymmäretyksi yleensä), CPS = 3.
Menetelmä: Turvataan esteetön ja turvallinen ympäristö, annetaan valintavaihtoehtoja. Omahoitajan kanssa
säännölliset juttutuokiot. Huolehditaan siitä, että uudet hoitajat ymmärtävät asiakkaan käyttämät sanat ja
niiden yhteyden asiakkaan tarpeisiin.
_______________________________________
Voimavara
RAP5a ADL-toiminnot/kuntoutus: Selviytyy ohjattuna (1 = ohjauksen tarvetta) liikkumisessa sängyssä ja
siirtymisessä, kävelee rollaattorilla ja syö itsenäisesti (0 = itsenäinen). Pukeutumistilanteessa pystyy ojentamaan
kätensä (3 = tarvitsee runsaasti apua), wc:ssä pystyy pesemään itse kätensä, muuten tarvitsee runsaasti apua (3).
Tavoite: ADL-toiminnot säilyvät ennallaan ja siirtyminen muuttuu itsenäiseksi (0).
Menetelmä: Huomioidaan sängyn korkeus ja asento. Tukikahva seinään sängyn vierelle. Annetaan riittävästi
aikaa suoriutua ADL-toiminnosta. Ositetaan toiminnot pesutilanteissa ja wc-käynneillä.
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kaan voinnin muuttuessa oleellisesti. Kun pitkän ajan hoitosuunnitelma ja arviointi
kuvaa asiakasta ja hoitoa reaaliajassa, ne myös ohjaavat päivittäistä asiakkaan tilan
seurantaa ja kirjaamista.

Pohdintaa
Hoidon suunnittelu on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa tunnistetaan asiakkaan
voimavarat ja tuetaan hänen selviytymistään sekä sopeutumistaan laitoksessa asu-
miseen. Tässä artikkelissa on pyritty hahmottamaan asiakkaan hoidon suunnitte-
lua käyttämällä RAI-järjestelmän käsitteitä ja tunnuslukuja. Kun pitkäaikaishoi-
dossa olevan asiakkaan tilan kirjaaminen tapahtuu systemaattisesti ja säännölli-
sesti, se edistää asiakkaan hyväksi tehdyn hoitotyön näkyvyyttä ja mahdollistaa
hoidon vaikututtavuuden seurannan ja arvioinnin. Kun tieto tallennetaan tieto-
koneella potilastietojärjestelmään, tiedot ovat reaaliajassa ja asiakkaan luvalla kaik-
kien asiakkaan hoitoon osallistuvien saatavilla.

RAI-tietojärjestelmä tuottaa mitattavaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä. Jär-
jestelmän avulla on myös mahdollista rakentaa asiakkaalle hoitosuunnitelma elekt-
ronisessa muodossa. RAI-käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella elektroni-
sen hoitosuunnitelman käyttö on hoitajille ollut helppoa, suurimmat haasteet ovat
olleet tavoitteellisen hoitosuunnitelman sisällöllisessä rakentamisessa. Kokemus-
ten perusteella voidaan todeta, että RAI:n käyttö on auttanut hoitajia tunnista-
maan hoidettavien voimavaroja paremmin ja ongelma-alueet on pystytty arvioi-
maan tarkemmin. Hoidon tavoitteet on asetettu yksityiskohtaisemmin ja kuvaa-
vammin, jolloin on päästy pois usein käytetystä “omatoimisuuden säilyminen” -
tavoitteesta. Omatoimisuus on voitu pilkkoa pienempiin osa-alueisiin, kuten tässä
artikkelissa on kuvattu fyysisen suoriutumisen osalta. RAI:n avulla on myös voitu
kiinnittää huomiota ns. riskiasiakkaisiin, kuten esimerkiksi kaatumisen riskiin ja
painehaavan uhkaan, ja siten myös ennaltaehkäistä näitä.

Selkeän ja informatiivisen hoitosuunnitelman rakentaminen on tärkeä kehit-
tämiskohde pitkäaikaisessa laitoshoidossa myös tulevaisuudessa. Hoitotyön lähi-
johtajien tehtävänä on turvata hoidon laadun taso osastoillaan ja vastata siitä, että
jokaisella hoidossa olevalla henkilöllä on voimavaralähtöinen, tavoitteellinen ja
kirjattu hoitosuunnitelma, jonka toteutusta säännöllisesti arvioidaan. RAI:n avul-
la on voitu osoittaa, että tässä kehittämistyössä on astuttu askel eteenpäin viime
vuosien aikana. RAI on hoitajan työväline, jonka tarkoituksena on olla osana osas-
tojen arkipäivää ja päivittäistä kirjaamista.
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Asukkaan kuntoutumista edistävän
hoitotyön kehittäminen – Esimerkkinä
Vaiho-osasto

PIA VÄHÄKANGAS, PIRJO KALLIOKOSKI

Taustaa
Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton laatusuositusten mukaan
eräänä vanhuspoliittisena tavoitteena on tukea ikääntyneen hyvää elämänlaatua ja
omatoimista selviytymistä toimintakyvystä riippumatta. Ikäihmisten määrän li-
sääntyessä ja laitoshoidossa olevien kuntoisuuden heikentyessä tulee yhä enem-
män kiinnittää huomiota hoidettavien kuntoutumiseen ja kuntouttavaan toimin-
taan (Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus 2001, Valtioneuvoston
kuntoutusselonteko 2002, Voutilainen ym. 2002). Hoitajan toiminta laitoshoidos-
sa olevan henkilön hoidossa on tärkeä, kuitenkin hoitotyön osuudesta ja sen tu-
loksista ikääntyneen kuntoutumisprosessissa on vain vähän näyttöön perustuvaa
tietoa. (Bowman & Easton 2000, Nolan & Nolan 1998, Routasalo & Lauri 2001,
Routasalo 2003.)

Neljätoistapaikkainen Vaiho (Vanhusten arviointi-, intervalli- ja hoivaosas-
to) perustettiin vuonna 2001, ja se on toiminut käytännön kehittämistyön peli-
areenana Kokkolan perusturvan, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun so-
siaali- ja terveysalan yksikön sekä Kokkolan Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen
kolmivuotisessa yhteistyöhankkeessa. Osastolla, jossa työskentelee kaksi sairaan-
hoitajaa ja kuusi lähihoitajaa, on keskitytty kuntoutumista edistävän toiminnan
kehittämiseen sekä lyhyt- että pitkäaikaishoidossa olevien asukkaiden osalta. Teo-
reettisena lähtökohtana on ollut Routasalon ja Laurin (2001) kuntoutumista edis-
tävä hoitotyön malli (Routasalo 2003, Routasalo ym. 2003). Koska Kokkolan van-
hainkodit ovat olleet mukana vuodesta 2000 RAI-tietojärjestelmän pitkäaikaishoi-
don käyttöönotto ja benchmarking -hankkeessa (Noro ym. 2001), on RAI:n käyt-
töönotto Vaiho-osastolla ollut luonteva ratkaisu. Erityisenä haasteena on nähty
kuntoutumista edistävän hoitajan toiminnan näkyväksi ja mitattavaan muotoon
saattaminen.

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata, miten RAI:ta on hyödynnetty asuk-
kaan kuntoutumista edistävän toiminnan kehittämisessä Vaiho-osastolla. Artik-
kelissa esitetty kuntoutumista edistävän toiminnan malli ja sen kohdealueet ovat
muodostuneet hankkeessa mukana olleiden kirjoittajien teoreettisen tiedon ja
kokemusten pohjalta sekä tarkentuneet Vaiho-osastolla työskennelleiden hoitaji-
en haastattelujen ja muutaman opinnäytetyön pohjalta. Artikkelin loppuosassa
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kuvataan lyhyesti asukkaiden kuntoutumista edistävän hoidon tuloksia käyttämällä
muutamaa RAI:n laatuindikaattoria esimerkkinä. Laajempi raportti Vaiho-hank-
keesta ja sen tuloksista on saatavissa Internetistä (www.kokkola.fi/vaiho).

RAI tietojärjestelmän käyttöönotto Vaiho-osastolla
RAI-tietojärjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on ollut asukkaan hoidon suun-
nittelun kehittäminen ja kuntoutumista edistävän toiminnan näkyväksi saattami-
nen. Käyttöönottoprosessi alkoi henkilöstön koulutuksella, eteni hoidon suunnit-
teluprosessin ja hoidon dokumentoinnin kehittämisestä osastotason laadun ke-
hittämistyöhön laatuindikaattoreiden tuottamaa tietoa hyödyntäen. Hoidon laa-
dun kehittämisen viitekehyksenä on käytetty EFQM European Foundation of Qua-
lity Management -laatumallia (EFQM Excellence Model 2003).

Kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta on konkretisoitu kehittämällä toi-
mintamalli RAI-tietojärjestelmän tuottamien mittareiden ja arvioinnin osioiden
pohjalta. Mallin avulla on voitu tukea Vaiho-osastolla työskenteleviä hoitajia kun-
toutumista edistävän hoitajan toiminnan sisältöalueiden ja niihin liittyvien teki-
jöiden jäsentämisessä.

Henkilöstön perehdytys ja koulutus

Henkilöstön rekrytointivaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota hoitajien kiin-
nostukseen kuntoutumista edistävään toimintaan, kykyyn arvioida ikääntyneen
toimintakykyä ja rakentaa yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen hoitosuunnitel-
ma. Tiimityöskentely ja yksilövastuisen toimintamallin periaatteiden hallinta oli-
vat myös keskeisiä hoitajilta vaadittuja osaamisalueita.

Henkilöstölle järjestettiin ennen toiminnan aloittamista perehtymisjakso, jossa
käsiteltiin mm. kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteita ja sisältöä sekä RAI-
tietojärjestelmän käyttöä asukkaan hoitosuunnitelmassa. Koko henkilöstö osallis-
tui RAI-peruskoulutukseen (ABC-koulutus) sekä RAIsoft-ohjelmiston koulutuk-
seen. Perehtymisjakson jälkeen omahoitajat arvioivat asukkaidensa toimintaky-
kyä hyödyntäen RAI-arviointia. Samalla jokainen omahoitaja vastasi siitä, että asuk-
kaille rakennettiin hoitosuunnitelma RAI-mittareiden sekä RAPs-listan avulla.

Koska RAI-kouluttaja/tutkija toimi Vaiho-kehittämishankkeen yhtenä koor-
dinoijana, hän ohjasi jokaista hoitajaa RAI-tietojen hyödyntämisessä sekä antoi
ohjausta kuntoutumista edistävän toiminnan toteuttamisessa. Lähiesimies sai hank-
keen aikana tukea ja ohjausta RAI-kouluttajalta laatuindikaattoreiden soveltami-
sessa osastolla.
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Yksilöllinen hoitosuunnitelma ja kuntoutumista
edistävä hoitajan toiminta
Kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta perustuu terveyslähtöiseen, tavoitteel-
liseen ja moniammatilliseen toimintaan, jossa tuetaan asukkaan aktiivista osallis-
tumista kuntoutumisprosessiin. Tarkoituksena on edesauttaa asukasta ylläpitämään
ja saavuttamaan sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, jotta
hän pystyy elämään mahdollisimman itsenäisenä. Kuntoutuminen perustuu sekä
hoidettavan että hoitajan sitoutumiseen. (Routasalo & Lauri 2001, Routasalo 2003.)

Vaihon kuntoutumista edistävä hoitotyö perustuu yllä olevaan määritelmään.
Terveyslähtöisyys sisältää asukkaan voimavarojen tunnistamisen asukkaan ar-
vioinnin pohjalta. Hoidon tavoitteellisuus perustuu hoitosuunnitelmassa moni-
ammatillisessa tiimissä ja yhdessä asukkaan kanssa määriteltyihin mitattaviin ta-
voitteisiin, joita on arvioitu säännöllisesti. RAI-mittareita, kuten kognition (CPS-
mittari (0–6) tai kivun määrää (0–3), on hyödynnetty tavoitteiden asettelussa. Yh-
teisesti sovitut asukkaan kuntoutumista edistävät hoitotyön menetelmät on kir-
jattu hoitosuunnitelmaan. Vaiho-osaston käynnistämisen alkuvaiheessa hoitosuun-
nitelma on toteutettu manuaalisesti, nykyään kirjaaminen tapahtuu elektronisesti
hyödyntämällä RAIsoft-ohjelmiston hoitosuunnitelmamoduulia.

