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RAI-välineistö pähkinänkuoressa
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Standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin
välineistö

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeiden 
arviointi

Yksilötason hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen 
suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi

Vertailutieto yksikkö-, alue- ja kansallisella
tasolla

Vertailukehittäminen

Vanhuspalvelulaki edellyttää RAI-arviointivälineistön käyttöä iäkkäiden henkilöiden 
asiakasohjauksessa ja säännöllisissä palveluissa. Käyttö on aloitettava viimeistään 1.4.2023.
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Asiakkaiden tarpeet ja voimavarat vaihtelevat.

RAI-arviointitietoa hyödynnetään asiakkaan 

yksilöllisiä tarpeita vastaavien palvelujen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. 

Kattavan arviointitiedon avulla palvelut 
voidaan suunnitella asiakkaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin
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Olennaista RAI-arvioinnissa

• Standardoitu
• Käsikirja, koulutus, yhtenäisyys

• Kokonaiskartoitus
• Katveeseen jäävät ongelmat ja voimavarat

• Kaikille, järjestelmällisesti
• Katveeseen jäävät henkilöt

• Seuranta
• Muutosten havainnointi
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RAI-mittarit
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Herätteet ja mittarit

• Herätteet ja mittarit tiivistävät 
yksittäisiä toimintoja koskevaa 
RAI-kartoitusta

• Ne muodostuvat asiakkaan RAI-
arvioinnissa kerätyn 
tiedon pohjalta ”kaupan päälle”

• Pätevyysarviointeja TOIMIA-
tietokannassa 
• interRAI:n oma validaatiotutkimus

THL:n RAI-asiantuntijat 6.5.2022 10



Mittarien aiheita

• Arkisuoriutuminen

• Kognitio

• Liikkumiskyky

• Mieliala

• Haastava käyttäytyminen

• Voimavarat

• Terveyden epävakaus

• Sosiaalinen osallisuus

• ”Hoitoisuus”

• Palvelutarveluokka 
(segmentti)
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Eniten käytetyt mittarit

• ADLH (0-6)

• IADLCH (0-6)

• CPS (0-6)

• CHESS (0-5)

• DRS (0-14)

• ABS (0-12)

• RISE (0-6)

• MAPLe (5 luokkaa)

• ADL-L (0-28), ADL-S (0-16)

• IADLC (0-48), FHIER (0-12)

• CPS2 (0-8)

• DRSSR (0-9)

• SES (0-5)

• MAPLE15
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Lisäksi

• PURS: Painehaavan riski

• PAIN-R: Kipu

• FALLS: Kaatumisvaara

• COMM: Kommunikointikyky

• DbSI: Kuulo- ja näkökyky

• DIVERT: Päivystyskäyntiriski

• EVAC: Poistumisturvallisuus

• Useita psykiatristen oireiden mittareita
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IHIER-C
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Aterioiden valmistus
Tavalliset kotitaloustyöt

Raha-asioiden hoito
Lääkityksestä 

huolehtiminen
Ostoksilla käynti

Monessako täysin 
avusta riippuvainen 

(suoriutumiskyky 5-6)?

Monessako vaikeuksia 
(suoriutumiskyky 1-4)?
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IADLCH3:
Aterioiden valmistus

Tavalliset kotitaloustyöt
Ostoksilla käynti



CPS2
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Päätöksentekokyky
Lähimuisti

Ymmärretyksi tuleminen

Monessako vaikeuksia,
vaikeusaste

Lääkityksestä huolehtiminen
Raha-asioista huolehtiminen

Kävelykyky

654320 1 7 8

654320 1(CPS)



RAI-tieto lääkärin työssä
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RAI-tiedosta hyötyä lääkärille

• Kokonaiskartoitus

• Yhteinen ”kieli”

• Diagnoosi

• Päätöksen tuki

• Kuntoutus

• Seuranta
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Kokonaiskartoitus

