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RAI-arviointi on palvelutarpeen arviointi- ja seurantaväline. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli selvittää kehitysvammaistyössä RAI-arvioinnin (Resident Assessment Inst-
rument) pilotointiin osallistuneiden ohjaajien kokemuksia arvioinnin teosta. Tutki-
muksessa selvitettiin kehitysvammaisten asumispalveluita tarjoavan Eteva kuntayhty-
män Espoon asumispalvelut 1–5 ja 7 pilotointiin osallistuneiden ohjaajien kevään 
2018 aikana tehtyjen RAI-arviointien haasteita ja onnistumisia. Tarkoituksena oli tuot-
taa Etevalle ja muille kehitysvammaisten asumispalveluita tarjoaville sektoreille tie-
toa, mitä RAI-arviointia aloittaessa ja tehtäessä kannattaa huomioida ja kuinka pilo-
tointia voidaan laajentaa sujuvasti toisiinkin yksiköihin. 
 
Aineisto kerättiin paperilomakkeilla, joissa oli 11 kysymystä. Vastaaminen oli vapaa-
ehtoista. Vastauksia tuli yhteensä 16 kappaletta. Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen 
ja osittain myös laadullinen. Aineiston analyysissä käytettiin kvantifiointia, teemoitte-
lua ja luokittelua. Avointen kyselyvastausten analysoinnissa käytettiin sisällönanalyy-
siä ja sisällön erittelyä. 
 
Hyvänä asiana pilotoinnissa koettiin erityisesti parityöskentely. Yli puolet vastaajista 
koki oman työskentelyn pilotoinnin aikana joko hyväksi tai kohtalaiseksi. Yli puolet 
vastaajista kertoo myös saaneensa riittävästi tukea arvioinnin tekoon. Ohjaajat kokivat 
pilotoinnissa haasteita RAI-arviointilomakkeen kysymysten tulkinnassa ja asiakkaan 
ottamisessa mukaan arviointiin. Toisaalta asiakkaan ottamista mukaan arviointiin pi-
dettiin myös sujuvimpana asiana, ja mainittiin, että itsenäisen asumisen asiakkaita 
voisi osallistaa paljon enemmän arvioinnin teossa. Asiakkaat olivat mukana arvioin-
neissa toimintakykynsä mukaan yli 30 minuuttia lähes puolella vastaajista. Arviointien 
tekoon toivottiin annettavan tarpeeksi aikaa. Riittävä ajan varaaminen arviointien te-
koon mainittiin lähes kaikissa terveisissä uusille RAI-arviointeja aloittaville yksi-
köille. 
 
Vaikeina ilmenneihin osa-alueisiin, kuten ajankäyttöön ja lomakkeen tulkintaan, voi-
daan jatkossa RAI-arviointien laajentuessa kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi 
RAI-arvioinnin koulutuksia suunniteltaessa voidaan keskittyä lomakkeen kysymysten 
avaamiseen ja neuvontaan, kuinka arvioinnista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää. On-
nistumisen kokemuksia, kuten parityöskentelyä, voidaan jatkossa huomioida erityi-
sesti työvuorolistoja suunniteltaessa, että ohjaajille varataan sopivasti yhteisiä työvuo-
roja arviointien ajaksi. Noin puolelle vastaajista järjestetty yksi koulutuspäivä oli riit-
tävä, kun taas melkein puolet koki, ettei koulutus ollut riittävä. RAI-arvioinnin osaa-
minen kehittyy kuitenkin kokemuksen myötä. 
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The aim of the thesis was to analyze the experiences the instructors who participated 
in RAI-assessment (Resident Assessment Instrument) piloting in mental disability 
work had. The study investigated especially the challenges and successes of the as-
sessments carried out during spring 2018 in the housing services of Eteva joint munic-
ipal authority, which provides housing services for the mentally disabled. The aim was 
to provide information for Eteva and other actors to be taken into account when initi-
ating and performing RAI-assessment and to expand piloting smoothly to other units. 
 
The material was collected by a survey and paper questionnaires with 11 questions. 
Answering was voluntary. A total of 16 replies were received. The research was qual-
itative in nature. Quantification, thematising and classification were used in material 
analysis. Content analysis and content separation were used in analyzing open ques-
tionnaire responses. 
 
As results emerged that particularly good in piloting was working in pairs. In piloting, 
the instructors experienced challenges in interpreting the questions of the RAI-assess-
ment form and in engaging the client in the assessment. On the other hand, the involve-
ment of the client in the evaluation was also considered the smoothest thing, and it was 
mentioned that customers of independent living could be more involved. The respond-
ents expressed the hope to be given enough time to make the evaluations, which came 
up in almost all feedback to the new start-up units. 
 
In difficult areas, such as timing and the interpretation of the form, should be paid 
more attention on when expanding the RAI-assessments and when designing RAI- 
assessment training, focus can be on opening up the form questions. Experience of 
success, such as working in pairs, should be taken into consideration in the planning 
of work lists in particular, so that joint shifts are appropriately reserved for the instruc-
tors. Approximately half of the respondents had one day of training, while almost half 
felt that the training was inadequate. However, the expertise of the RAI-assessment 
develops with experience. 
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 JOHDANTO 

 

 

Kehitysvammaisten palveluntarvetta ja toimintakykyä on alettu hiljattain mittaamaan 

RAI-arvioinnin (Resident Assessment Instrument) avulla. Vanhustenhoidossa RAI-ar-

viointimittaristo on ollut käytössä Suomessa eri organisaatioilla jo pidempään. RAI-

arviointi on pilotoitu vanhustenhoitoon vuonna 2000. Vanhustenhoidossa RAI-arvi-

ointi on käytössä jo noin 17 maassa, ja mm. Yhdysvalloissa RAI-arviointi on lakisää-

teinen laitoksissa, jotka tuottavat pitkäaikaista hoitoa. (Noro ym. 2001). Suomessa 

RAI:n eri versioita valvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos, 2017). RAI-arvioinnin soveltuvuutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 

testannut myös kehitysvammaisten palveluihin, ja positiivisten kokemusten myötä 

RAI-arviointia on lähdetty pilotoimaan eri vammaisten asumispalveluja tuottaville 

kunnille ja organisaatioille. Mukana vammaistyön pilotoinnissa ovat muun muassa 

Eteva Kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EK-

SOTE (Huhtakallio, 2017). RAI-arviointivälineitä on vanhus- ja kehitysvammatyön 

lisäksi myös mielenterveystyöhön lapsille ja aikuisille (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos, 2017). 

 

Eteva kuntayhtymän Kauniaisten ryhmäkoti ja Espoon asumispalvelut 1–5 sekä 7 ovat 

olleet mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pilottiryhmässä, jossa testataan 

käytännössä kehitysvammaisille aikuisille suunniteltua RAI-arviointia eli interRAI-

ID:a. Alueen ohjaajat koulutetaan tekemään RAI-arviointeja toukokuuhun 2018 men-

nessä, sekä kaikki asukkaat arvioidaan kesäkuun loppuun mennessä ainakin kerran. 

RAI-arvioinnit tehdään asumisyksiköissä asiakkaille puolen vuoden välein, ja tulok-

sista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos työstää kansallista raporttia. Pitkän tähtäimen 

tavoitteena RAI-arvioinnissa on saada tulokset osaksi asiakkaan hyvää arkea ja tueksi 

laadukkaan palvelun suunnitteluun. RAI-arviointi on osa Etevan palvelua. (Huhtakal-

lio, 2018.) 