TAULUKKO 19. RAI-koulutukset Vaiho-osastolla

Ajankohta Koulutuksen sisältö Kohderyhmä Tuntimäärä

Elokuu 2001 RAI yleisinfo (osio A) ja MDS tietopoh- Hoitajat ja esimiehet 6h
jan käyttö asukkaan toimintakyvyn ar-
vioinnissa (osio B) – asukasesimerkein

Elokuu 2001 RAIsoft ohjelman käyttökoulutus Hoitajat ja esimiehet 3h
Elokuu 2001 RAI tulosteiden (mittarit ja RAPs) käyttö Hoitajat ja esimiehet 6h

asukkaan hoitosuunnitelmassa (osio C)
Marraskuu 2001 Hoitajakohtainen ohjaus – asukasesi- Hoitajat 2h

merkit ja hoitosuunnitelman rakenta-
minen

Kevät, syksy 2002 Osastotunnit/ohjausta ja tukea kuntou- Hoitajat ja esimiehet 1-2h/joka
tumista edistävään toimintaan – RAI toinen kk
osio P3

Kevät/syksy 2002 RAI ja kuntoutumista edistävä työote, Hoitajat 6h
hoitajat osallistuvat Chydenius-Instituu-
tin järjestämiin koulutuspäiviin (RAI
syventävä osio)

Kevät 2002 RAI vertailutietokantakoulutus lähiesi- Esimiehet 3h
miehille

Kevät 2002– Lähiesimiehille ohjausta laatuindikaat- Esimiehet 1-2h/joka
syksy 2003 toreiden soveltamisessa kolmas kk
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Kuvio 69 kuvaa hoitosuunnitelman rakentamista vaihe vaiheelta ja siihen osal-
listuvia tahoja. Kaavio on osoittautunut toimivaksi. Hoitosuunnitelman laatimi-
nen tiimissä ei ole kaikilta osin aina onnistunut, etenkin lääkärin osallistuminen
on ollut vähäistä  osaston vähäisten lääkäriresurssien takia. Osaston osa-aikainen
toimintaterapeutti ja kuntohoitaja ovat osallistuneet hoitosuunnitelman rakenta-
miseen tarvittaessa.

Asukkaiden kuntoutumista edistävien menetelmien valintaan on Vaihossa
kiinnitetty erityistä huomiota ja hoitajilla on ollut mahdollista konsultoida esi-
merkiksi terapiahenkilöstöä. Kuntoutumista edistävän hoitajan toiminnan sisäl-
lön tunnistaminen on Vaiho-osastolla toimiville hoitajille ollut kuitenkin vaikeaa.
Asian selkeyttämiseksi hoitajan toimintaa päätettiin konkretisoida hyödyntäen sitä
MDS-arvioinnin osiota (P 3), jossa kuvataan kuntoutumista edistävää hoitajan
toimintaa. Osioon kirjataan niiden päivien määrä, jolloin hoitaja on edistänyt/

KUVIO 69. Vaiho-osastolle tulevan uuden asukkaan hoitosuunnitelman rakentaminen

Asukas tulee osastolle
(1. pvä)

Omahoitaja/sairaanhoitaja ottaa
asukkaan vastaan ja kirjaa asiakkaan RAI-
taustatiedot koneelle tulopäivänä

Asukkaan MDS tiedonkeruu/arviointi-
jakso alkaa. Omahoitaja/sairaanhoitaja
vastaa arvioinnista

Vastaanottava hoitaja kerää
muut tarpeelliset tiedot
asukkaan tulopäivänä

Laaditaan tiimis-
sä asukkaalle
alustava hoito-
suunnitelma
(2. pvä)

MDS tiedot tallennetaan Rai soft -ohjel-
maan; omahoitaja/sairaanhoitaja, (8.
päivä)

Asukas,
omaiset
Asukkaan
dokumentit

Muut
hoitotiimin
jäsenet ja
asiantuntijat

Omahoitaja/sairaanhoitaja tulostaa RAPs tarkistuslistan ja RAI-
mittarit (8. pvä)
Asukkaan voimavarojen ja ongelma-alueiden alustava priorisointi

Hoitosuunnitelma laatiminen tiimissä. Yhtei-
set sopimukset kirjataan asukkaan asiakirjoi-
hin. Omahoitaja/sairaanhoitaja kantaa
suunnitelmasta vastuun.

Asukas

Omainen

Lääkäri

Muut

Hoitajat

Asukkaan yksilöllinen ja tavoit-
teellinen hoitosuunnitelma valmis
viimeistään 14 pvää tulopäivästä
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ylläpitänyt/tukenut asukkaan kuntoutumista määrätyillä fyysisen suoriutumisen
osa-alueilla (liikkuminen sängyssä, siirtyminen, käveleminen, pukeutuminen ja
siistiytyminen sekä syöminen) vähintään 15 minuuttia päivässä viimeksi kuluneen
viikon aikana. RAI-käsikirjan mukaan nämä toiminnot sisältävät esimerkiksi asuk-
kaan motivointia, tukemista, opettamista, opastusta tai toimintojen osittamista,
joiden avulla laitoshoidossa oleva asukas voi saavuttaa parhaan mahdollisen fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaalisen itsenäisyyden (RAI-käsikirja 2001). Malliin liitettiin
myös ne MDS-osion kysymykset, joissa hoitajat arvioivat omaa ja asukkaan uskoa
kuntoutumismahdollisuuksiin. RAI-mittareiden avulla voitiin kuvata asukkaan
kognitiota, mielialaa sekä kivun määrää.

Mallin (kuvio 70) lähtökohtana on ollut asukkaan optimaalinen fyysinen suo-
riutuminen. Psyykkinen toimintakyky on yhteydessä fyysiseen suoriutumiseen ja
sen arvioinnissa on Vaihossa käytetty kognitio (CPS: asukkaan päätöksentekoky-
ky, muisti ja ymmärretyksi tuleminen) ja masennusmittaria (kielteisiä ilmaisuja,
jatkuva omaan itseen tai muihin kohdistuva kiukku, epärealistiselta vaikuttavan
pelon ilmaisuja, terveyteen liittyvät toistuvat valitukset, surullinen, kivulias kas-
vojen ilme, itku ja kyynelehtiminen). Asukkaan sosiaalista osallistumista on arvi-
oitu MDS-osion F (aloitekyky ja osallistumien, epävakaat ihmissuhteet, entiset
roolit) avulla. Kivun määrällä on merkitystä asukkaan fyysiseen suoriutumiseen,
joten se on myös mittarina mallissa. Hoitajat ovat sitoutuneet asukkaiden kun-
toutumisen tukemiseen vahvasti. Se on näkynyt hoitajan uskona useimpien asuk-
kaiden kuntoutumismahdollisuuteen (Vähäkangas 2003).

KUVIO 70. Asukkaan kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta ja sen kohdealueet Vaiho-osas-
tolla

Fyysinen toimintakyky
– liikkuminen sängyssä
– siirtyminen
– käveleminen
– pukeutuminen
– syöminen
– hygienian hoito
– kylpeminen
– wc-käynti

Asukkaan kuntoutumista edistävä
hoitajan toiminta:
– asukkaan voimavarojen tunnistami-

nen/omahoitaja
– hoidon tavoitteista sopiminen/

omahoitaja
– asukkaan motivointi, kannustaminen,

palautteen antaminen
– emotionaalinen tuki
– ohjaus, apu, odottaminen kun asukas

tekee itse
– tuetaan omaisten osuutta hoidossa.
Ei anneta periksi -periaate
Otetaan asiakas mukaan oman hoitonsa
suunnitteluun

Kognitio
CPS-mittari

Mieliala
Masennusmittari

Kipu

Sosiaalinen osallistuminen
MDS osio F

Asukkaan motivaatio ja
sitoutuminen
– Usko omaan ADL-kuntou-

tumismahdollisuuteen

Hoitajan usko asukkaan ADL
kuntoutumismahdollisuuteen
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Kuntoutumista edistävä toiminta Vaihossa on sisältänyt asukkaan motivoin-
tia ja kannustamista sekä palautteen antamista pienestäkin edistymisestä fyysisen
suoriutumisen alueella. Asukkaiden fyysistä toimintakykyä on kehitetty esimer-
kiksi kävelyharjoituksin sekä passiivisin ja aktiivisin liikehoidoin. Porraskävely on
toimintamuoto, jota on harrastettu myös sangen huonokuntoisten asukkaiden
kanssa. Emotionaalinen tuki on Vaihossa paljon käytetty hoitotyön menetelmä.
Asukkaan sosiaalista osallistumista laitoksen elämään ja omaisten kanssa yhtey-
denpitoon on edesautettu esimerkiksi ohjaamalla asukkaita osallistumaan päivän
toimintoihin myös omaisten kanssa. Päivittäiset yhteiset ruokailuhetket ovat mah-
dollistaneet asukkaille yhdessäolohetken. Valinnanvapautta on tuettu esimerkiksi
järjestämällä ruokailu siten, että ruoat katetaan pöytään ja asukkaat saavat kyky-
jensä mukaan itse ottaa annoksensa lautaselle.

Laatuindikaattorit ja kuntoutumista edistävän
toiminnan tulokset
Laatuindikaattorien avulla voidaan arvioida hoidon laadun ongelmia mittaamalla
niiden esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta. Esiintyvyys kertoo siitä, kuinka monella
asukkaalla (%) on esimerkiksi painehaavoja tietyssä mittauksessa. Mittaukset teh-
dään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ilmaantuvuus kuvaa, kuinka monella
on esimerkiksi uusia painehaavoja viime arvioinnissa verrattuna edelliseen arvi-
ointiin (Zimmerman & Karon 1995, Noro ym. 2001). Koska Vaihossa on keskityt-
ty kuntoutumista edistävään hoitajan toimintaan, on tarkastelun kohteeksi valittu
ne laatuindikaattorit, joiden avulla kyseisiä tuloksia voidaan tarkastella. Tässä ar-
tikkelissa kuvataan kolmea Vaihossa käytettyä laatuindikaattoria:
• Harjoittelun/taitojen parantamisen/liikelaajuuden ylläpitämisen puute liikun-

takyvyttömillä asukkailla (e) – mittaa hoitajan antamaa kuntoutusta vuoteessa
liikkumisen, siirtymisen, kävelemisen ja liikehoidon osalta viimeisen seitsemän
vuorokauden aikana

• Unilääkkeiden käyttö useammin kuin kahdesti viikossa(e) – mittaa unilääk-
keiden lukumäärää viimeisen seitsemän vuorokauden aikana

• Vähäinen/olematon aktiviteetteihin osallistuminen (e) – mittaa asiakkaan har-
rasteisiin osallistumista heräilläoloaikana viimeisen seitsemän vuorokauden ai-
kana.

Taulukon 20 prosentuaaliset keskiarvot on laskettu vuositasolla laskemalla yhteen
kevään ja syksyn prosenttiluvut ja jakamalla ne kahdella. Harjoittelun/liikelaajuu-
den puute ja unilääkkeiden käyttö on vähentynyt Vaiho-osastolla vuodesta 2002
vuoteen 2003 ja asukkaiden osallistuminen on lisääntynyt. Valitun kolmen laa-
tuindikaattorin osalta tilanne näyttää Vaihossa hieman paremmalta kuin vanhain-
kodeissa yleensä. Tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin olla varovainen, sillä laa-
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tuindikaattoreiden tuloksiin vaikuttavat monet tekijät (ks. Finne-Soveri, s. 109).
Tarkasteltaessa Vaiho-osaston tunnusluvuissa tapahtunutta muutosta kahden vuo-
den ajalta voidaan nähdä, että luvut ovat alentuneet. Tiedämme myös, että asia-
kasvaihtuvuus- ja rakenne pysyi kyseisinä vuosina suurin piirtein samana. Vaikut-
tavana tekijänä näyttää olevan hoitajien saama koulutus ja ohjaus kuntoutumista
edistävän hoitotyön sisällöstä. Sen avulla hoitajat ovat oppineet tunnistamaan
kuntoutumista edistävän hoitotyön elementit. Asukkaiden lääkitykseen on kiin-
nitetty erityistä huomiota. Tukemalla asukkaiden fyysistä suoriutumista heidän
sosiaalinen osallistumisensa on myös lisääntynyt.

