
RAI
Resident Assesment 

Instrument
RAI=Yksilön arviointiväline



RAI-järjestelmä
Strukturoitu kysymyskaavake
perustuu yksilön tarpeiden monipuoliseen 
systemaattiseen arviointiin 
soveltuu yksilön hoito- ja palvelusuunnitelman
laadintaan ja hoidon tulosten seurantaan 
käsittää satoja kysymyksiä, joista samalla rakentuu 
joukko kansainvälisesti testattuja päteviksi ja 
luotettaviksi todettuja mittareita 
mittareineen ja tunnuslukuineen muodostavat 
työvälineet palvelujen suunnitteluun ja tulosten 
seurantaan sekä henkilöstön johtamiseen iäkkäiden 
hoitoketjun kaikilla portailla 
mittaa hoidon laatua ja kustannuksia iäkkäiden 
hoitoketjun kaikilla portailla 
soveltuu vertailukehittämisen välineeksi kaikkiin 
vanhuspalveluihin 



Kotihoidossa koottavat tiedot
Arviointitiedot
Kognitiivinen kyky
Kommunikaatio/kuulo
Näkö
Mieliala ja käyttäytyminen
Sosiaalinen toiminta
Fyysinen toimintakyky
Pidätyskyky
Diagnoosit
Terveydentila ja ehkäisevät terveydelliset toimenpiteet 
Ravitsemuksen ja nesteytyksen tila
Suun terveys/hampaisto
Ihon kunto
Lääkitys
Erityishoidot
Omaisten ja läheisten muodostama tukijärjestelmä
Ympäristön olosuhteiden arviointi
Palvelujen käyttö



CPS= Cognitive Performance Scale
Asiakkaiden kognitiivista kykyä mittaava.
CPS-mittari muodostuu viidestä muuttujasta: lähimuisti, 
ymmärretyksi tuleminen, päätöksentekokyky, tajunnan 
taso ja kyky syödä itse. Mittarin asteikko on nollasta 
kuuteen ja asteikon lukemat ovat suoraan verrannollisia 
MMSE (Mini Mental State Exam) testin lukemiin. 

CPS-asteikko                         MMSE
0Ei kognitiivista häiriötä 24.9
1Rajatilainen kognitiivinen häiriö 21.9
2Kognition lievä heikkeneminen 19.2
3Kognition keskivaikea heikkeneminen 15.4
4Kognition keskivaikea/vaikea heikkeneminen 6.9
5Kognition vaikea heikkeneminen 5.1
6Kognition erittäin vaikea heikkeneminen 0.4



ADLH=Activities of Daily Living
Asteikko (0-6) muodostuu asiakkaan suorituskyvyn 
perusteella neljästä ADLH toiminnosta: 
liikkuminen yksikössä, ruokailu, wc:n käyttö ja
henkilökohtainen hygienia.

Mitä suurempi arvo on sitä huonompi on asiakkaan    
päivittäinen toimintakyky. 

Hierarkkinen ADLH-asteikko: 
0  Itsenäinen
1  Ohjauksen tarvetta
2  Tarvitsee rajoitetusti apua
3  Tarvitsee runsaasti apua 1
4  Tarvitsee runsaasti apua 2
5  Autettava
6  Täysin autettava



IADL=Instrumental Activities of Daily 
Living

Asteikko (0-21) muodostuu asiakkaan suorituskyvyn 
perusteella seitsemästä IADL välinetoiminnosta: 
Aterioiden valmistaminen, 
tavalliset kotitaloustyöt, 
raha-asioiden hoito, 
lääkityksestä suoriutuminen, 
puhelimen käyttö, 
ostoksilla käynti ja 
kulkuvälineiden käyttö. 



Client Assessment Protocols (CAPs) -
hoito- ja palvelusuunnitelman apuväline
CAPs sisältää 30 osa-alueen tarkistuslistan, osa-alueiden tunnistimet 
ja ohjeiston. CAPs tarkistuslistasta on hyötyä asiakkaan hoidon ja 
palvelun tarpeen määrittämisessä. Kun arviointi on valmis saadaan 
CAPs lista, jonka avulla selvitetään asiakkaan keskeiset voimavarat 
ja ongelmat. Näin varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa 
hoidon. 

CAP:s osa-alueet: 

Toimintakyky (4 kpl) 
Aistitoiminta (2 kpl) 
Mielenterveys (6 kpl) 
Terveysongelmat (8 kpl) 
Palvelujen tarkistaminen (8 kpl) 
Pidätyskyky (2 kpl) 



MAPLe=Method for Assessing 
Priority Levels

Palvelutarvearviointi- ja luokitus.

Asteikko 1-5
1 Erittäin vähäinen
2 Vähäinen
3 Keskiverto
4 Korkea
5 Erittäin korkea