 

Työskentelin RAI-pilotoinnin aikana Espoon asumispalvelut 1–5 osallistuen myös itse 

osittain arviointiprosessiin. Kiinnostukseni tehdä opinnäytetyötä ohjaajien kokemuk-

sista pilotoinnista heräsi oman osallistumiseni ja läsnäolon kautta. Halusin tuoda tietoa 

ensisijaisesti Eteva Kuntayhtymälle, millaisena pilotointi koettiin ohjaajien 
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näkökulmasta, ja miten RAI-arvioinnin osaamista voidaan kehittää ohjaajilta saatujen 

ideoiden ja kokemustiedon avulla. Tutkimukseni tuloksista voivat hyötyä myös muut 

kehitysvammaisten asumispalveluita tarjoavat organisaatiot ja RAI-arviointien parissa 

työskentelevät tahot.   
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 KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN 

 

 

Toimintakykyä voidaan määritellä ja jäsentää monella eri tavalla. Yleisimpänä tapana 

on jaotella toimintakyky fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakyvyn osa-

alueeseen, joihin vaikuttavat keskeisesti psykologiset tekijät. Toimintakyvyn kannalta 

ratkaisevaa ovat sosiaaliset suhteet ja tukiverkot. (Kehitysvammaliitto. Verneri.net. 

Mitä kehitysvammaisuus on? Toimintakyvyn näkökulma.) 

 

Kehitysvammaisen asiakkaan toimintakykyä voidaan tukea monella eri tavalla. Läh-

tökohtana kaikille palveluille on palvelutarpeen arviointi, jossa kehitysvammaisen pal-

veluntarve kartoitetaan. Usein kehitysvammaisen elämänsisältö riippuu juuri siitä, mi-

ten läheiset ja ammattilaiset hänen kanssaan toimivat ja miten palvelut on järjestetty. 

Olisi tärkeää, että kehitysvammainen henkilö saisi harjoitella itseään koskevien pää-

tösten tekemistä, eikä enää olisi vahvasti tilanteessa, jossa muut päättävät hänen puo-

lestaan, kuten oman asuinpaikan tai -muodon valitseminen. (Kehitysvammaliitto. Ver-

neri.net. Yksilökeskeinen työote.) Toimintakykyyn vaikuttaa lisäksi terveys, sosiaali-

set roolit, älylliset kyvyt, osallisuus ja vuorovaikutus ja elämänhallintataidot (Tuki- ja 

liikuntaelinliitto ry, Toimintakyky). 

 

Lainsäädäntö edellyttää, että sosiaalihuollossa on ensisijaisesti otettava huomioon asi-

akkaan mielipide ja kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan sekä annettava 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien palveluiden suunnitteluun (L 812/2000). 

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu tulla kohdelluksi itsenäisenä henkilönä, jolla on mah-

dollisuus olla aktiivinen kansalainen ja osallistua tasavertaisesti yhteiskunnan toimin-

taan. (Kehitysvammaliitto, Verneri.net. Yksilökeskeinen työote.) 

 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja tukee päivittäisissä toi-

missa, opiskelussa, työssä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla sosiaalisten suhteiden ylläpi-

tämisessä (L 380/1987). Toisaalta kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta järjestää hen-

kilökohtaista apua niille, jotka ovat palvelu- ja hoidontarpeensa vuoksi perustellusti 

laitoshoidossa. Kuitenkin Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä korostetaan, 

että myös laitoshoidossa oleville tulee turvata mahdollisuus sosiaalisten suhteiden yl-

läpitoon ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Tuki ja 

neuvot. Henkilökohtainen apu. Kuka voi saada henkilökohtaista apua?).  
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Julkiset palvelut tulisi suunnitella niin, että ne sopivat kaikille ja ovat esteettömät. 

Kunnan velvollisuus on järjestää tukitoimia, joilla helpotetaan kehitysvammaisen elä-

mää arjessa. Näitä ovat esimerkiksi asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelut. 

(Sosiaali ja terveysministeriö. Sosiaalipalvelut. Vammaispalvelut ja tukitoimet.) Myös 

kehitysvammaisten parissa työskentelevät voivat omalta osaltaan edesauttaa asiakkaan 

toimintakyvyn kehittymisessä ja ylläpidossa työskentelemällä asiakaslähtöisellä työ-

otteella. Asiakas on itse omaa elämäänsä suunnitteleva ja aktiivinen toimija, joka mää-

rittelee itse elämänsä suuntaa, tavoitteita ja vauhtia. Työntekijän on oltava kiinnostu-

nut asiakkaasta ja nähtävä hänessä vahvuuksia ja mahdollisuuksia, sekä huomioitava 

toimintaympäristöstä mahdollisia esteitä ja mahdollisuuksiakin, sekä hyödyntää niitä 

asiakastyössä. (Kehitysvammaliitto. Verneri.net. Toimintakyvyn kuvaus ja arviointi. 

Toimintakykyä tukevan muistilista.) 
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 TOIMINTAKYVYN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI KEHITYSVAM-

MAISTYÖSSÄ 

 

 

Toimintakykyä voidaan jaotella, mitata, arvioida ja jäsentää varsin monella tapaa. Toi-

mintakyvyllä tarkoitetaan kokonaisvaltaista näkemystä ja selviytymistä ihmiselle it-

selleen tärkeistä arjen toiminnoista omassa ympäristössään, jossa hän elää ja toimii. 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n 

kansainväliseen luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn luokitus tautiluokituksen 

ICD (International Classification of Diseases) rinnalle. ICF kuvaa, miten sairauden ja 

vamman vaikutukset näkyvät yksilön arjessa ja elämässä yleensä, ja se yhdistää lääke-

tieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman toimintakykyyn. ICF on laaja käsitteistö, 

joka soveltuu käytettäväksi vammautumisen tai sairastumisen akuuttivaiheessa sekä 

vakiintuneessakin vaiheessa. Tutkimustulosten mukaan ICF luokitus ei ole juurtunut 

sosiaalipuolelle halutulla tavalla, vaikka mm. Kansaneläkelaitoksen (Kela) standardit 

suosittelevat ICF:n käyttöä. Luokituksen juurtuminen käytäntöön vaatisi koulutusta ja 

perehdytystä aiheeseen johdon- ja esimiestasolla. (Anttila & Paltamaa 2015, 1519; 

Paltamaa & Perttinä 2015, 20; Kantanen ym. 2015, 128.) Traumaluonteensa vuoksi 

luokitus ei palvele kehitysvammaisia asiakkaita, vaan vammaistyöhön on kehitetty 

muita toimintakyvyn arviointimittareita luokituksineen. Kaikessa toimintakyvyn arvi-

oinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota asiakkaan omaan näkemykseen ja itsearvioon 

omasta elämänlaadustaan ja kyvyistään (Kehitysvammaliitto, Verneri.net. Toiminta-

kyvyn kuvaus ja arviointi). 

 

Kehitysvammaisten toimintakykyä on tutkittu jo vuosia erilaisin menetelmin, kuten 

Kehitysvammaliitossa kehitetyillä Toimi, Keto, Sulo ja Psyto -arviointimenetelmillä. 