Kokemuksia RAI:n käyttöönotosta
RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto edellyttää yksiköltä lähtötilanteen kriittistä
arviointia ja kiinnostusta kehittää omaa toimintaa. Uuden oppiminen sisältää usein
myös vanhasta pois oppimista. Vaiho-osastolla toiminta aloitettiin ”tyhjältä pöy-
dältä” uudessa yksikössä, joten RAI-tietojärjestelmän käytön oppiminen ja käy-
tännön hoitotyöhön soveltaminen onnistui tehokkaasti ja nopeasti, samalla myös
luotiin yhteinen kuntoutumista edistävä hoitajan toimintamalli osastolle. Kirjoit-
tajien tekemässä hoitajien haastattelussa hoitajat kommentoivat RAI:n käyttöön-
ottoa ja RAI-koulutusta seuraavasti:

”Koska RAI-tietojärjestelmään perehdyttiin jo osaston käynnistämisvai-
heessa, arvioinnit ja yksilöllisten hoitosuunnitelmien rakentaminen uu-
sille asukkaille oli helppoa”.

”Kaikki saivat RAI koulutuksen, ymmärrettiin RAI:n käytön tarkoitus, siksi
kaikki olivat motivoituneita RAI:n käyttöön.”

TAULUKKO 20. Vaihon laatuindikaattorit verrattuna vanhainkotien vertailuarvoon (%)

Vuosi Harjoittelun/taitojen Unilääkkeiden käyttö Vähäinen/olematon
parantamisen/liike- useammin kuin kah- aktiviteetteihin
laajuuden ylläpitä- desti viikossa(e) osallistuminen (e)
misen puute liikunta-
kyvyttömillä asuk-
kailla (e)

Vaiho Vanhain- Vaiho Vanhain- Vaiho Vanhain-
koti koti koti

2002 57* 30 27 35 40 63
2003 16 30 16 33 37 61

* Prosentuaaliset keskiarvot.
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Hoitajat kokivat RAI-tietojärjestelmän käytön alkuvaiheessa laajaksi ja vaativaksi
sekä myös aikaa vieväksi. Ajan myötä RAI:n käyttö avasi kuitenkin tarvetta syven-
tää ammatillista osaamista ja lisäsi hoitajien täydennyskoulutustarvetta.

”RAI on laaja järjestelmä ja sen oppiminen vie aikaa.”

”RAI:n käyttö vaatii hoitajalta ammatillista osaamista ja kykyä arvioida
asukkaan toimintakykyä. RAI:n käyttö edellyttää ammatillisen osaamisen
edelleen kehittämistä.”

”RAI tuo esille asukkaan laajemmassa kontekstissa, kuvaa syitä ja seura-
uksia. Näiden tulkinta vaatii hoitajalta ammatillista osaamista ja ammat-
titaitoa.”

”Saatiin kuntouttava työ mitattavaan muotoon RAI mittareiden ja RAPsi-
en avulla.”

”Uuden asukkaan kohdalla nähdään RAI-arvioinnin avulla asukkaan voi-
mavarat. Ongelmia on käsitelty aikaisemminkin mutta RAPsien kautta
nousee esille asioita, joita ei muuten tule ajatelleeksi.”

”Mennään RAI-mittareiden taakse, arvioidaan asukkaan voimavarat ja
esim. lääkkeiden käyttö, saadaan asukkaasta parempi kokonaiskuva.”

”RAI tuo kuntoutumista edistävän toiminnan näkyväksi – ei jää vain pu-
hetasolle.”

RAI:n tuottamaa tietoa hyödynnettiin asukkaan hoidon suunnittelussa ja hoidon
tulosten arvioinnissa, jolloin kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta saatiin
paremmin näkyväksi. Tietojärjestelmien palauteraporttien avulla hoitajat näkivät
työnsä tulokset ja kiinnostus kuntoutumista edistävän työn kehittämiseen kasvoi
edelleen.

Pohdintaa
Artikkelissa on kuvattu RAI-tietojärjestelmän käyttöä Vaiho-osaston kuntoutta-
van toiminnan kehittämistyössä, joten tässä on nostettu esille vain yksi kehittämi-
sen kohde ja arvioitu sen toteutumista. Kuntoutumista edistävän hoitotyön kehit-
tämiseen on vaikuttanut moni muukin asia. Esimerkiksi Vaiho-osaston yhteistyö
koulutusorganisaation kanssa on lisännyt opiskelijayhteistyötä, jonka avulla on
osastolla voitu hyödyntää muun muassa opiskelijoiden oppimistehtäviä toimin-
nan kehittämisessä.

Vaihossa kehitetty toimintamalli on tuonut hoitajille yhteisen viitekehyksen
ja ymmärryksen niistä tekijöistä, jotka liittyvät kuntoutumista edistävän hoitajan
toimintaan. Malli on selkeyttänyt hoitajien ajattelua ja tuonut lisää systemaatti-
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suutta asukkaan toimintakyvyn arviointiin ja priorisointiprosessiin asukkaan tar-
peen määritysvaiheessa. RAI-tietojärjestelmän tuottama tieto on avannut uuden
ulottuvuuden kuntoutumista edistävän hoitajan toiminnan tarkasteluun. Toimin-
tamalli vaatii edelleen kehittämistä ja testaamista.

Hoitajien vahva usko asukkaan kuntoutumismahdollisuuteen sekä terveys-
lähtöinen ja tavoitteellinen toiminta on edesauttanut monen asukkaan kuntoutu-
mista Vaiho-osastolla ja siten myös kannustanut hoitajia yrittämään yhä enem-
män. Hoidon tulosten säännöllinen arviointi asukastasolla tietojärjestelmää käyt-
täen on tuonut konkreettisesti esille asukkaan toimintakyvyssä tapahtuneet muu-
tokset ja konkretisoinut kuntoutumista edistävän toiminnan tulokset.

Laatuindikaattoreiden tarkasteluun päästiin vasta syksyllä 2002, joten hoi-
don laadun seuranta on vasta alkuvaiheessa. Asiaan syventyminen edellyttää jat-
kossa enemmän aikaa ja voimavaroja. Laadun seurannan haasteena on löytää ne
indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida kuntoutumista edistävän hoitotyön
tuloksia kattavasti ja luotettavasti.

Vaiho-hanke toi selkeästi esille, että systemaattisella ja tavoitteellisella toimin-
nalla innostuneen henkilöstön avulla voidaan edesauttaa asukkaiden kuntoutu-
mista myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Rohkaisevat tulokset tuovat lisää kehit-
tämisen haasteita RAI:n käytön soveltamisessa kuntoutumista edistävän toimin-
nan kehittämisessä myös jatkossa. Eräänä tulevaisuuden haasteena Vaihossa on
elektronisen hoitosuunnitelmamoduulin ja kämmentietokoneen käytön integrointi
hoitajien työvälineeksi päivittäiseen käyttöön.
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Iäkkäiden potilaiden monilääkityksen
vähentäminen

HEIKKI MÄKELÄ, MARJA MATTILA, MERVI PIENSOHO

Johdanto
Yli 64-vuotiaita on noin 15 prosenttia Suomen väestöstä. Kaikista lääkehoitokus-
tannuksista heidän lääkehoitojensa osuus on noin 40 prosenttia. Yli 75-vuotiaista
yli 80 prosenttia käyttää päivittäin reseptilääkkeitä. Pitkäaikaiset sairaudet kasaan-
tuvat kaikkein vanhimmille, mikä altistaa heitä monilääkitykselle. Iäkkäiden mo-
nilääkitys on ongelma, sillä mitä useampi lääke, sitä enemmän esiintyy lääkkeiden
yhteisvaikutuksia ja hankalia haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia hoidetaan uu-
silla lääkkeillä ja potilaiden itse hankkimilla käsikauppavalmisteilla. Jopa 15 pro-
sentilla monilääkityksessä olevista iäkkäistä on havaittu kliinisesti merkittäviä yh-
teisvaikutuksia. Suomessa on havaittu lääkehoitojen ja monilääkityksen edelleen
lisääntyneen 1990-luvulla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, dia-
betes sekä sydän- ja verenkiertosairaudet ovat yhteydessä monilääkitykseen. On
katsottu, että vähintään joka neljäs iäkkään henkilön sairaalahoito johtuu lääki-
tyksestä. Suomessa ei-lääkkeellinen hoito on vielä kehittymätöntä.

Vanhenemisen aiheuttamia muutoksia elimistössä
Iäkkäät potilaat ovat erityisen herkkiä lääkkeiden haittavaikutuksille ikääntymi-
sestä johtuvien farmakokineettisten ja -dynaamisten muutosten vuoksi. Lääkeai-
neiden sitoutuminen valkuaisaineisiin verenkierrossa muuttuu, koska albumiini-
pitoisuus vähenee ja vapaan lääkeaineen pitoisuus vastaavasti nousee, jolloin lääk-
keen vaikutus voi korostua. Kehon vesimäärä vähenee ja rasvan määrä taas suh-
teessa nousee, jolloin jakaantumistilavuudet ja lääkkeiden veripitoisuudet muut-
tuvat; vesiliukoisten nousee ja rasvaliukoisten laskee. Lääkeaineiden maksameta-
bolia hidastuu jonkin verran. Munuaisten toiminta on 80-vuotiailla huonontunut
siinä määrin, että heillä voidaan katsoa olevan toiminnallisesti vain yksi munuai-
nen. Lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu tästä syystä noin 50 prosentil-
la. Munuais- ja muutkin sairaudet voivat hidastaa lääkeaineiden kulkua, elimi-
naatiota ja vaikutuksia elimistössä. Huononeva muisti, lääkemyöntyvyys, lääke-
riippuvuus, ruokailutavat ja nesteen käyttö tuovat vielä mukaan oman osansa.
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RAI-arvioinnin hyödyntäminen pitkäaikaispotilaan
hoidossa
Kokkolanseudun terveyskeskus on ollut mukana RAI-hankkeessa kehittelytyön
alusta saakka eli vuodesta 2000. RAI:n käyttöönoton tavoitteena oli saada kattava
hoidon laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä. Halusimme yhtenäisen järjestel-
män, joka palvelee potilaan, moniammatillisen hoitohenkilökunnan, hoitolaitos-
ten ja hoidon porrastuksen tasolla. Monen vuoden sinnikkään työn tuloksena on
RAI käytössä kaikilla vuodeosastoilla pitkään hoidossa olevilla potilailla. Vuode-
hoitopaikkoja terveyskeskuksessa on yhteensä 120. Tässä artikkelissa kuvaamme
yhden osaston tilannetta vuosien 2000 ja 2004 väliseltä ajalta. Potilaspaikkamäärä
kyseisellä osastolla on 35. RAI-arviointien määrä vuoden 2000 arviossa oli 43 ja se
on pysynyt muinakin vuosina lähes samana.

Terveyskeskuksemme pitkäaikaispotilaiden vuodeosastolla lähdimme vuon-
na 2000 tilanteesta, jossa RAI-arvion mukaisessa laatuindikaattorimittauksessa 80
prosenttia potilaista käytti yhdeksää lääkettä tai enemmän. Laatuindikaattori lääk-
keitten määrä kertoo ongelman esiintyvyydestä. Mittariksi on valittu yhdeksän lää-
kettä tai enemmän ja sitä voidaan seurata eri vuosina tehdyillä arvioinneilla ja
verrata myös muihin järjestelmää käyttäviin laitoksiin. Maailman terveysjärjestön
suositus vanhuksen lääkemääräksi on 3–4 lääkettä. Kokemuksemme mukaan Kes-
ki-Pohjanmaalla monilääkitys on yleistä. Tähän voi olla syynä osaksi lääkehoito-
ratkaisuja suosiva hoitokulttuuri ja lääkärivaje, joka on kestänyt pitkään. Vanhus-
ten hoidossa oireiden ja löydösten seikkaperäinen analysointi ja ei-lääkkeellisten
hoitojen pohdinta ja toteuttaminen vaativat useampia lääkärissäkäyntejä. Jos näi-
hin ei avohoidossa ole mahdollisuuksia, päädytään helpommin oireita hallitsevaan
lääkehoitoon. Pitkissä lääkelistoissa on ongelmana sivuvaikutusten ja yhteisvaiku-
tusten hallitsemattomuus.

