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Ravitsemukseen liittyviä RAIn kysymyksiä

PÄÄTÖKSENTEKOKYKY

DIAGNOOSIT

SUUN TERVEYS, HAMPAISTO 

OMAISTEN JA LÄHEISTEN 

MUODOSTAMA TUKIJÄRJESTELMÄ

ATERIAPALVELU

ERIKOISRUOKAVALIO

PÄIVITTÄISTEN TOIMINTOJEN (IADL) 

SUORITUSKYKY   / FYYSINEN TOIMINTAKYKY (ADL)

TERVEYDENTILAA

KOSKEVIA ONGELMIA

RAVINNONKULUTUS

LÄÄKITYS

PAINO 

PITUUS



MNA-arviointi

• Kokonaisarviointien yhteydessä ja tarvittaessa

• Seulonta ohjaa arvioinnin jatkamiseen

• Arviointi kertoo asiakastasolla konkreettisesti ruokavalioon liittyviä asioita – ohjaa 

henkilöstöä huomioimaan mm. mitä ravitsemuksesta puuttuu

• Ohjaa oikeaan energiamäärään

• Ohjaa hoitohenkilöstöä ja ”keittiöhenkilökuntaa” yksilölliseen, tehokkaaseen, 

tavoitteelliseen, suunnitelmalliseen ravitsemuksen toteuttamiseen – kustannustehokkuus, 

vaikuttavuus

• Saadaan kokonaisvaltaista mitattavaa ja arvioitavaa (vaikuttavuus) tietoa koko kunnan 

osalta

• Vanhuspalvelulaki

• Tutkittu tieto puhu ravitsemuksen tarkastelun merkityksestä

Tekijän nimi/yksikkö



Mihin RAI-tuloksia käytetään?

Asiakastaso



Ravitsemus asiakastason RAI tuloksissa (HC)

www.raisoft.com

• Ikä

• Päivittäisissä tilanteissa päätöksentekokyky



Ravitsemus asiakastason RAI tuloksissa (LTC)

• Ikä

• Päivittäisissä tilanteissa päätöksentekokyky

www.raisoft.com



Hoidon suunnittelu



Mihin RAI-tuloksia käytetään?

Yksikkötaso



Mihin RAI-tuloksia käytetään?

Organisaatiotaso



47 %

45 %

8 %

MNA-SF - MNA® Seulonnan tulos
KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT OMA n=1331

12-14 - Normaali ravitsemustila

8-11 - Riski virheravitsemukselle kasvanut

0-7 - Kärsii virhe- tai aliravitsemuksesta

40 %

48 %

12 %

MNA-SF - MNA® Seulonnan tulos KOTIIN VIETÄVÄT 
PALVELUT OSTO n=651

12-14 - Normaali ravitsemustila

8-11 - Riski virheravitsemukselle kasvanut

0-7 - Kärsii virhe- tai aliravitsemuksesta



15 %

60 %

25 %

MNA-SF - MNA® Seulonnan tulos
ASUMISPALVELUT OMA n= 825

12-14 - Normaali ravitsemustila

8-11 - Riski virheravitsemukselle kasvanut

0-7 - Kärsii virhe- tai aliravitsemuksesta

25 %

55 %

20 %

MNA-SF - MNA® Seulonnan tulos 
ASUMISPALVELUT OSTO n=504 

12-14 - Normaali ravitsemustila

8-11 - Riski virheravitsemukselle kasvanut

0-7 - Kärsii virhe- tai aliravitsemuksesta



❖ Ympärivuorokautinen laatuindikaattorit

• Ravinto ja syöminen

• Painon lasku (e), K3a=1

• Letkuravitsemus (e), K5b=1

• Kuivuma (e), J1c=1

14.3.2016

❖ Kotihoidon laatuindikaattorit

• Ravitsemus

• Riittämättömät ateriat (e), L2a=1

• Painon lasku (e), L1a=1

• Kuivuminen (e), L2c=1
12



Tekijän nimi/yksikkö



RAIsoft ohjelmisto

• Yhteenvetoraportti kertoo yksikön kokonaistilanteesta 

• CPS tasot, esim. CPS 3 asiakkaat ohjattavia ruokailussa

• CPS 5-6 asiakkaat riippuvaisia hoitohenkilöstön toimintamalleista

• ADLH tasot, esim. ADLH 4 asiakkaat osin omatoimisia ja osin autettavia ruokailussa

• ADLH 5-6 asiakkaat riippuvaisia hoitohenkilöstön toimintamalleista

• BMI keskiarvo ja mediaani kertovat kokonaistilanteesta 

• Mittariraportti kertoo yksiköstä asiakastasolla keskeisistä huomioista mihin 

toimintakyvyn osalta ollaan menossa (vertaa aiempiin tuloksiin) ja 

tunnistetaan riskiasiakkaat esim. BMI alle 20 ja tulos laskusuunnassa

Tekijän nimi/yksikkö



RAIsoft ohjelmisto

• CAPs/RAPs raportit

• Kertovat kokonaistilanteesta yksikössä ravitsemuksen/nesteytyksen/suun terveyden osalta