Toimi-menetelmällä pyritään selvittämään aikuisten kehitysvammaisten psykososiaa-

lisen toimintakyvyn eri alueita, vahvuuksia ja heikkouksia, ja näin tunnistamaan avun-

tarve eri toiminnoissa sekä hyödyntämään vahvuuksia mielekkääseen elämään (Sep-

pälä & Sundin 2011). Keto on lyhenne kehitysvammaisten toimintakyvyn arviointias-

teikosta, jolla selvitetään asiakkaan päivittäisten- ja sosiaalisten taitojen sujuvuutta lä-

hipiirin tekemien havaintojen perusteella. Psyto puolestaan tulee sanoista psykososi-

aalisen toimintakyvyn arvioinnista, jolla lähipiirin tekemien havaintojen perusteella 

pohditaan ja jäsennetään asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja käyttäytymisongelmia. 

(Kehitysvammaliitto. Verneri.net. Välineitä toimintakyvyn kuvaamiseen ja 
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arviointiin.) Nykyisellään Toimi-arviointi on syrjäyttänyt Keton. Sulo arviointi (sub-

jektiivisen hyvinvoinnin arviointiasteikko) soveltuu erityisesti sellaisten kehitysvam-

maisten henkilöiden elämänlaadun arviointiin, jotka kykenevät itse arvioimaan tunte-

muksiaan ja elämäänsä (Kehitysvammaliitto. Arviointipalvelut). Vanhushuollon pal-

veluihin on kehitetty Rava, jolla selvitetään iäkkään asiakkaan toimintakykyä sopivim-

man palveluratkaisun ja tuen löytymiseksi juuri hänen tarpeisiinsa (Soteluokitustuot-

teet 2017). 

 

Päivi Nurmi-Koikkalaisen ja Britta Sohlmanin mukaan (2016, 1) yhtenäiselle kehitys-

vammaisten asiakkaiden tarpeiden arvioinnin välineistölle on selkeästi ollut tarvetta, 

koska Suomessa ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä ja luotettavaa välineistöä toiminta-

kyvyn mittaamiseen. Näiden pidempään käytössä olleiden toimintakyvyn arviointien 

heikkoutena on nähty yhtenäisyyden ja vertailukelpoisuuden puute myös kansallisella 

tasolla; tarvitaan välineistö, jolla tuloksia pystyttäisiin siirtämään laadukkaasti palve-

lun suunnitteluun ja palvelua kohdentamaan oikeisiin asioihin Soteen jo valmistautuen 

(Huhtakallio 2018). 

 

AAIDD eli American Association on Intellectual and Developmental Disabilities mää-

rittelee kehitysvammaisuuden toimintakyvyn rajoittuneisuudeksi, jonka keskeisimmät 

kehitysvammaisuuden lähtökohdat ovat, että vamma on muodostunut ennen 18-vuo-

den ikää, henkilöllä on toimintakyvyn rajoitusten ohella myös luonnollisesti vahvuuk-

sia, henkilöllä ilmenee elämänhallinnassa ja päivittäisissä toimissa rajoituksia, jotka 

näkyy taidoissa, mutta tukimuotojen ja oikeanlaisen tuen avulla toimintakyky yleensä 

paranee. AAIDD:n mukaan toimintakyvyn arvioinnissa on otettava huomioon myös 

kulttuuri, kieli, aistitoiminnat ja motoriikka. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vam-

maispalvelujen käsikirja, 2015.) Tämä AAIDD määritelmäjärjestelmä soveltuu mm. 

erityisopetuksen järjestelmään, päättäjille, kouluttajille, julkiselle sektorille ja palve-

luntuottajille kuinka nähdä toimintakyky heikkouksien ja vahvuuksien kokonaisuu-

tena ja parantaa asiakkaan toimintakykyä. Toimintakykyyn vaikuttaa toimintaympä-

ristö, elämänhallintataidot, terveys, sosiaaliset roolit, osallisuus ja vuorovaikutus sekä 

älylliset kyvyt. (Borthwick-Duffy ym. 2010.) 
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KUVA 1. Toimintakyvyn osatekijät (THL, Vammaispalvelujen käsikirja) 

 

RAI (Resident Assessment Instrument) on ensisijaisesti palvelutarpeiden arviointi- ja 

seurantajärjestelmä, mutta kuvaa myös asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. 

Sähköisten tietojärjestelmien ja rakenteisen kirjaamisen avulla asiakkaiden toiminta-

kykyä kuvaava tieto välittyy kaikille asiakasta ohjaaville ja hoitaville tahoille, mikä 

helpottaa palveluratkaisuiden tekoa ja laatimista. Tuen- ja palvelutarpeen selvittämi-

nen on määritelty myös Sosiaalihuoltolaissa §36 (L 1301/2014). RAI-arvioinnin ta-

voitteena on päästä hyödyntämään arvioinneista saatavia tuloksia ja mittareita asiak-

kaan palvelun suunnittelussa. 

 

 

3.1 RAI-arviointi 

 

Uudessa sosiaalihuoltolaissa määritellään sosiaalityö toimintana, jossa sosiaalityön 

vaikuttavuutta tulee seurata (L 1301/2014). Luotettavien tietojen saaminen hyvinvoin-

nista ja sosiaalityön vaikuttavuudesta edellyttää luottavaa havainnointia, mittaamista 

ja mittareita (Linnakangas, Paasio, Seppälä & Suikkanen 2015). RAI-arvioinnissa asi-

akkaan tulisi olla ensisijainen tiedonlähde, jota haastatellaan ja havainnoidaan, mutta 

myös sukulaisilta ja muilta läheisiltä voidaan kerätä tietoa (Huhtakallio, 2018). 
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RAI-arviointi tuli Suomeen Yhdysvalloista 2000-luvun alussa. Arviointi aloitettiin 

ikääntyneiden hoidossa, koska vuonna 2013 astui voimaan Vanhuspalvelulaki (L 

980/2012), jossa vaaditaan sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukkuutta ja hyvää hoito 

ja huolenpitoa. Vanhuspalvelulaki vahvistaa toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittä-

misen sekä antaa painoarvoa palvelusuunnitelmalle päätöksenteon pohjana. RAI täyt-

tää arvioinnin laatukriteerit palvelutarpeen arvioinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitoksella RAI on ollut käytössä jo vuodesta 2001 alkaen, ja siitä saatavan tiedon 

avulla voidaan vertailla hoidon laatua myös kansainvälisesti. (Vaarama 2015, 3–4). 

 

Kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI ylläpitää ja omistaa oikeudet RAI-järjestel-

mään, mutta Suomessa RAI:sta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. RAIsoft 

on suomalainen yritys, joka tarjoaa vahvaa arviointiosaamista, tuottaa ohjelmistoa ja 

tarjoaa koulutusta toimintakyvyn ja hoidon vaikuttavuuden arviointiin. RAIsoft ohjel-

misto tuottaa reaaliaikaista tietoa päätöksenteon pohjaksi ja tarjoaa analysointityöka-

luja kerätyn tiedon hyödyntämiseen kuten johtajamoduuli, laatumoduuli, hoitosuunni-

telmamoduuli ja feenix-lääkeseula. (RAIsoft Ohjelmisto.) Näitä moduuleita ja työka-

luja esittelen viimeisessä kappaleessa. 