Vuodeosaston potilaat
Suurin osa osastolla hoidossa olevista on sisätautien sairauksista kärsiviä potilaita.
Potilailla on monia eri sairauksia ja sen vuoksi paljon lääkehoitoja. Potilaiden tila
edellyttää myös päivittäistä hoidon seurantaa. Vuosilta 2000–2004 annetut tilasto-
luvut kuvaavat näiden vuosien vaihteluväliä. Osaston potilaista suurin osa (36–
55 %) on iältään 75–84-vuotiaita. Sitä vanhempia on 24–29 prosenttia ja yli 90-
vuotiaita on 11–21 prosenttia. Nuorempiin ikäluokkiin kuuluvia potilaita oli 65–
74-vuotiaita 3–7 prosenttia ja alle 65-vuotiaita 3–18 prosenttia. Pitkäaikaishoidon
päätös on tehty 49–61 prosenttia potilaista. Heidän hoitoaikansa osastolla vaihteli
hoitoajan keskiarvona 2,2–5,4 vuotta ja muilla pitkään hoidetuilla potilailla 0,8–
2,9 vuotta.
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Osastolla on paljon vuodepotilaita ja potilaita, joiden toimintakyky on alen-
tunut. Asiakasrakenne kuvattuna RUG-III/22-kustannuspainokertoimella on ol-
lut lievästi korkeampi suhteessa terveyskeskuksiin keskimäärin. Asiakkaiden fyy-
sinen toimintakyky ja kognitiivinen toimintakyky ovat olleet lähellä terveyskes-
kusten keskiarvoa. Osaston fyysisen toimintakyvyn keskiarvo kertoo asiakkaiden
tarvitsevan runsaasti hoitajan apua syömisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja
peseytymisessä. Osastolla oli hoidossa keskivaikeasta aivojen toimintahäiriöistä
kärsiviä potilaita. Potilaiden päätöksentekokyky on keskittynyt konkreettisiin asi-
oihin. Heitä on vaikea ymmärtää ja he tulevat huonosti ymmärretyiksi. Elämää
vaikeuttavat lähi- ja pitkäaikaismuistin häiriöt.

Lääkesaneeraus
Ylilääkärin johdolla ja sairaanhoitajien aktiivisella kehittämisotteella aloitimme
”lääkeremontin” vuotta 2000 koskevien RAI-tulosten ja oman kokemuksemme
perusteella. Osastokokouksissa sovimme kehittämiseen liittyvistä asioista yhdessä
ja sitoutimme toinen toisemme työhön. Työskentely pitkäaikaispotilaiden vuode-
osastolla on moniammatillista tiimityötä. Mukana oli ylilääkäri, osastonlääkäri,
sairaanhoitaja, perushoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kun ylilääkäri
oli osastolla, kävimme lääkärinkierrolla yksilöllisesti muutaman potilaan lääki-
tyksiä läpi. Tiedotimme asiasta potilaalle ja omaisille. Potilaan lääkityksen tarkas-
tamisesta tuli myöhemmin vakiintunut hoitotiimin tehostettu työmuoto. Tavoite
oli järkiperäistää ja vähentää potilaan lääkitystä ja suhteuttaa sitä enemmän hänen
tarpeisiinsa. Tätä kautta uskottiin lääkkeiden yhteisvaikutuksia voitavan vähentää
ja potilaan elämänlaatua parantaa. Pitkän ajan hoidossa olleiden potilaiden lääki-
tys jää usein tarkistamatta ja siihen liittyvä voinnin ja lääketehon seuranta toteut-
tamatta hoitosuunnitelmassa. Oli tarpeen kehittää sekä hoitajien että lääkäreiden
työtä.

Hoitajat kokivat potilaiden syöttämisen usein ongelmalliseksi ja lääkkeen ot-
taminen oli useimmilla potilailla hankalaa. Tablettien jauhamisesta oli jo aikai-
semmin lähes kokonaan luovuttu. Tablettien nieleminen ei aina tahtonut onnis-
tua. Ruokailutilanteista haluttiin potilaille miellyttävämpiä, kun lääkemäärä pie-
nenisi. Hoitajilla oli tavoitteena saada lääkkeet aina myös annettua potilaalle, ja he
toivoivat aikaa säästyvän siinäkin, ettei tarvitsisi suuria lääkemääriä “tuputtaa”.
Potilaiden suun kunnon uskottiin paranevan, kun syljeneritys lisääntyy ja suun
limakalvot ovat paremmassa kunnossa.

Lääkärinkierroilla käytiin läpi jokaisen potilaan tautihistoria, kartoitettiin tau-
din ja hoidon ongelmat ja samalla tehostettiin mahdollisten lääkkeiden potilaille
aiheuttamien sivuoireiden esiintyvyyden seurantaa. Lääkelistalta karsittiin pois
potilaalle haitalliseksi todetut tai oireita aiheuttavat lääkkeet tai ne lääkkeet, joi-
den suotuisasta vaikutuksesta puuttui selvä näyttö. Periaatteena lääkesaneerauk-
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sessa oli, mitä pidempään lääke on ollut käytössä, sitä pidempi aika on varattava
sen poisjättöön. Mielenkiintoista on ollut havaita, että kokeneet hoitajat ovat lää-
käriä paremmin vakuuttuneet useiden lääkkeiden tarpeettomuudesta ja haitalli-
suudesta potilaan vointiin.

Sydän- ja verenkiertolääkkeet

Sydänlääkitysten suhteen arvioimme yhdessä aiemmin tehtyä diagnoosia uudel-
leen, mahdollisia oireita levossa ja rasituksessa sekä potilaan sen hetkistä yleiskun-
toa. Potilaalle tehty sairauden diagnoosi ja lääkityksen tarkistaminen on erityisen
tärkeää RAI arvioinnin kliinisesti monimuotoisilla potilailla. Usein lääkkeet on
määrätty potilaalle, kun fyysistä rasitusta on ollut eli potilaan vielä ollessa kotona.
Lääkitystä suhteutettiin potilaan sen hetkiseen tilaan ja usein sitä voitiin huomat-
tavasti vähentää. Pitkävaikutteiset nitrovalmisteet on hitaasti vähentäen voitu
useimmilla kokonaan lopettaa. Lääkityksenä monilla oli tabletteja, joiden käyttö
todettiin arveluttavaksi kapean terapeuttisen leveyden ja muuttuneen farmakoki-
netiikan vuoksi. Digitalisvalmisteet olivat menneinä vuosina yleisesti käytettyjä
sydänlääkkeitä, mutta tarkentuneet käsitykset sydämen vajaatoiminnan patofy-
siologiasta ovat rajanneet digitaliksen käytön vajaatoimintaan, jossa sydän käy flim-
merirytmissä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta digitalisvalmisteet kar-
siutuivat kokonaan pois tai lääkeannostusta voitiin alentaa. Diureetteja vähennet-
tiin tuntuvasti ja osalta potilaista ne voitiin seurannan jälkeen jättää kokonaan
pois. Useilla vuodepotilailla munuaisten toiminta pitkällään ollessa on muuten-
kin tehokkainta. Iäkkäiden vuodepotilaiden hypolipideemisten lääkkeiden jatka-
miseen suhtauduttiin kriittisesti ja usein lääkityksestä luovuttiin. Pieniannoksi-
seen ASA-hoitoon ei ole kajottu, mutta sen sijaan dipyridamoli voitiin yleensä lo-
pettaa. Jatkossa seurasimme entistä tarkemmin mahdollisia lääkevähennyksestä
johtuvia oireita. Teimme tarvittavia seurantatutkimuksia ja seurasimme tilanteen
kehittymistä laboratoriokokein. Verenpainelääkitystä voitiin yksinkertaistaa tai se
voitiin lopettaa kokonaan useilla potilailla. Jos lääkitys oli edelleen tarpeen, on
suosittu kalsiumsalpaajia. Lääkkeiden lopettaminen vaatii asteittaista vähentämistä
ja sen vaikutusten seuraamista. Verenpainelääkityksen keventämisen todettiin usein
vaikuttavan voinnin kohentumisena.

Antikolinergiset lääkkeet

Antikolinergisistä vaikutusta omaaviin lääkkeisiin suhtauduimme kriittisesti ja ne
pyrittiin vaihtamaan toiseen tai lopettamaan kokonaan. Tällaiset lääkkeet heiken-
tävät kognitiivisia kykyjä, aikaansaavat sekavuutta, silmien akkomodaatioheikkout-
ta, parkinsonismia, suolen toiminnan hitautta ja virtsaamisongelmia. Näitä kaik-
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kia ominaisuuksia mittasimme RAI-arvioinnissa sekä muussa hoidon seurannas-
sa. Tulokset pystyimme siirtämään hoidon seurantaan paremmin, kun oli selvää
näyttöä niiden esiintyvyydestä. Antikolinergistä vaikutusta on muun muassa. eräillä
antirytmisillä lääkkeillä, sedatoivilla antihistamiineilla, ruoansulatuskanavan spas-
mia laukaisevilla lääkkeillä, triksyklisillä masennuslääkkeillä, neurolepteilla ja tie-
tyillä urologisilla lääkkeillä.

Mielialalääkkeet

Suomessa usein lieviäkin masennusoireita hoidetaan masennuslääkkeillä. Aina ei
ole näyttöä lääkkeen tehosta. On yleistä, että psyykenlääkkeitä käytetään aika kri-
tiikittömästi iäkkäillä. Psykoosilääkkeitä voidaan määrätä erilaisesti käyttäytyville
potilaille selvittämättä erikseen oireiden syytä. RAI-arvioinnissa seuranta-ajalla
antipsykoottisten lääkkeiden käyttö ilman psykoottisia oireita vaihteli 24–33 pro-
sentilla potilaista. Masennusmittarin (3 pistettä tai enemmän) pohjalta oli syytä
epäillä 6–15 prosentilla potilaista masennusta. Kohtalaisesti (3–8) oireita esiintyi
saman verran. Runsaasti (9–14 pistettä) oireilevia potilaita ei ollut lainkaan tai
korkeimmillaan prosenttiluku oli 0,8. Masennusmittarin arvon ollessa yli 8 pistet-
tä lääkitys aloitettiin aina, ja jos potilas sai lääkettä, se tarkistettiin aina. Lievem-
min oireileville potilaille suunniteltiin hoitosuunnitemaan tarkempi seuranta. Ma-
sentuneita potilaita ilman lääkehoitoa seuranta-ajalla oli 9–28 prosenttia. Suuri
prosenttiluku osoittaa sen, että tutkimatonta, ns. piilomasennusta, voi esiintyä pal-
jon.

Käytösoireiden hoito ja lääkitys

Viiden vuoden aikana potilailla esiintyi paljon käytösoireita. Heistä 18–24 pro-
sentilla oli yksi tai useampi käytösoire. Käytösoireista vaeltelua oli maksimissaan
11 prosentilla potilaista. Lähes saman verran esiintyi karkeaa, uhkaavaa kielen-
käyttöä. Fyysistä pahoinpitelyä hoitajia, muita potilaita tai omaisia kohtaan esiintyi
seitsemällä prosentilla potilaista vuonna 2000. Sosiaalisesti häiritsevää tai sopima-
tonta käytöstä ilmeni neljällä prosentilla. Yleistä kielteistä suhtautumista hoitoon
oli jopa 18 prosentilla potilaista. Tämä ilmeni useimmiten ruokailutilanteissa syö-
mästä kieltäytymisenä, peseytymisessä avusta kieltäytymisenä, yleisenä hoidon vas-
tustamisena jne.

Otimme osastollamme kriittiseen tarkasteluun potilaiden oireet. Käytösoi-
reisilla potilailla pyrittiin täsmällisemmällä hoitosuunnitelman kirjaamisella saa-
maan potilaalle oikea lääke oikeaan aikaan. Hoitajat tehostivat käytösoireen kir-
jaamista kuvaamalla käytösoiretta ja tarkensivat lisäksi kellonajan, jolloin sitä esiin-
tyi. Sovittiin yhteneväisestä käytännöstä, jolla jokainen hoitaja arvioi, voidaanko
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muilla järjestelyillä, esimerkiksi potilaan tehostetulla ohjauksella parantaa ilman
lääkettä potilaan tilaa. Käytösoireisten potilaiden yksilöllistä tilannearviointia ko-
rostettiin erityisesti. Aina käytösoireita ei ole koko päivää, vaan ne saattavat kes-
kittyä tiettyyn vuorokauden aikaan, esimerkiksi omaisten käynnin jälkeen. Joilla-
kin käytösoire ilmenee iltalevottomuutena tai aina ruokailutilanteissa. Wc:ssä käyn-
nit saattavat provosoida levottomuuden.

Dementoituneiden vanhusten käytösoireiden hoidossa selviteltiin erityisesti
oireiden taustoja ja niihin vaikuttavia syitä. Näin voitiin lopettaa sedatiiva- ja neu-
roleptilääkkeet. Näiden lääkkeiden ohella antidepressiiviset lääkkeet ovat vanhuk-
silla ongelmallisin lääkeryhmä. Niiden käyttö ja myös käytön lopettaminen vaatii
psykogeriatrista osaamista, jota Keski-Pohjanmaalla ei ole saatavissa. Usein pää-
dyttiin puhelimitse psykiatrisen konsultaation avulla saamaan hoito kohdalleen.
Neuroleptilääkkeen tilalle voitiin usein antaa pieniä annoksia melperonia tai ris-
peridonia. Olatsapiinia ei käytetä lainkaan. Vuodeosastopotilaiden dementialää-
kitystä ei lopetettu, jos sen katsottiin auttavan potilaan käytösoireissa ja helpotta-
van potilaan hoitoa.

