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Mervi Kivistö
johtava asiantuntija



Oy Raisoft Ltd
• perustettu Kokkolassa 2000

• toimistot myös Jyväskylässä ja Lissabonissa

• kansainvälinen ohjelmisto- ja asiantuntijayritys

• yli 50 työntekijää

• pohjalla maailmanlaajuinen interRAI-järjestelmä

+ myös muita päteviä mittareita

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi 
tekeminen on toimintamme kulmakiviä.



Asiakas-
ohjaus

Ikään-
tyneet

Kehitys-
vamma

Mielen-
terveys

LAADUNSEURANTA

HOIDONSUUNNITTELU

Käyttöalueet ja työvälineet



hoitajat
moniam-
matillinen 

tiimi

asiakkaat
lääkärit,

geriatrit

toimiala-
johtajat

lähi-
esimiehet

projektit 
ja tutkijat

jnejnejne...

Käyttäjäryhmät

pääkäyttäjät



Hihat kääritään ja töitä tehdään
• Tiedot mitä arvioinneista saadaan, 

käyttöalueet ja käyttäjäryhmät haastavat 
meitä koko ajan kehitystyössä miettimään 
mm. aihetta Tunnistaminen ei riitä

• Yhteistyön merkitys on suuri

–asiakkaat

–muut yritykset



• tieto kerrotaan ymmärrettävästi 
(kieli)

• kohderyhmä löytää tiedon helposti 
ja se ohjaa toimintaa (dashboard)

• katse kohdistuu merkitykselliseen 
tietoon, suuntaan mihin ollaan 
menossa ja asioihin missä on 
tapahtunut oleellisia muutoksia 
(raja-arvot)

Ohjelmiston 
toteutuksen ja 
kehityksen kulmakiviä



Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

toinen taso

kolmas taso

neljäs taso

viides taso

Miten minä 
voin?

itsearviointi

itseilmaistut tavoitteet ja 
tarpeet

keskustellen toimintakyvyn ja 
terveyden tilanne

Pääsisipä kauppareissulle 
viikoittain!

Voi, kun joku tekisi 
kotiruokaa.

Aliravitsemusriski 

Asiakas, 
jolle arviointi 

tehdään



omat asiakkaat
hoidon suunnittelu 
ja arviointi

kivut 

itsearvioitu mieliala

Valmiiksi määritelty, mitkä 
tulokset (hoidon tarpeet) 
siirtyvät automaattisesti 

hoitosuunnitelmaan ja jokin 
hoitotyön menetelmä on 

valittava.

Hoitajat



yksiköt

laadunseuranta
asiakasrakenne
hoitajamitoitus (CMI)

kaatuilu 
sairaanhoidolliset 
asiakkaat 
hoitajamitoitus 24-21

Strategiassa määritellyt 
seuranta-alueet 
ajantasaisesti.

Benchmarking huomioitu

Lähiesi-
miehet

Strukturoitu 
kirjaaminen hoidon 
suunnittelussa ja 
näyttöön perustuvien 
menetelmien valinta 
antaa tietoa 
vaikuttavuudesta.



Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

toinen taso

kolmas taso

neljäs taso

viides taso

palvelualat

asiakassegmentit

palvelutuotteet

laadunseuranta

avun tarve, 
kognitiovaje 
muistisairaanhoito

päivystyskäynnit

Työpöydän kokonaisuudesta 
pääsee porautumaan oma 
tuotanto vs. ostopalvelut 

tietoihin.

Benchmarking

Toimiala-
johtajat



Näkymistä päästään pureutumaan myös vuosinäkymiin
Esim. Onko asiakkaiden palveluihin ohjautuminen mennyt strategian 
mukaisesti? Onko laatu säilynyt?



CASE

• NHG

• EVONDOS – lääkeannostelurobotti

• Heinola – Laatuprojekti

• Kulttuurinen vanhustyö –
yllätyimme itsekin, mihin kaikkeen 
RAI taipuu!



Suomessa asiakkaitamme 
ovat kaupungit, kunnat, 
hyvinvointiyhtymät ja 
yksityiset 
palveluntuottajat. 

Toimintamme on hyvin 
kansainvälistä –
yhteistyökumppani- ja 
asiakasverkostomme 
ulottuu ympäri maailman



Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

toinen taso

kolmas taso

neljäs taso

viides taso

Mervi Kivistö

johtava asiantuntija

mervi.kivisto@raisoft.com

puh. 040 555 0843

Oy Raisoft Ltd
Vaasantie 6 / PL 144 / 67101 Kokkola

www.raisoft.com

KIITOS!
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