 

 

3.2 InterRAI-ID 

 

Kehitysvammaisille aikuisille suunnattu toimintakyvyn mittari on interRAI-ID (Intel-

lectual Disabilities). RAI:n tarkoituksena on olla ja toimia yhtenäisenä ja luotettavana 

arviointijärjestelmänä toimintakyvyn mittaamisessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos, Ikääntyminen. Tietoa RAI-järjestelmästä.) InterRAI-ID:ssa asiakkaan arvioinnin 

kohteita on useita, ja ne ovat jaoteltu kirjaimilla A:sta Q:hun. Lomakkeen osat ovat 

sujuvassa järjestyksessä, mutta arvioijan ei välttämättä tarvitse noudattaa tätä järjes-

tystä vaan edetä asiakkaan kannalta kuten parhaakseen näkee. Arvioinnin kohteisiin 

on olemassa käsikirja, jossa avataan kutakin kysymystä tarkemmin ja annetaan täyttö-

ohjeita. 

 

InterRAI-ID:ssa A-osiossa täytetään organisaation tiedot, asiakkaan tunniste- ja perus-

tiedot sekä arvioinnin tiedot. B-osio käsittelee asiakkaan taustatietoja sisäänkirjatta-

essa organisaatioon ja asumisyksikköön. C-osiossa kerätään tietoa yhteisöllisyydestä 

ja osallistumisesta kuten työllisyystilanteesta. Vahvuuksia, ihmissuhteita ja 
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tuentarvetta arvioidaan osiossa D, jossa selvitetään mm. läheisauttajan roolia. Tupa-

kointia, alkoholinkulutusta ja kofeiinin käyttöä arvioidaan kohdassa E Elintavat. F-

osio käsittelee ympäristöä: Ympäristön arviointi. Kommunikaatio ja näkö ovat G-

osion arvioinnin kohteena. Kognitiota, kuten muistamiseen liittyviä kysymyksiä, arvi-

oidaan kohdassa H. Terveydentilaa kuten tasapainoa, uupumusta, ruoansulatusta, kaa-

tumisia ja kipua arvioidaan osiossa I. J-osio liittyy arkisuoriutumiseen, K-osio ravitse-

mukseen ja suun terveyteen. Mielialaa ja käyttäytymistä selvitetään kohdassa L ja lää-

kitykseen paneudutaan osiossa M. N-osassa tukitoimet ja palvelut ovat keskiössä ja 

diagnostinen tieto osiossa O. Mikäli asiakas on kirjattu ulos palvelujaksolta, sitä kysy-

tään kohdassa P. Viimeisenä osiona on Q, jossa merkitään Arviointitiedot eli ketkä 

ovat osallistuneet arviointiin ja asiakkaan ilmaisemat hoidon tavoitteet. (Hirdes ym. 

2013.) 

 

 

3.3 RAIsoft-moduulit 

 

RAI-arvioinnissa kerätyn tiedon analysointiin ja tiedon hyödyntämiseen niin johtopor-

taan tasolla kuin hoito- ja palvelusuunnitelman tekoonkin on luotu valmiita moduuleita 

(RAIsoft, Ohjelmisto). Alla olevassa taulukossa on listattu RAIsoft-moduulit, jotka 

ovat suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Eri moduulit tuottavat reaaliaikaista tie-

toa päätöksenteon pohjaksi, hoidon laadun arviointiin sekä ongelmien ennaltaeh-

käisyyn. Moduulit ovat maksullisia, ja kommunikoivat ja integroituvat useimpien kir-

jausjärjestelmien kanssa kuten Effica, Pagasos tai Hilkka. 

 

Johtajamoduuli 

antaa tietoa ja jalostaa ke-

rättyä potilas-/asiakastie-

toa 

mahdollisuus hyödyn-

tää budjetointiin ja ta-

lousseurantaan 

johdon näkökulma 

Laatumoduuli 

kerätyn asiakastiedon 

analysointiin 

tarjoaa n. 10 keskeistä 

analyysiä hoidon laa-

tuun ja vaikuttavuuteen 

analyysit mm. palveluiden 

käytöstä, kivun kokeminen, 

päivittäinen suoriutuminen 



13 
 

 

 

  

Hoitosuunnitelmamoduuli 

antaa tietoa toimintaky-

vystä ja terveydentilasta 

yksilöllistä hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa 

varten 

ennaltaehkäisevän otteen -

näkökulma 

Konsultointimoduuli 

moniammatillisen yhteis-

työn sujuvuudeksi 

eri ammattiryhmien vä-

lille 

ripeä tiedonkulku 

Feenix-lääkeseula 

monilääkittyjen potilai-

den ongelmien tunnista-

miseen 

analysoi oireet, lääkkei-

den päällekäisyydet 

useita hyötyjä 

NHG-riskityökalu kotihoitoon 

tunnistaa kotihoidon asi-

akkaat, joilla kohonnut 

riski joutua 24/7 hoitoon 

ympärivuotisen hoidon 

aloituksen siirtyminen 

oikeilla tukitoimilla 

systemaattinen ja säännölli-

nen asiakkaiden tilanteiden 

seuranta 
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää RAI-arviointiin osallistuneiden kahden Es-

poon asumispalvelun pilottiryhmän (Espoon asumispalvelut 1–5 ja Espoon asumispal-

velut 7) ohjaajien kokemuksia RAI-arvioinnista. Tutkimukseni selvitti, missä RAI-ar-

vioinnin teossa ja pilotoinnissa koettiin ohjaajien näkökulmasta onnistumisia ja missä 

mahdollisia haasteita. Tutkimuskysymysten vastausten perusteella olen saanut ohjaa-

jien arvokasta näkökulmaa, jota hyödynnän, miten pilotointia voidaan parhaalla mah-

dollisella tavalla tulevaisuudessa laajentaa ja jalkauttaa sujuvasti myös muihinkin yk-

siköihin. 

 

Tutkimuskysymykseni oli: Miten RAI-arvioinnin pilotointiin osallistuneiden yksiköi-

den ohjaajien kokemustiedon avulla voidaan RAI-pilotointia laajentaa sujuvasti toi-

siinkin yksiköihin? 

 

Tutkimuksessani saatujen vastausten perusteella tarkoituksena on tuoda Etevalle tietoa 

ohjaajien kokemuksista RAI-arvioinnin pilotoinnista. Ohjaajilta saadun kokemustie-

don ja neuvojen avulla voidaan RAI-arvioinnin laajentumista muihin asumisyksiköi-

hin helpottaa, ja ennakoida mahdollisia haasteita. Onnistumisen kokemukset tuovat 

myös arvokasta lisää ja kannustusta uusille arviointeja aloittaville ohjaajille. 
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 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Opinnäytetyöni prosessi etenee tavoitteista tuloksiin. Työnantajan edustaja ehdotti 

opinnäytetyön aiheeksi kehitysvammahuollossakin ajankohtaista RAI-arviointia ja sii-

hen liittyviä teemoja, kuten kuinka saada RAI-arvioinnista saadut toimintakyvyn ar-

vioin tulokset käytäntöön ja osaksi arkea. Idea RAI-arvioinnin tulosten hyödyntämi-

sestä laajeni pilotointiin osallistuneiden ohjaajien kokemuksiin, mikä RAI-pilotoin-

nissa koettiin onnistuneeksi tai oliko prosessissa jotain, johon olisi tarvinnut mahdol-

lisesti enemmän tukea. Suunnitelman esittämisen ja hyväksymisen 16.8.2018 jälkeen 

hain Etevalta tutkimuslupaa, mikä myönnettiin tulosaluejohtajan toimesta 12.9.2018. 