Nukahtamis- ja unilääkkeet

Yleisen käsityksen mukaan iäkkäät käyttävät rauhoittavia ja psyykenlääkkeitä enem-
män kuin nuoremmat. Vuoden 2000 arvioinnissa rauhoittavia ja unilääkkeitä sai
64 prosenttia potilaista. Heistä sai unilääkkeen useammin kuin kahdesti viikossa
neljä prosenttia. Osastolla oli tapana antaa lääkitystä tarvittaessa. Kukaan ei kui-
tenkaan laskenut yksittäisen potilaan saamaa lääkeannosta. Osastolla nukahtamis-
ja unilääkkeitten antaminen väheni lääkkeistä eniten. Niiden määrä huomattiin
myös suureksi, kun lääkkeitä tarkasteltiin kriittisesti. Unilääkkeiden antoaika ja
tarve arvioitiin joka ilta erikseen. Unilääkkeet sovittiin annettavaksi vasta klo 21:n
jälkeen eikä kenellekään säännönmukaisesti. Nukahtamislääkkeiden annon yhtey-
dessä pyrittiin rauhoittamaan muukin hoitoympäristö levolliseksi. Potilaat, jotka
tarvitsevat unilääkkeen säännöllisesti, saavat sen. Heitä on kuitenkin vähän.

Periaatteena on ollut, että silloin, kun unettomuus tulee, voidaan lääkitys aloit-
taa. Tarvittaessa se voidaan myös vaihtaa eri lääkkeeseen. Kokemus on osoittanut,
että jopa parin kuukauden käytön jälkeen on unilääke usein syytä vaihtaa toiseen.
Rauhoittavista lääkkeitä pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit on asteittain lopetet-
tu, koska niiden vaikutus voimistuu ja pitkittyy. Unilääkkeinä suositaan oksatse-
paamia, jos siihen on tarvetta. Unilääkkeiden käyttöprosentti laski osastolla RAI-
mittausten mukaan ”lääkeremontin” alusta puoleen. Tällä hetkellä vain noin vii-
desosalla potilaista on enää unilääke käytössä.
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Ruokailu ja ruoansulatuskanavan lääkkeet

Vuoteeseen hoidettavia potilaita oli vuoden 2000 RAI-arvioinnin mukaan 42 pro-
senttia. He tarvitsevat aina hoitajan avun syömisessään tai hoitajan syöttämään
ruoan. Letkuravitsemukseen (9 % potilaista vuonna 2000) siirrytään harkinnan
jälkeen, mutta jos ravitsemus ei muuten onnistu, sitä käytetään. Osastolla käydään
moniammatillisesti keskustelua siitä, mikä on kunkin potilaan ravitsemuksen ja
sen hetkisen elämän elinennusteen mukainen ravitsemustapa. Ruoansulatuskana-
van lääkkeistä ummetuslääkkeiden käyttö on vähentynyt yhteen tai enimmillään
kahteen lääkkeeseen. Usein nesteytyksen parantaminen ja ummetusta aiheuttavi-
en muiden syiden pohtiminen auttoi. Mahalaukun happopumpun salpaajien käyttö
on tavallista ulkusprofylaksiassa. Kipulääkitystä on pyritty selvemmin ohjaamaan
parasetamolin ja COX-2 selektiivisimpien tulehduskipulääkkeiden suuntaan ja
profylaktista lääkitystä on paljon lopetettu. Kokemuksen mukaan pitkällään ole-
villa vanhuksilla kuitenkin gastroesofageaalinen refluksi ja hankalat esofagiitit
komplikaatioineen ovat melko yleisiä. Lääkesaneerauksessa tällainen epäily tar-
kistettiin gastroskopialla, jonka vanhuspotilaat sietävät erittäin hyvin.

Virtsatieinfektioiden hoito

Antibioottilääkkeiden määräämisen suhteen tehtiin linjauksia. Huomattiin, että
lääkkeitä oli paljon käytössä. Virtsatieinfektiolääkitys tarkastettiin käypähoito-
ohjeiden mukaiseksi. Oireiset infektiot hoidettiin kuten ennenkin niiden ilmaan-
nuttua. Kaikkien potilaiden nesteytystä lisättiin tietoisesti. Infektioiden ennalta
ehkäisyyn lisättiin mehuvalikoimaan karpalomehujuoma. Hoitajat ottivat hoito-
ohjelmaan potilaan säännölliset wc:ssä käynnit ja rakonkoulutus-ohjelman kellon
mukaan toteutettavaksi. Pitkittyneen virtsatieinfektion hoito-ohjeistusta myös tar-
kennettiin. Huomioitavaa oli, ettei lääkityksen lopettaminen näillä potilailla ole
lisännyt virtsatieinfektioiden määrää myöhemminkään. RAI (v. 2000) arvioinnin
mukaan virtsatieinfektioiden määrä oli osastolla 20 prosenttia, joka on esiinty-
vyydeltään vähän.

Kivun esiintyvyys ja kipulääkkeet

Vuonna 2000 potilaista 47 prosentilla ei esiintynyt RAI-arvioinneissa kipua. Har-
vemmin kuin päivittäin kipuilevia potilaita oli 27 prosenttia. Päivittäisestä kohta-
laisesta kivusta kärsi 18 prosenttia potilaista. Päivittäisen, vaikean, jopa sietämät-
tömän kivun kourissa oli yhdeksän prosenttia potilaista. Eniten kipua kärsivistä
potilaista oli ilman lääkitystä yhdeksän prosenttia vuonna 2003. Viime vuosina
olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota potilaiden lääkitsemättömään kipuun.
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Riittävän tehokas kivunhoito huomattiin tärkeäksi osaksi hoitoa. Iäkkään poti-
laan kivun tulkitseminen on vaativaa ja tässä tiimityön osuus korostuu. Usein on-
gelmallinen tramadoli on korvattu fentanyylilaastarilla. Kipulaastarin käyttö on
lisääntynyt muutenkin. Tavallisin kipulääke osastolla on edelleenkin parasetamoli.

Kipulääkitys oli yksi, jonka käyttö lisääntyi, kun lääkityksiä tarkennettiin.
Lääkemäärän lisäys johtui siitä, että kipuoireet huomioitiin tarkemmin ja niihin
aloitettiin oikea lääkitys. Kivuttomana olevien potilaiden määrä oli enimmillään
72 prosenttia. Päivittäin kipuilevien potilaitten määrä oli alimmillaan kolme pro-
senttia. Kipulääkkeiden määrän seuranta suhteessa RAI-arvion kivun esiintyvyy-
teen antaa jatkossa viitteitä, onko tavoitteemme ja erityisesti potilaan subjektiivi-
nen kokemus oikeassa suhteessa. Kirjaaminen potilaan oireista, missä tilanteissa
kipua esiintyy ja mihin vuorokaudenaikaan, on täsmentynyt. Huomasimme, että
monilla potilailla oli kipuja, kun he aamuisin nousivat ylös. Tämä johtui siitä, että
äskettäin annettu lääke ei ollut ehtinyt vielä vaikuttaa tai lääkevaikutus ei enää
riittänytkään illalla tuleviin kipuihin.

Hoidon kehittämisen pohdintaa
Seurantavuoden 2001 RAI-tulosten mukaan lääkemäärä (9 tai enemmän) oli vä-
hentynyt lähes puoleen (45 %). Vuonna 2003 yhdeksän lääkettä tai enemmän saa-
via oli enää 36 prosenttia (kuvio 71). Uskomme, että RAI-tuloksissa poikkeama
muiden terveyskeskuksemme vuodeosastojen ja muiden mukana olevien laitos-
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ten vastaavista tiedoista sai hoitajien ja lääkäreiden huomion heräämään ja lääke-
saneeraus toteutui. Tiesimme arvioinnin perusteella, mikä tällä osastolla on ensi-
sijainen hoidon kehittämisen painopiste. Opimme, että usein lääkkeiden vaiku-
tusta seurattaessa tulee olla riittävän pitkä seuranta-aika ennen kuin tuloksia voi-
daan odottaa. Esimerkiksi masennuslääkkeitä aloittaessa sovimme kolmen kuu-
kauden seurannan hoitosuunnitelmaan ja tarkensimme lääkkeen vaikutusta poti-
laaseen. Puolen vuoden seurannan jälkeen tarkistimme masennusmittarista, oliko
lääke auttanut. Jos tulos oli 3–6 asteikolla, oli masennusepäily edelleen voimassa ja
lääkityksen tarkistus paikallaan.

Lääkkeiden vähentäminen on parantanut potilaiden vointia. Potilailla, joilla
liikuntakykyä on jäljellä, huimausoireet ovat vähentyneet ja he eivät väsähdä lääk-
keenoton jälkeen enää kuten aikaisemmin. Huomasimme myös, että hereilläolo-
aika lääkkeiden vähentämisen myötä on pidentynyt ja yleinen vireystila parantu-
nut. Tärkeimpänä ohjenuorana ”lääkeremontissa” on ollut lääkkeen suotuisa vai-
kutus, potilaan voinnin parantuminen ja hoidon näyttöön perustuva arvio ja ete-
neminen. Neljän vuoden kokemuksen perusteella voimme sanoa, että melko radi-
kaalitkin lääkevähennykset, edellyttäen yksilöllisesti toteutettua harkintaa, eivät
näy potilaan fyysisessä kunnossa oireiden lisääntymisenä tai yleiskunnon laske-
misena.

Muilla terveyskeskuksemme vuodeosastoilla ”lääkeremontit” eivät ole toteu-
tuneet yhtä onnistuneesti kuin tällä osastolla. Yleinen huomio jokaisella osastolla
on lääkkeiden määräämisen kriittisessä tarkastelussa ja muiden hoitoon liittyvien
tarpeellisimpien kehittämistoimenpiteiden käyttöönotossa. Vastaisuudessakin ha-
luamme toteuttaa yhteiseen sopimukseen perustuvaa hoitoa ja näyttöä siitä, missä
onnistuimme. Koko henkilökunta, omaiset ja potilaat ovat olleet positiivisesti
mukana. Olemme kiinnostuneina seuranneet, kuinka onnistumme lääkesanee-
rauksessa. Koska tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä, on into hoidon kehittä-
miseen säilynyt.
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Painehaavojen vähentäminen
HARRIET FINNE-SOVERI JA

KUSTAANKARTANON HAAVATYÖRYHMÄ

Kustaankartanon vanhustenkeskus on Helsingin suurin ja maamme toiseksi suu-
rin vanhainkoti, jonka palvelut Helsingin Sosiaalivirasto järjestää omana toimin-
tanaan ja jonka asukasmäärä on viimeksi kuluneina vuosina vaihdellut 550:n ja
620:n välillä riippuen erilaisista asuintalojen kunnostustöistä. Kustaankartano siirtyi
RAI-järjestelmään kokonaisuudessaan vuonna 2001. Asukkaiden keski-ikä on tänä
aikana noussut 82:sta 83:een ja naisten prosentuaalinen osuus on 76–78.

Kustaankartanon asukkaat koostuvat kolmesta pääryhmästä, fyysisesti liikun-
tarajoitteisista, pääasiallisesti dementiaa sairastavista sekä psykiatrisia sairauksia
sairastavista iäkkäistä henkilöistä. Kustannuspainoindeksi on seuranta-aikana nous-
sut, kuten vanhainkodeissa yleensä (kuvio 72).

Kustaankartanon asujaimisto on hieman keskitasoa parempikuntoisempaa,
mikä ilmenee myös fyysisen toimintakyvyn ja dementian keskimääräisen tason
mittareista (kuvio 73, s. 176). Koska liikkuvia asukkaista on keskimääräistä enem-
män, olisi oletettavissa, että painehaavoja esiintyisi keskimääräistä vähemmän. RAI-
projektin ensimmäiset tulokset osoittivat kuitenkin päinvastaista. Kustaankarta-
nossa painehaavoja esiintyi kaikkiaan useammin kuin muissa vanhainkodeissa
(kuvio 74, s. 176).