• Kertoo asiakastasolla mitkä keskeiset tekijät ovat aktivoituneet esim. ravitsemus – vähäiset 

ateriamäärät, erikoisruokavalio

• Otannat, Analyysit, Mukautetut henkilöraportit 

• Mahdollistaa määriteltyjen tulosten tarkastelun reaaliaikaisesti

• Mahdollistaa ravitsemusteeman ympärille laadittavan henkilötason raportin tarkastelun –

tunnistamisen nopeuttaminen hoitotiimille

Tekijän nimi/yksikkö



RAP 12 – Ravitsemustila  (LTC)

Painon lasku (K3a =1)

Valittaa monien ruokien mausta (K4a = koodattu)

Jättää 25 % syömättä aterioilla (K4c = koodattu)

Laskimon sisäinen ravitsemus (K5a = koodattu)

Hienonnettu ruoka (K5c = koodattu)

Ruiskulla suun kautta annettava ruoka (K5d = koodattu)

Terapeuttinen dieetti (K5e = koodattu)

Painehaava (M2a= 2,3 tai 4)

Rajoittunut kyky syödä

itse

Puremisongelma,

nielemisongelma

Eritys avanteesta

Mahdolliset lääketieteelliset 

ongelmat:

ripuli, anemia, syöpä,

kuume, pneumonia, 

hengenahdistus jne.

Psyykkiset ongelmat

RAP 8

Mieliala

RAP 2

Kognitiivisen kyvyn vaje/dementia

Yläraajojen käyttämisen 

vajeet

Amputaatio

RAP 4

Kommunikointikyky

RAP 9

Käytösoireet

RAP 12 Ravitsemustila



CAP 16 (HC) Ravitsemus
Tarkoituksena on saada selville aliravitsemuksesta kärsivät henkilöt sekä ne, joilla on lisääntynyt riski 

ravitsemus-

ongelmien kehittymiseen. 

Ravitsemus (CAP 16)

Ravitsemusongelma on mahdollinen, mikäli yksi tai useampi

seuraavista ilmenee:

• Tahaton painonlasku; 5% tai enemmän viimeisen 

90 vuorokauden aikana tai 10% tai enemmän 

viimeisen puolen vuoden aikana [L1a=1]

• Vähentynyt syöminen [L2b=1]

• Riittämätön juominen [L2c=1]

• Syöpä [J1x=1,2]

• Vakava aliravitsemus [L1b=1] 

Painon

muutos

BMI

Ruokavalio

Ateriamäärät

Diagnoosit ja lääkitys
- pahoinvointi

- ruokahaluttomuus

- nielemisvaikeus

CAP 12

Sosiaalinen 

toiminta

CAP 18

Kipu

CAP 2

Asioiden hoitamiseen 

liittyvät IADL-toiminnot

CAP 8

Kognitiivinen kyky

CAP 17

Suun

terveys

CAP 10

Masennus ja 

ahdistuneisuu

s

CAP 7

Alkoholiriippuvuus

ja vaarallinen

alkoholin käyttö

CAP 22

Heikko tuki-

järjestelmä

CAP 28

Ympäristön

arviointi

CAP 1

Päivittäiset 

toiminnot ADL

http://www.raisoft.com/


RAP 11 Kaatumisen uhka (LTC) + RAI-IKINÄ

4a. Kaatunut viimeisen 30 vrk:n aikana =1

O4b. Anksiolyytti (ahdistusta lievittävä ja/tai rauhoittava lääke) = 

lääkettä on käytetty

P4c. Vartalon liikkumista rajoittava väline (esim. vyö) = 1 käytössä

J1f. Huimaus/pyörrytys = 1 kyllä

E4aA. Vaeltelu - Käyttäytymiseen liittyvien oireiden tiheys viimeisen 

7 vrk:n aikana

J4b. Kaatunut viimeisen 31-180 vrk:n aikana = 1 kyllä

O4c. Antidepressantti (masennuslääke) = lääkettä on käytetty

Fyysinen
terveydentila

Toimintakyky

Ympäristö

Lääkitys
-lukumäärä
-sivuvaikutukset

tavoite on niiden asiakkaiden tunnistaminen ja arviointi, jotka ovat 
kaatuneet ja niiden, joilla on korkea riski kaatumiseen.

Pidätyskyvyn ongelmat

Heikentynyt kognitio

Heikentynyt näkökyky

Liikkumismuodot - apuvälineet

Kipu

Ravitsemustila



Päivittäiset toiminnot suorituskyky

• Kaatunut viimeisen 90 vuorokauden aikana [K5 = 1 tai useampi]

• Äkillinen muutos henkisessä toiminnassa [B3a = 1]

• Hoidossa dementian vuoksi [J1g = 2]

• Hoidossa Parkinsonin taudin vuoksi [J1l = 2]

• Epävarma kävely [K6a = 1] JA Ei rajoita  ulkona liikkumista [K6b = 0]

CAP 15 Kaatumisen uhka (HC) + RAI-IKINÄ

Pidätyskyvyn ongelmat

Heikentynyt kognitio

Heikentynyt näkökyky

Liikkumismuodot - apuvälineet

Alkoholin käyttö

KipuFyysinen
terveydentila

Ravitsemustila

Lääkitys
-lukumäärä
-sivuvaikutukset

Ympäristö



Hyvää ruokahalua! 



Tiina Lehtinen

RAI-koordinaattori

044 0187873

tiina.lehtinen@phhyky.fi