Luvan myöntämisen jälkeen vein kyselylomakkeet vastauslaatikkoineen Espoon asu-

mispalvelut 7 ja Espoon asumispalvelut 1–5 yksiköihin. 

 

 

5.1 Toimintaympäristön kuvaus 

 

Eteva on kuntaomisteinen vammaispalvelujen tuottaja. Omistajakuntia on yhteensä 

45, joista suurimmat ovat Espoo, Vantaa ja Hyvinkää. Eteva tarjoaa kehitysvammai-

sille asumispalveluita, asiantuntijapalveluita, työ- ja päivätoimintaa, perhetyötä ja ke-

hitysvammapsykiatrian palveluita. (Eteva. Palvelut.) Palvelut suunnitellaan asiakkaan 

tarpeiden mukaan ja palvelutarpeen arviointia tehdään säännöllisesti. Ohjaajan työhön 

kuuluu avustaa ja ohjata asiakkaita kaikenlaisissa arjen toiminnoissa, kuten hygienian 

hoidossa, asioinnissa avustamisessa, tukea yhteydenpidossa omaisiin ja muihin asiak-

kaan elämään kuuluviin tahoihin (harrastustoiminnat, kuljetuspalvelut, työ- ja päivä-

toiminta) sekä päivittäinen kirjaaminen. 

 

Työntekijöitä Eteva kuntayhtymässä oli vuoden 2017 lopulla 1262. Henkilöstöstä nai-

sia oli 85,7%. (Eteva. Henkilöstökertomus 2017.) Asumispalveluissa opinnäytetyöni 

toimintaympäristössä työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia tai sosionomeja toi-

mien ohjaajanimikkeellä koulutuksesta riippumatta. Yksiköissä toimii myös palvelu-

päällikkö, vastaava sairaanhoitaja, vastaavat ohjaajat sekä erikoisohjaaja itsenäisen 

asumisen (CHA) asiakkaille. Yksi työntekijöistä on nimetty RAI-tukihenkilöksi ja pal-

velupäällikkö toimii RAI-esimiehenä. 
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Toimintakyvyn mittaamisella RAI-arvioinnin avulla voidaan palvelua kohdentaa oi-

keisiin asioihin. Eteva on osallistunut vammaisille suunnattuun RAI-arvioinnin pilo-

tointiin Espoon asumispalveluissa vuoden 2017–2018 aikana. Ohjaajat ovat osallistu-

neet Etevan tarjoamaan RAI-arvioinnin koulutukseen vuoden 2018 aikana kerran sekä 

tehneet arviointeja kehitysvammaisille asiakkaille puolen vuoden välein. Koulutuspäi-

vän aikana käytiin läpi arviointilomakkeen täyttöä, käsikirjan sisältöä, arvioinnin ky-

symyksiä ja huomioitavia asioita RAI-arvioinnista.  

 

 

5.2 Aineiston keruu 

 

Keräsin tutkimustietoa RAI-arviointiin osallistuneiden Espoon asumispalvelut 1–5 

sekä Espoon asumispalvelut 7 ohjaajien kokemuksista ensimmäisistä RAI-arvioin-

neista eli pilotoinnista puolistrukturoidun kyselyn avulla. Opinnäytetyön tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja luonteen vuoksi valitsin tutkimusmenetelmäksi kyselyn, joka kui-

tenkin on hyvin läheinen strukturoidun haastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun 

kanssa. Tutkimukseni on osittain kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen. Kvalitatiivi-

sesta tutkimuksesta voidaan käyttää myös synonyymejä “pehmeä”, “ymmärtävä” ja 

“ihmistutkimus” (Sarajärvi & Tuomi 2009, 23). Keräsin aineistoa kyselylomakkeen 

avulla (LIITE 1). Pilotointiin osallistuneita ohjaajia on Espoon asumispalvelut 1–5 ja 

Espoon asumispalvelut 7 yhteensä noin 30, joille kysely oli suunnattu. 16 työntekijää 

eli noin 53% ohjaajista vastasi kyselyyn. Yksiköitä on yhteensä kuusi: Käpälämäki, 

Apilatalo, Jänismäki, Styyrpuuri, Masto ja Vantti. 

 

Työyhteisölle laatimassani kyselyssä (LIITE1) oli sekä suljettuja kysymyksiä (9 kpl) 

että avoimia kysymyksiä (2 kpl) yhteensä yksitoista (11) kappaletta. Suljetuissa kysy-

myksissä vastaaja pystyi valitsemaan itseään kuvaavan tai omaan näkemystään lähinnä 

olevan vastauksen rastittamalla. Kahdessa suljetussa kysymyksessä oli mahdollisuus 

valita 1–4 itselle sopivinta vastausta useista eri vastausvaihtoehdoista. Näitä kysymyk-

siä kutsutaan monivalintakysymyksiksi (KvantiMOTV, 2010). Avokysymysten jäl-

keen jätin sopivasti vastaustilaa, ja kyselylomakkeen alkuun ohjeen, että tarvittaessa 

vastaaja voi jatkaa vastaustaan paperin kääntöpuolelle. 

 

Ohjaajille suunnatun lomakekyselyn toteutin kynä–paperi -versiona, koska havainto-

jeni ja epävirallisten haastattelujeni perusteella (vrt. kahvipöytäkeskustelut) kollegat 
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tuntuivat vierastavan tietokoneen käyttöä, ja tietokoneen käyttö koettiin työyhteisös-

säni yleensä hankalaksi tai “ei niin mieleiseksi” työvälineeksi. Täten päädyin nettiky-

selylomakkeen sijaan paperiseen kyselylomakkeeseen. Lomakkeen kysymyksiin ja 

asetteluihin antoivat palautetta sekä muutama työkaveri että Diakin opinnäytetyötä oh-

jaavat opettajat. Alun pitäen tarkoitukseni oli käyttää Webropol-nettikyselyä, mutta 

näiden havaintojeni ja käytännön syistä pitäydyn perustellusti perinteisessä paperi–

kynä -versiossa. 

 

Etevalta tutkimusluvan saatuani toimitin vastauslaatikot kyselylomakkeineen pilotoin-

tiin osallistuneiden Espoon ryhmäkotien ohjaajien toimistoiden pöydälle. “Porkka-

naksi” vastaamiseen jätin toimistoihin suklaalevyt, joita saattoi napostella samalla, kun 

vastasi kyselyyn. Kyselyn kattavuuden vuoksi peräänkuulutin, että mahdollisimman 

moni RAI-arviointeja tehneistä ohjaajista osallistuisi ja vastaisi kyselyyn monipuoli-

sen näkemyksen saamiseksi. Koska laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, toiminnan ymmärtäminen ja ilmiön kuvaaminen on kuitenkin ratkaisevaa 

(Sarajärvi & Tuomi 2009, 85). 