• Geriatrinen kokonaisarvio vaatii pohjalle järjestelmällisen 
kokonaiskartoituksen
• Tiedot kokoaa ammattihenkilö, joka 

• tuntee tai tutustuu arvioitavaan henkilöön, ja 

• Arviointi tehdään yhdessä henkilön kanssa 

• Täydentää muuta potilastietoa

• Pääasiassa toimintakykytietoa
• Myös ympäristötekijät, voimavarat ja käytössä olevat palvelut
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Yhteinen ”kieli”

• Hoitaja / lääkäri

• Koko hoitava tiimi (myös kuntoutusammattihenkilöt, 
sosiaalityö, asiakasohjaus)

• Henkilön ja hänen läheistensä osallisuus

• RAI-mittarien käyttö lausunnoissa

• Oleta, että tietoa on
• Oleta, että tieto on pätevää

• Kysy ja vaadi

• Käytä tietoa → käytetty tieto paranee
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Diagnoosi

• RAI-arviointi on toimintakykytietoa, 
• ei diagnostisesti spesifistä

• Järjestelmällisesti, kaikista asiakkaista

• Millainen henkilön toimintakyky oli ennen nykyistä ongelmaa?

• Miten henkilön toimintakyky on muuttunut

• Onko ”yllättäviä” toimintakykypoikkeamia?
• Ota kantaa, etsi diagnostiset selitykset
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Päätöksen tuki

• RAI-arviointiin sisältyy herätteitä
• Ja niihin interRAI:n piirissä kirjoitettuja hyvän käytännön kuvauksia

• Mittarit palvelupäätösten perusteena
• Ei mikään yksittäinen mittari, mutta profiili antaa hyvän 

kokonaiskuvan

• Aikaisempi toimintakyky auttaa asettamaan 
kuntoutustavoitteita
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Kuntoutus

• Aikaisempi toimintakyky (mittarit, yksittäiset toiminnot)

• Muutokset ennen nykytilannetta

• Toimintakyvyn seuranta

• Kuntoutuksen voimavarat
• Myös henkilön omat tavoitteet,

• Läheisavun voimavarat
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Seuranta

• Minkä hyvänsä tärkeän muutoksen jälkeen
• Esim. sairaalajakso, elämänmuutos, lääkitysmuutos

• Ei pelkästään kuntoutumisen seuranta

• Hyvä hoitokäytäntö: muutos RAI-mittareissa vaatii 
selityksen, eli diagnoosin

• Toisaalta: jos (tuoreet) RAI-mittarit ovat stabiileja, esiin tuotu 
huoli (esim. ”mennyt alaspäin kuin lehmän häntä”) asettuu 
perspektiiviin
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RAI ja tiedolla johtaminen
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RAI-arviointitiedosta koostettua

vertailutietoa käytetään yksikön ja 
organisaation toiminnan kehittämisessä palvelujen 
laadun parantamiseksi.
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RAI-vertailutieto
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• Näkymä asiakaskunnan 
toimintakykyyn ja tarpeisiin sekä 
palvelujen laatuun ja 
vaikuttavuuteen

• Tukee johtamista sekä strategista 
suunnittelua

• Mahdollistaa vertailun vastaaviin 
RAI-välineistöä käyttäviin 
organisaatioihin
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Vertailutiedon käyttökelpoisuusvaatimuksia

• Järjestelmällinen arviointi (ketään ei jää katveeseen)

• Yhteys organisaation tavoitteisiin

• Tiedon käyttö päätöksenteossa ja kehittämistyössä
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Lue lisää ja ota yhteyttä

• Verkkosivut: www.thl.fi/rai

• THL:n RAI-verkkokoulu: www.verkkokoulut.thl.fi

• RAI-järjestelmän käyttöönottomalli Innokylässä

RAI-
neuvonta:
rai@thl.fi

@THLIkaantyminen
#finRAI #RAIseminaari
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