KUVIO 72. Kustannuspainon keskiarvot Kustaankartanossa ja vanhainkodeissa vuosina 2001–
2004

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Kevät
2001

Syksy Kevät
2002

Syksy Kevät
2003

Syksy Kevät
2004

Syksy

Vanhainkodit Kustaankartano



176 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

KUVIO 74. 1–4 asteen painehaavat (%) Kustaankartanossa ja vanhainkodeissa keväällä 2001

KUVIO 73. Päivittäinen fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky Kustaankartanossa ja vanhain-
kodeissa (keskiarvo) vuosina 2001–2004
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Jo vuoden 2000 aikana toimintaterapeutit olivat kiinnittäneet huomiota osas-
toilta tulviviin pyyntöihin saada painetta keventäviä tyynyjä, alustoja ja patjoja,
minkä vuoksi päätettiin perustaa moniammatillinen haavatyöryhmä. RAI-tulos-
ten ilmitulo keväällä 2001 muovasi työryhmän päätehtäväksi painehaavojen tun-
nistuksen, ennaltaehkäisyn ja hoitokäytäntöjen kehittämisen. Työryhmän jäsenet
edustivat seuraavia henkilökuntaryhmiä: hoitohenkilökunta, jalkojenhoitajat, toi-
mintaterapeutit, fysioterapeutit, lymfahoitajat ja lääkärit.

Haavatyöryhmä aloitti vuonna 2001 tutustumalla haavanhoitoa käsittelevään
kirjalliseen materiaaliin, nykykäsitykseen haavojen syntymekanismeista, riskiluo-
kituksista, ennaltaehkäisystä ja hoitomuodoista. Työryhmän jäsenet kouluttautui-
vat itse myös käymällä HUS:n plastiikkakirurgian osastoilla seuraamassa alan
ammattilaisten työskentelyä.

Talon jokaisesta yksiköstä valittiin haava-yhdyshenkilö ja hänelle laadittiin
tehtäväkuva sekä tarvittaessa järjestettiin opintokäyntejä osaaviin yksiköihin. Osas-
toille laadittiin haavanhoitomapit, minkä lisäksi opetusmateriaalia vietiin intra-
netiin kaikkien saataville. Lisäksi taloon valittiin päävastuullinen haavahoitaja.
Välinehuolto organisoitiin uudelleen, haavanhoitotuotteet perattiin ja haavanhoi-
toon tarvittavat instrumentit läpikäytiin. Haavojen kirjaamiskäytäntö uudistet-
tiin. Koko talon koulutuksissa käytiin läpi RAI:n käyttö painehaavan uhkan tun-
nistamisessa.

Painehaavapatjojen tarve kartoitettiin RAI:n avulla. Taloon saatiin lahjoituk-
sena 18 erikoispatjaa, minkä lisäksi hankittiin itse 38 erikoispatjaa. Seuraaville vuo-
sille tehtiin hankintasuunnitelmat painehaavoja silmällä pitäen. Samassa yhtey-
dessä läpikäytiin paineen keventäminen istuvassa ja makaavassa asennossa sekä
uusittiin painetta keventävä välineistö. Toimenpiteet ajoittuivat usean vuoden ajalle
ja henkilökunnan koulutustoiminta on muodostunut toistuvaksi. Kustaankarta-
non painehaavaprojektia on esitelty sairaanhoitajalehdessä (Finne-Soveri & Noro
2002), haavalehdessä (Finne-Soveri & Laakso 2003) sekä kansainvälisessä EPUAP-
kongressissa (European Pressure Ulcer Advisory Panel, www.epuap.org).

Painehaavojen kehitys Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa ilmenee ku-
vioista 75 ja 76 (s. 178). Keväällä 2002 painehaavojen vallitsevuus oli 15 prosenttia,
mikä sai haavatyöryhmän jäsenet epätoivoon. Työtä jatkettiin entistä tehostetum-
min ja kevään 2002 jälkeen kehitys on ollut suotuisaa, mutta vasta syksyllä 2004
saavutettiin vanhainkotien keskiarvo. Taistosta tulee vastedeskin kova, sillä Kus-
taankartanon suuri asukasvolyymi on siirtänyt keskiarvoa yhä kauemmaksi suori-
tuksen parantuessa ja toisten ohittaminen vaatii vielä lisäponnistuksia.

Henkilökunnan subjektiivisena käsityksenä keväällä 2004 oli, että painehaa-
vojen ehkäisystä ja hoidosta on opittu. Painetta keventäviä välineitä on opittu käyt-
tämään, sillä painehaavan uhka on opittu havaitsemaan. Työ on ollut tuloksek-
kainta nimenomaan niiden asukkaiden osalta, joilla painehaavan uhka on korkea.
Sen sijaan matalan riskin asukkaiden mahdollista painehaavan uhkaa ei välttä-
mättä vielä osata tunnistaa.
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KUVIO 75. 1–4 asteenpainehaavat (%) Kustaankartanossa ja vanhainkodeissa vuosina 2001–
2004

KUVIO 76. 1–4 asteen painehaavat korkean ja matalan riskin mukaan Kustaankartanossa vuo-
sina 2001–2004
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On mahdollista, että vuoden 2002 kevään korkea painehaavojen esiintyvyys
olikin mittaamiseen liittyvä harha, sillä 2–4 asteen painehaavojen osuus (ihon pinta
on rikki) oli tuolloin 4,39 prosenttia, samalla kun vastaava prosenttiluku seuraa-
vissa mittauksissa on ollut 2,83–5,16–5,07–5,03–5,81–4,53. On todennäköistä, että
tarkennettu seuranta johti nimenomaan ensimmäisen asteen painehaavojen (ihon
jatkuva punoitus ilman, että ihon pinta on rikki) löytymiseen. Toisaalta on huo-
lestuttavaa, ettei 2–4 asteen haavoissa ole tapahtunut luotettavaa vähenemistä.

Kustaankartanon haavatyöryhmän toiminta jatkuu. Emme vielä voi sanoa
onnistuneemme, mutta olemme oikealla ja lupaavalla tiellä – kenties keväällä 2005
alitamme ensi kerran keskiarvon. Tavoitteena on painehaavojen mahdollisimman
täydellinen poisjääminen. Vuoden 2004 toiminnan pääpaino on ravitsemuksen
kohentamisessa, mikä puolestaan tukee painehaavataistelua. Eräs tärkeimmistä
opeista on ollut se, että hoidon laadun parantaminen edellyttää käytäntöjen pe-
rusteellista muuttamista, johon kaikkien tulee sitoutua. Henkilökunnan ja johdon
tulee puhaltaa saumattomasti yhteen hiileen sillä kaikkien työntekijöiden panosta
tarvitaan, sijaisia unohtamatta. Laadun tason kohentaminen on vuosia kestävä
urakka.

Lähteet
Finne-Soveri, U. H., Noro, A. (2002). Painehaavat

Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa -
vertailusta kehittämiseen. Sairaanhoitaja
75(8): 16–17.

Finne-Soveri, U. H., Laakso, R. (2003). Painehaa-
vojen ehkäisyä Kustaankartanon vanhusten-
keskuksessa – käytännön näkökulma. Haa-
va 4: 27.
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Ravitsemuksen seuranta pitkäaikaisessa
laitoshoidossa

TARJA ITKONEN, HARRIET FINNE-SOVERI, ANJA NORO

Iäkkäiden ravitsemus
Suomessa laitosasukkaiden keskuudessa tehdyt tutkimukset kertovat, että pitkäai-
kaishoidossa olevien vanhusten ravitsemustilassa on toivomisen varaa. Rintalan
(2000) selvityksessä ilmeni, että neljännes 75 vuotta täyttäneistä laitosvanhuksista
oli aliravittuja ja puolet aliravitsemusriskissä. Vanhainkodeissa vajaa kolmannes
vanhuksista kärsi virheravitsemuksesta ja kolmella viidestä oli riski virheravitse-
mukseen. Tämän lisäksi joka kolmannen vanhuksen paino oli laskenut vähintään
kilon viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Joka kymmenennellä van-
huksella oli hyvä ravitsemustila. (Muurinen ym. 2003.) Terveyskeskuksen pitkäai-
kaispotilaista yli puolet kärsi virheravitsemuksesta. Kahdella viidestä oli  virhera-
vitsemuksen riski ja vain pienellä osalla oli hyvä ravitsemustila. (Soini ym. 2004.)
Tutkimuksissa käytetään käsitteitä virheravitsemus ja aliravitsemus. Aliravitsemuk-
sella niissä tarkoitetaan proteiinin puutteesta ja/tai riittämättömästä energian saan-
nista johtuvaa tilaa (Aro, Mutanen & Uusitupa 1999). Virheravitsemus laajempa-
na kattaa aliravitsemuksen lisäksi myös ylipainon, tiettyjen ravintoaineiden puu-
toksen ja niiden epätasapainoisen saannin (Tierney 1996).

Pitkäaikaishoidon vanhusten aliravitsemus ja sen uhka olivat yhteydessä huo-
noihin hampaisiin, vanhenemiseen liittyviin sairauksiin kuten dementiaan ja hei-
kentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn (Rintala 2000). Vanhainkotiasukkaiden
heikkoon ravitsemustilaan olivat yhteydessä huono fyysinen ja kognitiivinen toi-
mintakyky, syömiseen liittyvät käytösoireet, aivoverenkiertohäiriöt, suun ja niele-
misen ongelmat, ihon haavaumat, välipalojen puute ja painon seurannan vähäi-
syys. Toisaalta tietyt hoitokäytännöt, kuten säännöllinen painon seuranta ja väli-
palojen käyttö, näyttivät yhdistyvän asukkaiden keskimääräistä parempaan ravit-
semustilaan. (Muurinen ym. 2003.) Terveyskeskuspotilailla heikkoa ravitsemusti-
laa ennakoi naissukupuoli, sairaudet kuten Parkinsonin tauti, dementia, lonkka-
murtuman jälkitila ja krooninen infektio, suun ja nielemisen ongelmat sekä se,
ettei potilas syönyt välipaloja (Soini ym. 2004).

Riittämätön nesteiden nauttiminen, ruokailussa tarvittu apu, painehaavat ja
puremisongelmat lisäsivät todennäköisyyttä sekä matalaan painoindeksiin että
painonlaskuun pitkäaikaishoidon asiakkailla. Matalan painoindeksin todennäköi-
syyttä lisäsivät naissukupuoli, korkea ikä (85 ja yli), vuodepotilaana olo ja lonkka-
murtuma. Masennusoireet ja krooniset sairaudet lisäsivät painonlaskun todennä-
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köisyyttä. Pitkäaikaishoidon asiakkaiden aliravitsemus näyttää olevan monen te-
kijän yhdistelmä ja sen hoidossa myös parantuneet syöttämismenetelmät ja ma-
sennuksen hoito ovat tärkeitä (Blaum, Fries & Fiatarone 1995.)

Matala painoindeksi ja painonlasku on todettu iäkkäillä myös kuolleisuuden
riskitekijöiksi. Alhaisin kuolleisuusriski oli 15 vuoden seurannassa niillä yli 70-
vuotiailla, tupakoimattomilla henkilöillä, joiden painoindeksi oli hieman yli nor-
maalipainon (miehet 27–29, naiset 25–27). Tämän perusteella virheravitsemuk-
sen hälytysmerkkeinä pitäisikin käytännössä pitää ennemmin painonlaskua ja
matalaa painoindeksiä kuin pientä ylipainoa (Dey ym. 2001.)

Ravitsemuksen arviointi on tärkeä osa vanhusasiakkaan toimintakyvyn arvi-
ointia ja hyvä ravitsemustila on ainakin välillisesti osa hyvää elämänlaatua. Ravit-
semustilaa arvioidaan usein BMI Body Mass Index -painoindeksillä, joka saadaan
jakamalla henkilön paino pituuden (metreinä) neliöllä. Painoindeksiä ja painon-
laskun seurantaa viimeisen kuuden kuukauden aikana pidetään iäkkäiden ihmis-
ten ravitsemustilan arvioinnissa käyttökelpoisina erikseen ravitsemustilan arvi-
ointiin suunniteltujen menetelmien rinnalla (Pirlich & Lochs 2001). Vanhusten
ravitsemustilan arviointiin on kehitetty omia arviointimenetelmiä kuten MNA Mini
Nutritional Assessment, jossa käytetään painoindeksiä yhtenä arviointikriteerinä
muiden antropometristen mittausten, ruokavalion ja yleisen toimintakyvyn arvi-
oinnin sekä henkilön oman terveyden ja ravitsemustilan arvioinnin rinnalla (Gui-
goz, Vellas & Garry 1996). MNA:ssa käytetyn painoindeksin asteikko eroaa aikuis-
väestöllä yleisesti käytetyn painoindeksin asteikosta (taulukko 21).