 

Vastauksia laatimaani kyselyyn sain yhteensä 16 kpl vastausprosentin ollessa noin 

53 %. Osa RAI-pilotointiin osallistuneista ohjaajista oli siirtynyt jo toisiin tehtäviin 

kyselyni ajankohtana, eivätkä näin ollen olleet enää Etevalla työsuhteessa. Vastausten 

määrä työvaihtuvuuteen verrattuna oli yllättävän suuri. Vuonna 2017 henkilöstön läh-

tövaihtuvuusprosentti oli 11,4 %. Irtisanoutumisen syitä on selvitetty työntekijöiden 

kanssa käydyissä lähtökeskusteluissa. Keskusteluissa on pyritty selvittämään, mikä 

lähtijän mielestä Etevassa on ollut toimivaa ja mitä pitäisi lähteneen mielestä kehittää. 

Hyvinä puolina työssä on mainittu keskusteluissa muun muassa työyhteisö, koulutus-

mahdollisuuksien lisääntyminen ja asiakaslähtöisyys. (Eteva. Henkilöstökertomus 

2017.) 

 

Katoanalyysi soveltuu tutkimuksiin, jossa alkuperäisen perusjoukon tietoja on saata-

villa ja niitä voidaan verrata kerättyyn aineistoon (Heikkilä 2014). Koska itselläni ei 

ollut saatavilla lähteneiden ohjaajien tietoja tai heidän näkemyksiään pilotoinnin ko-

kemuksista, niin katoanalyysi ei nouse merkittäväksi omassa tutkimuksessani. Toi-

saalta on tiedossa ketkä ohjaajista ovat siirtyneet toisiin tehtäviin, joten periaatteessa 

Etevalla olisi mahdollista selvittää myös näiden henkilöiden näkemyksiä pilotoinnista 
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ja verrata, poikkeaisiko näiden yksilöiden vastaukset kyselyyn vastanneiden näkemyk-

sistä. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Analysointitapa piti olla mietittynä ennen aineiston keruuta. Käytin avointen kysely-

vastausten analysoinnissa sisällönanalyysiä ja sisällön erittelyä. Sisällön erittelyllä tar-

koitetaan kvantitatiivista analyysiä, jossa kuvataan määrällisesti jotakin tekstin sisäl-

töä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 97). Aineiston järjestelyn yksinkertai-

simpana muotona pidetään luokittelua, jossa aineistosta kerätään luokkia ja lasketaan, 

kuinka monta kertaa luokka esiintyy. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 69-70, 93.) Sisäl-

lönanalyysillä voidaan analysoida kyselyvastauksia systemaattisesti ja objektiivisesti, 

jolloin kerätty aineisto saadaan järjestettyä. Kyselyvastauksista voidaan myös tuottaa 

määrällisiä tuloksia eli kvantifioida. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 107, 110, 120.)  

 

Haastattelut ja tässä tapauksessa kyselyt voidaan jakaa karkeasti strukturoituun ns. lo-

makehaastatteluun, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot tai puolistrukturoituun ja 

strukturoimattomaan haastatteluun, jossa kysymysten esittämistavat vaihtelevat ja vas-

tauksetkin (KvaliMOTV, Haastattelu). Käytin siis aineiston analyysissä suljetuissa ky-

symyksissä kvantifiointia ja avoimissa kysymyksissä sisällönanalyysiä ja osittain 

myös kvantifiointia, kun laskin ja koodasin saman sisältöisiä vastauksia. Koodaaminen 

tarkoittaa jäsenneltyjä merkintöjä ja luokittelua erilaisin keinoin kuten käyttämällä al-

leviivauksia tai värikyniä (Saaranen-Kauppinen ym. 2009, 80). 

 

Kyselylomakkeen hyvinä puolina näin, että kyselyyn vastattiin anonyymisti eikä vas-

taajan henkilöllisyys paljastu. Vastauslomakkeita tuli yhteensä 16. Vastauksissa pystyi 

olemaan rehellinen. Heikkoutena voi olla, että kunnollista vuorovaikutusta ei syntynyt. 

Toisaalta kyselylomakkeessa oli yhteystietoni, joten halutessaan vastaaja olisi voinut 

soittaa tai lähettää sähköpostia mieltä askarruttavista asioista. Kyselylomakkeen alussa 

rohkaisin ja motivoin vastaamaan sekä ottamaan tarvittaessa minuun yhteyttä. Yhtään 

yhteydenottoa ei kuitenkaan tullut. 

 

Kyselyn ja aineiston analyysin avulla sain tietoa, joka edesauttaa pilotoinnin laajenta-

mista ja ohjaajien osaamisen kehittämistä. Uhkana aineiston analyysissä ja tulkinnassa 
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olisi voinut olla omien kokemusten sekoittuminen vastausten tulkintaan, mutta olin 

objektiivinen avatessani tarkasti tuloksia. Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2009, 20) kir-

joittavat, ettei ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa vaan kaikki tieto on siinä mie-

lessä subjektiivista, että tutkija päättää tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä va-

rassa, eivätkä tutkimustulokset ole käyttäjästä tai havaintomenetelmästä irrallisia. 

Opinnäytetyöni tutkimus on siis sekä teoreettista että empiiristä.  
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 TULOKSET 

 

 

Kyselylomakkeeni aluksi tiedustelin tietääkö työntekijä, miksi RAI-arviointeja teh-

dään. Pääosin vastaajat tiesivät, miksi arviointeja tehdään. Vain yhdessä vastauksessa 

oli, että ohjaaja tietää vain jossain määrin RAI-arvioinnin merkityksen, kun taas 15 

vastaajista kertoo tietävänsä, miksi RAI-arviointeja tehdään. 

 

 
KUVIO 1. Tietoisuus arviointien teosta 

 

Seuraavaksi tiedustelin, kauanko asiakas osallistui ohjaajan kanssa yhdessä arvioinnin 

tekoon. Viisi (5) vastaajista kertoi asiakkaan olleen mukana alle 30 minuuttia. Seitse-

män (7) ohjaajista vastasi asiakkaan olleen mukana arvioinnin teossa yli 30 minuuttia. 

Kolme (3) vastaajista kertoo tehneensä arvioinnin ilman asiakasta. Syyksi asiakkaan 

osallistumattomuuteen mainittiin yhdessä vastauksessa asiakkaan vaikeavammaisuus 

ja kommunikoimattomuus. Toisessa vastauksessa kerrottiin, ettei asiakas kyennyt. 

Tällaisissa tapauksissa, jossa asiakas on vaikeavammainen, välttämättä puhetta tuke-

vien tai korvaavien menetelmien käyttökään ei ole riittävä, jos asiakas ei pysty ym-

märtämään kysymyksen merkitystä. Nämä vastaajat olivat myös arvioineet haastavim-

maksi asiaksi asiakkaan ottamisen mukaan arviointiin (kyselylomake kohta 6.). Yksi 

(1) vastaajista puolestaan kertoi, ettei ollut kyselyyni mennessä tehnyt vielä yhtään 

RAI-arviointia, mutta ollut kuitenkin RAI-arvioinnin koulutuksessa mukana ja 

Tiedätkö miksi RAI-arviointeja tehdään?

Kyllä En Jossain määrin
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perehtynyt aiheeseen muuten, jonka vuoksi koki mielenkiintoa osallistua ja vastata ky-

selyyni. 

