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Jopa ja Meikä –hankkeiden esitys:
Yhteisölliseen asumiseen ohjaavat Rai-arvot 

Päivittäinen 
toimintakyky: 

ADLH max 3

Kognitio:

CPS max 2

Ei sovellu: 
Käyttäytymiseen 

liittyvät oireet 

E.3, (vaeltelu, 
karkea/uhkaava 

kielenkäyttö, 
fyys.pahoipitely, 

sosiaalisesti sopimaton 
käytös tai kielteinen 

suhtautuminen hoitoon, 
sopimaton julkinen 

seksuaalinen 
käyttäytyminen tai 

hoitotoimien vastustelu

Kotiympäristön 
soveltuvuuden arviointi / 

asuinympäristön 
haasteellisuus (kysymys 

O.1 Kotiympäristö)

Alentunut kyky huolehtia 
ravitsemuksesta

Yksinäisyyden ja 
turvattomuuden 
kokemukset, kyky 

osallistua sosiaaliseen 
toimintaan

DRS 3-9
(masennusepäily, mielialaa ja 

käyttäytymistä koskevat 
kysymykset)

F3.b Asiakas ilmaisee tai viittaa 
tuntevansa itsensä yksinäiseksi 

F2 asiakkaan osallisuus on 
vähentynyt sosiaaliseen, 

uskonnolliseen sekä muuhun 
toimintaan tai harrastukseen, 

josta pitää

Muuta huomioitavaaSoveltuvuus



Yhteenveto ADLH CPS Muuta

Turku, Karinaranta,
yhteisöllinen asuminen

Max 3 Max 2 Ei tiettyjä käytöshäiriöitä. Lisäksi joku seuraavista: 1. asumisolosuhteet 2. yksinäisyys, 
osallisuuden tarve, turvattomuus ja pelot (liittyen DRS >2, alle 9) 3. ravitsemustila (MNA)

Tampere, yhteisöllinen 
asumisesta hyötyvät, 
kartoitus

Kh max 2
Tehpa <3

Kh max 2
Tehpa max 3

Kh Maple max 4

Hämeenlinna 
palveluasuminen

>2 Maple >4, suoriutuu päivittäisistä toimista vain ohjattuna / autettuna, liikkuminen itsenäisesti / 
1 auttamana, MMSE <22, yksinäisyyttä, turvattomuutta

Päijät-Sote
palveluasuminen

Min 2 Min 2 IADL min 12, Maple min 3

Pirkanmaa 
palveluasuminen

1 2 Maple 4 (alle 4 poikkeustapauksissa, kuten turvallisuuden vaarantava sos. tai psyyk. 
turvattomuus, harhaisuus tai harhaluuloisuus tai muu sairaus, vaativa hoivan- ja hoidontarve) , 
IADLCH 5 (välinetoiminnot, 0-6)
Voidaan huomioida DRS 3, DRSSR 4 (itsearvioitu mieliala, 0-9), ABS 5 (haastava käyttäytyminen, 
0-12)

Eksote palveluasuminen 
(oma henkilöstö)
Eksote ohjattu 
senioriasuminen

Min 2

Alle 2

Min 2

Alle 2

Maple min 3, RUGIII > 0.85

Maple <3, RUGIII <0.85, lisäksi  turvattomuus, turvattomuuden vuoksi runsas 
terveyspalveluiden käyttö, nykyiset asumisolosuhteet ja haja-asutusalueella asuvat 2/3 
aktivoituu: CAP 22 heikko tukijärjestelmä CAP 28 ympäristön arviointi CAP 12 sosiaalinen 
toiminta. Poissulkukriteerinä: CAP 4 laitoshoitoon joutumisen uhka aktivoituminen 

Yhteenveto kansallisista esimerkeistä



Tarkemmat esimerkit 1/6
Turku yhteisöllinen asuminen, Karinaranta

ADL max 3

CPS max 2

Poissulku:  
Käyttäytymiseen 

liittyvät oireet E.3, 
(vaeltelu, 

karkea/uhkaava 
kielenkäyttö, 

fyys.pahoipitely, 
sosiaalisesti sopimaton 

käytös tai kielteinen 
suhtautuminen 

hoitoonsopimaton
julkinen seksuaalinen 

käyttäytyminen tai 
hoitotoimien vastustelu

Ympäristön olosuhteiden arviointi - RAI kysymys

O.1 Kotiympäristö

O.2.b Asiakkaan tai eniten hoitoon osallistuvan henkilön mielestä asiakkaan olisi parempi olla 
toisenlaisessa ympäristössä

F3.b Asiakas ilmaisee 
tai viittaa tuntevansa 
itsensä yksinäiseksi 

F1a seurustelee vaivattomasti 
muiden kanssa

F2 asiakkaan osallisuus on 
vähentynyt sosiaaliseen, 

uskonnolliseen sekä muuhun 
toimintaan tai harrastukseen, 

josta pitää

DRS >2, <9

MNA riski virheravitsemukselle

Lisäksi 
joku 

seuraa-
vista:



Tarkemmat esimerkit 2/6
Tampere / yhteisöllisestä asumisesta hyötyvien palvelun 
piirissä olevien ikäihmisten kartoitus, käytetyt Rai-arvot

Kh:

ADL max 2

CPS max 2

Maple5 max 4

Tehpa:

ADL alle 3

CPS max 3



Tarkemmat esimerkit 3/6 
Päijät-Häme JOPA-hanke / iRAIHC/ palvelutarpeen arviointi

CPS = Kognitiomittari
CPS2 = Laajennettu 

kognitiomittari 

ADLH = 
Arkisuoriutuminen, 

perustoiminnot, 
hierarkkinen

IADLCH = 
Arkisuoriutuminen, 

välinetoiminnot, 
oletettu 

suoriutumiskyky

MAPLE5 = 
Palvelutarveluokka

COMM = 
Kommunikointikyky

PAIN = Kipu
AUDIT-C = 

Alkoholinkäytön riskit
CHESS = Terveydentilan 

vakaus
DbSI = Kuulo- ja 

näkökyky

DRSSR =Itsearvioitu 
mieliala

ABS = Haastava 
käyttäytyminen

F2 Yksinäisyyden 
kokemus

J20 Unihäiriöt
P2 Läheisauttajan 

tilanne

Q4 Taloudellinen 
tilanne 

O Edunvalvonta ja 
Hoitotahto

Turvattomuuden 
kokeminen = Päijät-
Soten oma kysymys



Tarkemmat esimerkit 4/6
RAI arvot ja Ikääntyneiden palvelujen myöntämisperusteet Päijät-Sote

Kotihoito
ADL-H ≥ 1 (arjessa suoriutuminen, rajoitettu avuntarve päivittäisissä toiminnoissa) 
IADL ≥ 12 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa) 
CPS≥ 2 (kognition (mm. muisti, aistit) lievä heikkeneminen) 
MAPLe5 ≥ 3 (vähintään kohtalainen palveluntarve)

Tehostettu palveluasuminen
ADL-H ≥ 3 (arjessa suoriutuminen, runsas avuntarve päivittäisissä toiminnoissa)
IADL ≥ 17 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa) 
CPS ≥ 3 kognition (mm. muisti, aistit) keskivaikea tai vaikea muistisairaus) 
MAPLe ≥ 4 (suuri/erittäin suuri palveluntarve) 

Palveluasuminen
ADL-H ≥ 1 (arjessa suoriutuminen, rajoitettu avuntarve päivittäisissä toiminnoissa) 
IADL ≥ 12 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa) 
CPS≥ 2 (kognition (mm. muisti, aistit) lievä heikkeneminen) 
MAPLe5 ≥ 3 (vähintään kohtalainen palveluntarve)



Tarkemmat esimerkit 5/6
Hämeenlinna

Ympärivuorokautinen hoiva:

ADL 22 

CPS 4

MMSE 17 tai väh.

MAPLe5: 5

Käytösoireinen muistisairas: CPS 4, MMSE 13, DRS 6, 
MAPLe 5, CAP9 aktivoitunut

Mielenterv.: ADL 22, CPS 4, MMSE 17, MAPLe 5

Palveluasumiseen ohjaavat:

Asiakas suoriutuu päivittäisistä toiminnoista vain 
ohjauksen ja avun turvin 

Asiakas liikkuu apuvälineiden avulla itsenäisesti tai selviää 
yhden hoitajan avustamana

MAPLe 5 > 3, CPS 6 > 2

Asiakkaan muisti on hiukan heikentynyt (MMSE >22/30) 

Asiakkaalla esiintyy yksinäisyyttä ja turvattomuutta 

Asiakas on ollut kotihoidon asiakas tai omaishoidettava, 
mutta ei enää selviydy niiden avulla (kotihoidon käynnit 

ovat olleet 3-5xvrk) 

Asiakkaalla on laajaa ja jatkuvaa avun tarvetta kodin 
ulkopuolella 

Asiakas selviytyy pääsääntöisesti yöt ilman turvakäyntejä 



Tarkemmat esimerkit 6/6 
Hämeenlinna säännöllisen kotihoidon kriteerit

• MAPLe vähintään 3 tai vähintään kaksi seuraavista ADLH vähintään 1 
päivittäiset toiminnot: liikkuminen, ruokailu, wc:n käyttö, 
henkilökohtainen hygienia

• IADL vähintään 12 arkisuoriutuminen

• CAPS vähintään 10/30 aktivoituu, ongelmia fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen toimintakyvyn alueilla

• CHESS vähintään 2 terveydentilan vakaus

• KOGNITIO/ MUISTI CPS vähintään 2