Erityisen käyttökelpoiseksi tekijäksi arvioitaessa, ketkä pitkäaikaishoidon
asiakkaista saavat riittämättömästi energiaa tai proteiineja, on todettu niiden asiak-
kaiden seuraaminen, jotka jättävät vähintään neljänneksen ruoastaan syömättä
useimmilla aterioilla viikon aikana (Beck, Ovesen & Schroll 2001). Myös RAI-jär-
jestelmän kysymykset on todettu päteviksi arvioitaessa käytännössä iäkkäiden pit-
käaikaishoidon asiakkaiden ravitsemustilaa. Parhaiten RAI kuvaa matalaa ravitse-
mustilaa ja virheravitsemusriskiä asiakkailla. (Blaum ym. 1997.)

Tässä artikkelissa tarkastellaan pitkäaikaishoidon asiakkaiden ravitsemusti-
laa painoindeksin ja muutamien muiden tunnuslukujen valossa osin seurantana,
mutta pääasiassa kevään 2004 RAI-arviointitietojen perusteella. Painoindeksin

Aikuisväestön painoindeksi MNA:ssa käytettävä painoindeksi

alle 18,5 alipaino alle 19 erittäin matala
18,5–24,9 normaalipaino 19–20,9 matala
25–29,9 ylipaino 21–22,9 tyydyttävä
30 tai yli lihavuus 23 tai yli hyvä

TAULUKKO 21. Aikuisväestön ja MNA:ssa käytettävän painoindeksin asteikot
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asteikkona käytetään MNA:ssa käytettävää asteikkoa vertailukelpoisuuden vuoksi
suomalaisiin ravitsemustutkimuksiin.

Tarkoitus on tarjota tietoa iäkkäiden pitkäaikaishoidettavien ravitsemukses-
ta; miten ravitsemusasiat keskimäärin ovat ja eroavatko eri laitosmuodot toisis-
taan. Aineistoa voidaan pitää yleistettävänä vanhainkotien ja terveyskeskusten,
mutta ei palvelutalojen osalta, kunhan kiinnittää huomiota puuttuvien punnitus-
ten suurehkoon prosentuaaliseen osuuteen, erityisesti terveyskeskuksissa. Tavoit-
teena on tukea sellaisten hoitokäytäntöjen kehittämistä, jotka turvaavat iäkkäille
asiakkaille hyvän ravitsemuksen laitoshoidossa.

Mitä RAI kertoo ravitsemuksesta?
Ravitsemustila ja siihen liittyvät tekijät kartoitetaan osana kokonaisvaltaista arvi-
ointia. Arvioinnissa selvitetään aikaisemmat ruokailutottumukset, ravitsemusta-
van mahdolliset rajoitukset sekä ajankohtaiset hyvän ravitsemuksen suunnittelus-
sa huomioitavat asiat. Taulukossa 22 esitetään kaikki ne MDS 2.0 -kysymyssarjasta
(liite 1) löytyvät tekijät, joiden aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu joko suo-
raan mittaavan ravitsemustilaa, liittyvän ruokailutilanteisiin läheisesti tai olevan
yhteydessä erityisesti aliravitsemukseen tai sen uhkaan.

Hoidon suunnittelussa kannattaa hyödyntää RAI:n tarjoamien tietojen ja
mittareiden ohella RAPs-tarkistuslistaa, joka nostaa esiin ravitsemustilaan liitty-
viä tietoja muistuttaen muun muassa nestetasapainon ylläpidosta tai suun ja ham-
paiston tilasta, mikäli asiakkaalla on näillä osa-alueilla hoidon suunnittelussa huo-
mioitavia ongelmia.

Ravitsemukseen liittyvästä hoidon laadusta kertoo kolme laatuindikaattoria;
merkittävästä painonlaskusta kärsivien asiakkaiden osuus, kuivumasta kärsivien
asiakkaiden osuus sekä letkuravitsemuksella olevien asiakkaiden osuus osaston
kaikista asiakkaista. Tulokset näistä on käsitelty luvussa Hoidon laatu pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa.
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TAULUKKO 22. RAI-arvioinnissa kerättävät, ravitsemustilan arviointiin suoraan tai välillisesti
liittyvät tiedot (Lähde: MDS 2.0, ks. liite 1)

Kysymys Kysymysten Kysymysten numerot
lkm

Suoraan ravitsemustilan arviointiin liittyvät kysymykset
Ruokailutottumukset useimmiten edeltävän 4 AC1i-AC1l
vuoden ajalta
Ravitsemustavan rajoitukset 1 A8f
Pituus ja paino 2 K2a, K2b
Painon muutos 2 K3a, K3b
Ravitsemusongelmat 4 K4a-K4d
Ravitsemustapa 9 K5a-K5i
Mahdollisesta laskimon sisäisestä/letkuravitse- 2 K6a, K6b
muksesta
Suoriutuminen ruokailusta ja ruokailuun annettu 2 G1hA, G1hB
apu

Välillisesti ravitsemustilan arviointiin liittyvät kysymykset
Suun ongelmat 4 K1a-K1d
Suun terveys ja sairauksien ehkäisy 7 L1a-L1g
Kognitiivinen toimintakyky 16 B1, B2a, B2b, B3a–B3e, B4,

B5a–B5f, B6
Näkökyky 4 D1, D2a-D2c
Toistuvat ahdistuneet valitukset esim. aterioista 1 E1i
Vaeltelu 1 E4aA, E4aB
Kielteinen suhtautuminen hoitoon esim. syömi- 2 E4eA, E4eB
sen vastustelu
Yläraajan ja/tai käden toiminnalliset liikunnan 4 G4bA, G4bB, G4cA, G4cB
rajoitteet
Toimintojen osittaminen 1 G7
Fyysisiä päivittäisiä toimintoja koskevat kuntou- 5 G8a-G8e
tumismahdollisuudet
Suolen toiminta 5 H2a-H2e
Endokrinologiset, metaboliset ja ravitsemukseen 3 I1a-I1c
liittyvät sairaudet
Muut sairaudet 41 I1d-I1rr
Terveydentila 7 J1a, J1c, J1d, J1g, J1h, J1o, J1p
Vatsakipu 1 J3i
Terveydentilan vakaus 4 J5a-J5d
Ihon kunto, haavaumat ja ravitsemus- tai nestey- 7 M1a-M1d, M2a, M2b, M5d
tysohjelma ihoa varten
Lääkitys kuten diureetin käyttö 1 O4e, O5a-
Erityishoidot kuten nestetasapainon seuranta 1 P1d
Hoitajien antama kuntoutus ja ylläpitohoito 1 P3h
syömisen tai nielemisen osalta
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Painoindeksi
Pitkäaikaishoidon asiakkaiden ravitsemustilasta on enimmillään tietoa viiden vuo-
den ajalta (taulukko 23). Paino tai pituus puuttui keskimäärin joka seitsemänneltä
asiakkaalta, terveyskeskusosastoilla joka neljänneltä. Pitäen tämän mielessä asiak-
kaiden painoindeksi oli keskimäärin hyvä ja se pysynyt melko samana toistuvissa
mittauksissa.

Erittäin matala painoindeksi oli keskimäärin 15 prosentilla kaikista punni-
tuista ja mitatuista. Matala painoindeksi oli vastaavasti keskimäärin 12 prosentilla
ja tyydyttävä painoindeksi keskimäärin 14 prosentilla. Hyvä painoindeksi oli kes-
kimäärin 44 prosentilla. Vanhuksille suositeltava painoindeksi 24–29 (Suominen
2002) oli 29 prosentilla pitkäaikaishoidettavista. Kaikista asiakkaista 9 prosentilla
painoindeksi oli 30 tai yli. Kuviossa 77 esitetään painoindeksin jakauma laitostyy-
peittäin.

TAULUKKO 23. Painoindeksin keskiarvot ja puuttuvat tiedot eri mittausajankohtina (Lähde:
RAI-tietokanta, Stakes)

Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy1

n = 2 278 n = 2 200 n = 4 231 n = 4 253 n = 5 672 n = 5 704 n = 6 699 n = 6 360 n = 6 693 n = 6 151

Painoindeksi, keskiarvo
Palvelutalo 24,8 24,7 25,6 25,5 25,7 25,8 25,4 25,1 25,8 25,8
Vanhainkoti 24,1 23,7 23,8 23,8 23,6 23,5 23,7 23,7 23,7 23,8
Terveyskeskus 22,5 22,6 22,7 22,8 22,8 22,6 22,8 22,5 22,7 22,6
Yhteensä 23,2 23,2 23,5 23,5 23,5 23,4 23,5 23,5 23,6 23,6

Puuttuva painoindeksi, %
Palvelutalo 4 2 27 21 23 15 12 13 11 11
Vanhainkoti 15 5 9 9 15 13 13 13 11 9
Terveyskeskus 21 18 17 16 21 21 23 20 24 23
Yhteensä 18 13 13 13 18 16 16 15 15 14

1 Luvut kattavat ajankohdan 1.7.–30.10.2004.
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KUVIO 77. Painoindeksiryhmät laitostyypeittäin keväällä 2004 (Lähde: RAI-tietokanta, Stakes)
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Ruokailusta suoriutuminen ja ruokailussa annettu
apu
Ruokailusta suoriutui itsenäisesti 34 prosenttia, minkä lisäksi 22 prosenttia suo-
riutui valvonnan, rohkaisun tai kehotusten avulla. Rajoitetusti fyysistä apua saa-
den ruokaili 10 prosenttia asiakkaista ja runsaasti apua saaden 11 prosenttia. Täy-
sin autettavia ruokailussa oli keskimäärin 23 prosenttia. Kaikista laitostyypeistä
löytyy ruokailussa täysin autettavia asiakkaita (kuvio 78).

Keskimäärin 17 prosenttia asiakkaista ruokailee ilman henkilökunnan apua.
Valmisteluapua ruokailussa annetaan 42 prosentille ja saman verran on niitä, joil-
le yksi tai useampi henkilö antaa fyysisesti apua ruokailussa. Eniten ruokailussa
autettavia on terveyskeskuksissa, mutta heitä on myös vanhainkodeissa ja palvelu-
taloissa (kuvio 79).

KUVIO 78. Ruokailussa täysin autettavat asiakkaat laitostyypeittäin eri mittausajankohtina (Läh-
de: RAI-tietokanta, Stakes)

KUVIO 79. Fyysistä apua ruokailussa saaneet asiakkaat laitostyypeittäin eri mittausajankohti-
na (Lähde: RAI-tietokanta, Stakes)
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Ravitsemukseen liittyviä ongelmia ja erilaisia
ravitsemustapoja
Joka viides asiakas jätti ruoastaan syömättä neljänneksen tai enemmän useimmil-
la aterioilla (kuvio 80). Kognitioltaan normaaleista asiakkaista 16 prosenttia jätti
ruokaa syömättä säännöllisesti. Keskivaikeasta–vaikeasta kognition häiriöstä kär-
sivistä asiakkaista 26 prosenttia jätti ruokaa syömättä. Riittämättömästi nesteitä
nautti keskimäärin 12 prosenttia.

Vain muutamat asiakkaista valittivat nälkää säännöllisesti tai toistuvasti (4 %),
eikä ruokien maustakaan valittanut kovin moni (6 %). Keskimääräistä enemmän
nälkää valittavia asiakkaita oli niiden henkilöiden keskuudessa, jotka sairastivat
keskivaikeaa tai sitä vaikeampaa dementiaa, kuitenkin niin, että erittäin vaikeasta
kognition heikkenemisestä kärsivien ryhmässä oli keskimääräistä vähemmän ruo-
kien mausta tai nälästä valittavia.

Keskimäärin 56 prosentilla oli jokin erityinen ravitsemustapa (kuvio 5). Ylei-
sin oli hienonnettu ruoka, jota söi 39 prosenttia. Terapeuttinen dieetti oli 15 pro-
sentilla ja painonmuutokseen tähtäävä dieetti hyvin harvalla (4 %). Välipaloja nautti
9 prosenttia pitkäaikaishoidossa. Erityisastioita tai ruokailuvälineitä käytti vain
muutama (6 %). Laskimonsisäinen ravitsemus, letkuravitsemus ja ruiskulla suun
kautta annettava ruoka olivat harvinaisia.