 

 
KUVIO 2. Asiakkaan osallistuminen arviointiin 

 

Kolmantena kohtana kyselyssäni tiedustelin RAI-arvioinnin koulutuksen riittävyy-

destä. Yhdeksän (9) vastaajista koki, että koulutus oli riittävä. Viisi (5) vastaajista ker-

toi, ettei koulutus ollut heidän mielestään riittävä, ja kaksi (2) vastaajista valitsi vaih-

toehdon, että järjestetty koulutus oli jossain määrin riittävä. Valitettavasti tähän kysy-

mykseen en saanut lisätietoa miksi ohjaajat kokivat näin. 

 

 
KUVIO 3. Koulutuksen riittävyys 

 

Neljänneksi kysyin lomakkeella, onko ohjaaja saanut tarvitsemaansa tukea RAI-arvi-

oinnin tekoon. Kaksi (2) vastaajista koki, ettei tukea ole saanut riittävästi. Neljä (4) oli 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Alle 30 min.

Yli 30 min.

Asiakas ei osallistunut

Kauanko asiakas osallistui kanssasi arvioinnin tekoon?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kyllä

Ei

Jossain määrin

En osaa sanoa

Oliko RAI-arvioinnin koulutus riittävä?
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sitä mieltä, että tarvitsemaansa tukea on ollut jossain määrin. Kymmenen (10) vastaa-

jista kertoo, että on saanut riittävästi tukea arviointien tekoon. Jatkokysymyksenä oli 

avokysymys, johon sai omin sanoin kertoa, millaista tukea olisi tarvinnut tai halunnut 

RAI-arvioinnin tekoon. Yhdessä riittävästi tukea saaneen ohjaajan vastauksessa oli 

kerrottu, että hän on saanut tukea arvioinnin tekoon RAI-vastaavalta. Kolmessa jossain 

määrin vastanneen lomakkeessa oli lisämaininta, että koulutusta pitäisi olla lisää (2 

mainintaa) ja enemmän perusteluja, miksi RAI-arviointeja tehdään (1 maininta). Li-

säksi mainittiin (1 maininta), että alkuvuoden 2018 arvioinnit tehtiin niin tiukalla ai-

kataululla, ettei välttämättä aikataulullisista syistä ehtinyt saamaan riittävästi sellaista 

apua ja tukea, kuin mitä olisi tarvinnut. Ei-vastausten joukossa oli yksi lisämaininta ja 

toive, että ensimmäisen arvioinnin saisi ja voisi käydä läpi yhdessä sellaisen henkilön 

kanssa, kuka on jo käyttänyt RAI- arviointilomaketta. 

 

Viidenneksi tiedustelin RAI-lomakkeen kysymysten ymmärrettävyydestä. Neljä (4) 

vastaajista kertoo, että ymmärsi hyvin kysymykset. 12 vastaajista puolestaan ymmärsi 

RAI-arvioinnin kysymykset jossain määrin. Omien havaintojeni mukaan kysymyk-

sissä joutuu käyttämään vammaisen asiakkaan kohdalla tulkintaa kuten esimerkiksi 

arkisuoriutumisen kysymyksissä työssäkäynti kohta, jossa voi tulla tulkinnallisia eroja 

lasketaanko työtoiminnassa käynti tai päivätoiminnassa käynti työksi. 

 

 
KUVIO 4. Lomakkeen kysymysten ymmärrettävyys 

Kyllä

Ei

Jossain määrin

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14

Onko RAI-lomakkeen kysymykset ymmärrettäviä?
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Omaa työskentelyä pilotoinnin aikana arvioitiin neljässä (4) vastauksessa hyvänä. 

Seitsemän (7) vastaajista koki oman työskentelyn kohtalaiselta ja kolme (3) vastaajista 

ei osannut sanoa. Yksi näistä ei osaa sanoa vastaajista oli ohjaaja, joka ei ollut vielä 

osallistunut arviointien tekoon. Yksi (1) vastaajista kertoi arvioinnin teon tuntuneen 

samanaikaisesti sekä hyvältä että huonolta, joten tulkitsen sen, ettei vastaaja osaa sa-

noa. Yksi (1) vastaajista kertoo työskentelyn tuntuneen huonolta. 

 

Tiedustelin myös, heräsikö arvioinnin aikana ohjaajalle jonkinlainen oivallus, jota ai-

koo hyödyntää tulevissa arvioinneissa. 13 vastaajalle ei tullut oivalluksia, yksi (1) vas-

taajista jätti kohdan tyhjäksi ja kaksi (2) ohjaajista kertoo saaneensa oivalluksen, jota 

avasivat kyselylomakkeeseen omin sanoin. Toinen vastaajista pohti olisiko Toimi-me-

netelmä ollut riittävä asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja viekö RAI-arviointi liikaa 

aikaa asiakas- ja ohjaustyöstä? Toinen ohjaajista oli saanut oivalluksen, että CHA-asi-

akkaita (itsenäisen asumisen asiakkaat) voisi osallistaa todella paljon arvioinnin te-

ossa. 

 

 

6.1 RAI-arvioinnin teon haasteita 

 

Tiedustellessani ohjaajilta mikä RAI-arvioinnin teossa oli vaikeinta, tulosten tulkin-

nassa tuli minulle itsellenikin haasteita, koska osa vastaajista (2) ei ollut numeroinut 

vastauksiaan tärkeysjärjestykseen antamieni ohjeiden mukaisesti, vaan valinneet vain 

rastittamalla itselleen haastavia kohtia. Rastittamalla vastanneet ohjaajat olivat mo-

lemmat valinneet haasteiksi asiakkaan ottamisen mukaan arviointiin. Lisäksi rasteja 

oli kohdissa ajan löytyminen arvioinnin tekoon, käsikirjan käyttö ja Sote-kortin han-

kinta tai käyttö. Näin ollen erittelen nämä vastaukset ominaan keskittyen ohjeistuksen 

mukaisesti vastanneiden analysointiin. Ohjeiden mukaan numeroimalla vastanneita 

ohjaajia oli 14. 

 

Vaikeimmaksi asiaksi koettiin vastausten perusteella lomakkeen tulkinta (4 ääntä), asi-

akkaan ottaminen mukaan arviointiin (2 ääntä), käsikirjan käyttö (2 ääntä), ja ajan löy-

täminen arvioinnin tekoon (2 ääntä). Myös asiakkaan esitietojen kerääminen, lomak-

keen ulkoasu/rakenne, tietojen vienti RAI-järjestelmään ja Sote-kortin hankinta ja 

käyttö mainittiin eniten vaikeutta tuottaneina asioina (1 ääni). 
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Seuraavaksi vaikeimpana koettiin edelleen lomakkeen tulkinta (3 ääntä) ja asiakkaan 

ottaminen mukaan arviointiin (2 ääntä). Myös asiakkaan esitietojen kerääminen, lo-

makkeen täyttö, lomakkeen ulkoasu/rakenne, ajan löytyminen arvioinnin tekoon ja 

Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnin tekemisessä koettiin seuraavaksi vaikeim-

miksi asioiksi (1 ääni). 

 

Kolmanneksi vaikeimpana mainittiin kolmessa vastauksessa käsikirjan käyttö (3 

ääntä). Lomakkeen täyttö, lomakkeen tulkinta, lomakkeen ulkoasu/rakenne, Sote-kor-

tin hankinta ja käyttö ja ajan löytyminen arvioinnin tekoon mainittiin kerran (1 ääni). 