KUVIO 80. Ruokaa säännöllisesti neljänneksen tai enemmän syömättä jättävien asiakkaiden
määrä laitostyypeittäin eri mittausajankohtina (Lähde: RAI-tietokanta, Stakes)
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KUVIO 81. Erityiset ravitsemustavat laitostyypeittäin keväällä 2004 (Lähde: RAI-tietokanta,
Stakes)

Suun terveys
Asiakkaiden valtaosan (73 %) kohdalla arvioitiin, ettei heillä ole puremis- tai nie-
lemisongelmia tai kipua suussa. Puremisongelmia havaittiin keskimäärin 16 pro-
sentilla, nielemisongelmia 15 prosentilla ja kipu suussa 4 prosentilla (kuvio 82).
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KUVIO 82. Suun ongelmat laitostyypeittäin keväällä 2004 (Lähde: RAI-tietokanta, Stakes)
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KUVIO 83. Suun terveys laitostyypeittäin keväällä 2004 (Lähde: RAI-tietokanta, Stakes)

Osa- tai kokoproteesi oli keskimäärin joka toisella (kuvio 83). Vajaa hampais-
to tai puuttuva osa- tai kokoproteesi oli 29 prosentilla. Murtuneet, heiluvat tai
karioottiset hampaat löytyivät 6 prosentilta ja suun infektio tai haavaumat viidellä
prosentilta. Hampaiden päivittäinen hygienia jäi puutteelliseksi 23 prosentilla.

Muita ravitsemuksen suunnittelussa huomioitavia
asioita
Muita hoidon suunnitteluun liittyviä, huomionarvoisia asioita ovat esimerkiksi
näkökentän ongelmat (10 %); asiakas saattaa jättää ruokaa tarjottimen toiselle
puolelle – sekä masennus, joka purkautuu toistuvina ahdistuneita valituksina ja
huolena aterioista (22 %). Käyttäytymiseen liittyviä ja ruokailutilanteessa huomioi-
tavia oireita ovat vaeltelu (19 %) ja sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäy-
tyminen, joka voi ilmetä muun muassa ruoalla sotkemisena (22 %). Myös taipu-
mus syömisen vastusteluun voi vaikuttaa asiakkaan ravitsemukseen. Ylipäänsä kiel-
teistä suhtautumista hoitoon esiintyi 29 prosentilla pitkäaikaisasiakkaista.

Yläraajan tahdonalaisessa liikkeessä oli osittainen puutos 38 prosentilla ja täy-
dellinen puutos 10 prosentilla. Selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista osa tai
kaikki toiminnot oli jaettava osatehtäviin 39 prosentilla.

Arvioinnissa kerätään paljon tietoa, josta tähän on esimerkinomaisesti valit-
tu ilmeisimpiä ravitsemukseen liittyviä ongelmia ja rajoituksia. Hyvän ravitsemus-
tilan ylläpitoon ovat yhteydessä myös asiakkaan omat voimavarat, joiden tukemi-
nen on osa hyvää hoitoa.
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Pohdinta
Joka viides asiakas oli terveyskeskusosastoilla aliravittu (painoindeksi alle 19). Tä-
hän ryhmään vanhainkodeissa kuului joka seitsemäs ja palvelutaloissa joka kym-
menes. Todennäköisimmin seuraavaankin painoindeksiluokkaan kuuluvista (pai-
noindeksi 19–20,9) osalla on todellinen aliravitsemus tai ainakin sen vakava uhka.
Tähän joukkoon kuului terveyskeskusosastoilla ja vanhainkodeissa joka kymmenes.

Luvut olivat pienempiä kuin tuoreissa suomalaisissa selvityksissä, joissa erit-
täin matalan painoindeksin asiakkaita oli terveyskeskuksen vuodeosastoilla joka
kolmas (Soini ym. 2004) ja vanhainkodeissa lähes joka viides (Muurinen ym. 2003).
Vertailu saa lisäarvoa siitä, että Soinin ja Muurisen tutkimukset on suoritettu pää-
asiallisesti, mutta ei kokonaan RAI:ta käyttävillä osastoilla Helsingissä. Erojen seli-
tykset voivat olla seuraavankaltaiset:
1. Helsinkiläisten laitosasukkaiden ravitsemustila on muuta maata heikompi tai
2. puuttuvat pituus- ja painotiedot vinouttavat tuloksia suuntaan tai toiseen.

Eräs mahdollisuus on, että helsinkiläiset punnitsevat ahkerammin myös huo-
nokuntoiset, jolloin kokonaistulokset vinoutuvat aliravitsemuksen suuntaan
Helsingissä verrattuna muihin.

3. Perusjoukkojen erilaisuus selittää erot.

Joka toisen laitosasukkaan energian saanti oli riittävä (painoindeksi yli 23). Paino-
indeksi ei kerro proteiinien riittävyydestä ja myös normaali- ja ylipainoisilla van-
huksilla voi olla proteiinialiravitsemusta. Uusimmat iäkkäiden painoindeksisuo-
situkset ovat tavallista aikuisväestöä tuntuvasti korkeammat (24–29). Näiden mu-
kaan vajaan kolmanneksen ravitsemustila oli normaali.

Joka viides pitkäaikaishoidon asiakas jättää ruokaa syömättä ja tarvitsee tästä
syystä tarkempaa seurantaa hyvän ravitsemustilan turvaamiseksi. Erityistä huo-
miota kannattaa kiinnittää dementiaa sairastaviin. Keskivaikea-vaikeasta kogniti-
on häiriöstä kärsivistä asiakkaista joka neljäs jättää ruokaansa syömättä ja kaik-
kein vaikeimmin dementoituneet ovat kokonaan henkilökunnan varassa.

Saattohoidossa olevia lukuun ottamatta painon säännöllinen seuranta kuu-
luu jokaisen laitosasukkaan hoitosuunnitelmaan. Osaston hankintasuunnitelmaan
puolestaan kuuluu riittävästä välineistöstä huolehtiminen. Suun hygieniasta ja
hampaistosta huolehtiminen kaipaa kohennusta vähintään joka neljännellä lai-
tosasukkaalla, joiden hampaiden päivittäisestä puhdistuksesta ei nykymerkintö-
jen mukaan huolehdi kukaan.

Osastojen jatkohaasteeksi muotoutuu kerättyjen tietojen entistä tehokkaam-
pi hyväksikäyttö asukkaiden ravitsemustilaa arvioitaessa ja tilanteen seurannassa.
Tietoja voi tarvittaessa syventää muiden, tarkempien instrumenttien avulla. Ver-
tailukehittämishankkeen haasteena on uudistaa palauteraportteja ja luoda uusia
vertailumahdollisuuksia osallistujille. Tutkimuksen haasteena on aliravitsemuk-



190 IKÄÄNTYNEIDEN LAITOSHOIDON LAATU JA TUOTTAVUUS

sen riskitekijöiden entistä huolellisempi kartoittaminen ja interventioiden suun-
nittelu ja evaluoiminen. Myös ylipainoisiin asukkaisiin kannattaa vastaisuudessa
perehtyä tarkemmin.
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Hankkeeseen osallistuneet laitokset 2000–2004

Laitos Paikkakunta Aloitus-
vuosi

Apollokotisäätiö Apollokoti Helsinki 2001
Apollokotisäätiö Villa Kälkestad Västanfjärd 2001
Asumispalveluyksikkö Kotiranta Kauhava 2002
Aurorakoti Espoo 2001
Betesda-Säätiö Hoivakoti Hopea Vantaa 2002
Cathinka Guldberg-senteret Norja 2003
Diakoniasäätiö Foibe Vantaa 2001
Epoon vanhainkoti Porvoo 2000
Espoonlahden hoivakoti Espoo 2002
Folkhälsan Botnia Seniorhuset Mustasaari 2003
Folkhälsan Botnia Östanlid Pietarsaari 2004
Folkhälsan Mittnyland Seniorhemmet Helsinki 2000
Folkhälsan Mittnyland Silviahemmet Helsinki 2003
Folkhälsan Raseborg Blomsterhemmet Tammisaari 2003
Folkhälsan Raseborg Hoito-osastot Meltola Karjaa 2003
Folkhälsan Raseborg Villa Rosa Karjaa 2003
Hangon terveyskeskus Hanko 2001
Hatanpäänpuiston sairaala Tampere 2001
Haukikoti Espoo 2004
Helmirannan palvelukeskus Kauhava 2002
Helsingin Diakonissalaitos Dementiakoti Pääskylä Helsinki 2001
Helsingin Diakonissalaitos Elim-Koti Helsinki 2001
Helsingin Diakonissalaitos Hia-koti Helsinki 2001
Helsingin Diakonissalaitos Kotikallion hoivakoti Helsinki 2001
Helsingin Diakonissalaitos Scilla Helsinki 2000
Helsingin yhd. sairas- ja vanhainkotisäätiö Antinkoti Helsinki 2000
Helsingin yhd. sairas- ja vanhainkotisäätiö Kannelkoti Helsinki 2002
Helsingin yhd. sairas- ja vanhainkotisäätiö Mariankoti Helsinki 2002
Helsingin yhd. sairas- ja vanhainkotisäätiö Osmonkallio Helsinki 2002
Helsingin yhd. sairas- ja vanhainkotisäätiö Pakilan vanhainkoti Helsinki 2000
Hiirosen vanhainkoti Oulu 2002
Hoitokoti Iltakello Kauhava 2002
Hoitokoti Kultarinne Vantaa 2001
Hoivasairaala Elina Laitila 2002
Honkaharjun vanhainkoti Kokkola 2000
Iitin terveyskeskus Iitti 2004
Johannisbergin vanhainkoti Porvoo 2000
Jokiniemen palveluasunnot Kauhava 2002
Jorvin tk-osasto Espoo 2002
Jämsän seudun terveyskeskus Jämsä 2001
Kauhavan seudun terveyskeskus Kauhava 2002
Kivelän sairaala Helsinki 2002
Kokkolan seudun terveyskeskus Kokkola 2000
Kontinkankaan sairaala Oulu 2002
Kontulan vanhustenkeskus Helsinki 2001
Koskelan sairaala Helsinki 2000
Koskenpään vanhainkoti Jämsänkoski 2002
Kotikeskus Hopea- ja Rantakoti Nivala 2001
Kotikeskus Mänty- ja Koivukoti Nivala 2001
Koukkuniemen vanhainkoti Tampere 2001

Liite 2 jatkuu
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Liite 2 jatkuu

Laitos Paikkakunta Aloitus-
vuosi

Kurikan terveyskeskus Kurikka 2001
Kurikan vanhainkoti Kurikka 2001
Kustaankartanon vanhustenkeskus Helsinki 2000
Lappeenrannan terveyskeskus Taipalsaaren sairaala Lappeenranta 2004
Lapuan terveyskeskus Lapua 2001
Lassintalo Oulu 2004
Liedon yksityinen hoitokoti Matinkartano Lieto 2001
Linnakartanon vanhainkoti Jämsänkoski 2002
Malmin vanhusten palvelutalo Helsinki 2000
Marian sairaskotisäätiö Lauttasaaren kartanon sairaskoti Helsinki 2002
Marttilanmäen vanhainkoti Rauma 2003
Mefys Oy Varpula Helsinki 2003
Mefys Oy Vuoksela Espoo 2003
Metsonkoti Vantaa 2001
Myllypuron sairaala Helsinki 2000
Myyrinkoti Vantaa 2001
Niittykoti Nivala 2001
Nivalan terveyskeskus Nivala 2001
Nokian terveyskeskus Nokia 2003
Nurmijärven terveyskeskus Nurmijärvi 2004
Omakotisäätiö Palvelutalo Merilä Helsinki 2001
Oulunkylän kuntoutussairaala Helsinki 2000
Palvelukoti Rantakartano Oy Helsinki 2003
Palvelutalo Astrea Hanko 2001
Palvelutalo Nova Hanko 2001
Pettersborgin palvelutalo Kokkola 2000
Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus Porvoo 2000
Puolarmetsän sairaala Espoo 2004
Riistavuoren vanhustenkeskus Helsinki 2001
Roihuvuoren vanhustenkeskus Helsinki 2002
Saksalan palvelukeskus, Lukkoilakoti Jämsä 2002
Seinäjoen seudun terveyskeskus Seinäjoki 2002
Simonkoti Vantaa 2001
Sipoon terveyskeskus Sipoo 2003
Sipoon vanhainkoti Sateenkaari Sipoo 2003
Sipoon vanhainkoti Suvirinne Sipoo 2003
Suursuon sairaala Helsinki 2000
Suvantokoti Nivala 2001
Taavinkoti Espoo 2002
Tervakartanon palvelutalo Kokkola 2000
Tuirankartanon sairaala Oulu 2002
Vanhainkoti-palvelukeskus Hopearinne Lapua 2001
Ventuksen vanhainkoti Kokkola 2000
Vieskan seudun terveyskeskus Ylivieska 2001
Viherkoti Espoo 2002
Vihnuskoti Nokia 2003
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