 

Neljänneksi haastavimpana asiana oli mainittu kahdessa vastauksessa (2 ääntä) Sote-

kortin hankinta ja käyttö. Myös ajan löytäminen arvioinnin tekoon, lomakkeen täyttö, 

asiakkaan esitietojen kerääminen sekä asiakkaan ottaminen mukaan arviointiin oli 

mainittu (1 ääni). Mielenkiintoista oli havaita, ettei parityöskentelyä ollut mainittu 

missään vastauksissa, joten ilmiselvästi parityöskentely koettiin vastaajien keskuu-

dessa hyvänä asiana. 

 

 
KUVIO 1. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä merkityt vaikeudet 
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Tietojen vienti RAI-järjestelmään

Sote-kortin hankinta tai käyttö

Ajan löytäminen arvioinnin tekoon

Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa

RAI-arviointien teossa vaikeinta
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Alla olevaan taulukkoon olen kuvannut vielä kokonaisuudessaan kaikki annetut äänet 

tärkeysjärjestyksestä riippumatta. Eniten valintoja tuli kohtaan lomakkeen tulkinta (8 

merkintää) ja vähiten kohtaan parityöskentely (0 merkintää). 

 

 
KUVIO 2. RAI-arvioinnin vaikeudet kaikkien merkintöjen mukaan 

 

 

6.2 RAI-arvioinnin teon onnistumisia 

 

Yhdessä kysymyksessä kartoitin arvioinnin teon onnistumisia. Koska yksi kyselyyn 

vastanneista ohjaajista ei ollut vielä tehnyt RAI-arviointia, niin hän ei luonnollisesti 

osannut vielä kertoa onnistumisista kyselyni ajankohdalla. Lisäksi kaksi ohjaajaa ei 

ollut numeroinut vastauksiaan, vaikka ohjeissa oli pyydetty numeroimaan tärkeysjär-

jestyksessä itselle neljä (4) asiaa, jotka arvioinnin teossa oli sujunut hyvin. Nämä kaksi 

ohjaajaa oli valinnut mukavimpina asioina RAI-arvioinnin teossa asiakkaan esitietojen 

keräämisen, lomakkeen tulkinnan, Hoke-kirjausten hyödyntämisen, lomakkeen täytön 

ja tietojen viennin RAI-järjestelmään. 

 

13 ohjaajan vastauksista mukavimpana asiana arvioinnin teossa koettiin kuudessa (6) 

vastauksessa parityöskentely. Mukavimpana mainittiin myös asiakkaan ottaminen mu-

kaan arviointiin, asiakkaan esitietojen kerääminen ja Sote-kortin hankinta ja käyttö (2 

ääntä). Myös mukavimpana asiana yhdessä vastauksessa mainittiin lomakkeen täyttö 

(1 ääni). 
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RAI-arvioinnin teon vaikeudet
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Seuraavaksi sujuvimpana (3 ääntä) koettiin tietojen vienti RAI-järjestelmään. Pari-

työskentely (2 ääntä) mainittiin myös toiseksi sujuvimpana asiana työskentelyssä. Lo-

makkeen täyttö, Sote-kortin hankinta ja käyttö, ajan löytyminen arvioinnin tekoon ja 

Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa mainittiin (1 ääni) seuraavaksi sujuvim-

pana asiana neljässä vastauksessa. 

 

Kolmanneksi sujuvimpana ja onnistuneempana asiana RAI-arvioinnin teossa koettiin 

tietojen vienti RAI-järjestelmään ja Sote-kortin hankinta ja käyttö (2 ääntä). Myös asi-

akkaan ottaminen mukaan arviointiin, käsikirjan käyttö, ajan löytyminen arvioinnin 

tekoon ja Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa mainittiin kolmanneksi onnis-

tuneempana asiana (1 ääni). 

 

Mukavimpana asiana neljänneksi mainittiin parityöskentely (2 ääntä). Hoke-kirjausten 

hyödyntäminen, ajan löytyminen arvioinnin tekoon, Sote-kortin hankinta ja käyttö, lo-

makkeen käyttö ja käsikirjan käyttö mainittiin myös neljänneksi mukavimpana asiana 

pilotoinnissa (1 ääni). Lomakkeen ulkoasu ja rakenne ei saanut ollenkaan ääniä. 

 

 
KUVIO 1. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä merkityt sujuvimmat tekijät 
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Mitä pidit mukavimpana asiana RAI-arvioinnin teossa?
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Alla olevaan taulukkoon olen kuvannut vielä kokonaisuudessaan kaikki annetut äänet 

tärkeysjärjestyksestä riippumatta. Eniten valintoja tuli kohtaan parityöskentely (10 

merkintää) ja vähiten kohtaan lomakkeen ulkoasu ja rakenne (0 merkintää). 

 

 
KUVIO 2. RAI-arvioinnin sujuvimmat tekijät kaikkien vastausten mukaan 

 

 

6.3 Ohjaajien vinkkejä pilotoinnin laajentamiseen 

 

Kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus kertoa omin sanoin terveisiä ja vinkkejä 

arviointinsa aloittaville yksiköille. Seitsemän (7) vastaajista ei ollut täyttänyt kohtaa, 

mutta yhdeksältä (9) ohjaajalta tuli erilaisia terveisiä. Kahdessa (2) niistä ei ollut suo-

ranaisia vinkkejä aloitteleville ohjaajille, vaan palautetta yleisesti lomakkeesta, ettei 

lomake ollut vastaajan mielestä tarpeeksi selkeä ja kritisointia arvioinnin soveltuvuu-

desta kehitysvammaisille, koska asiakkaat eivät ymmärrä kysymyksiä. 

 

Kaikista seitsemästä (7) terveisestä ja vinkistä kuusi (6) käsitteli ajankäyttöä. Aikaa 

tulee varata riittävästi arviointien tekoon. Kehittämisehdotuksina mainittiin myös, että 

RAI:lle tulee suunnitella yksiköissä aikataulu, jossa tulee pysyä. Myös riittävä tuen ja 

avun saaminen sekä laadukas päivittäinen kirjaaminen Lifecaren Hoitokertomukselle 

erityisesti kolmen arviointipäivän aikana mainittiin terveisissä. Riittävä valmistautu-

minen arvioinnin tekoon tuotiin myös esille. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Parityöskentely

Asiakkaan ottaminen mukaan arviointiin

Asiakkaan esitietojen kerääminen

Lomakkeen tulkinta

Käsikirjan käyttö

Lomakkeen täyttö

Lomakkeen ulkoasu ja rakenne

Tietojen vienti RAI-järjestelmään

Sote-kortin hankinta tai käyttö

Ajan löytäminen arvioinnin tekoon

Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa

Mukavimmat asiat RAI-arvioinnin teossa



28 
 

 

”Varatkaa riittävästi aikaa ja perehdytystä ensimmäisten arviointien te-
kemiseen.” 
 
”Malttia, ja älä tee väsyneenä tai kiireessä. Lue ohjeet ennen tekoa ja 
käy koulutus!” 
 

Lopuksi kyselyssä oli mahdollisuus vielä omin sanoin kertoa ajatuksiaan pilotoinnista 

ja RAI-arviointien teosta. Viidessä (5) lomakkeessa ei ollut kerrottu mitään. 11 lomak-

keessa oli tuotu omin sanoin ajatuksia ja pohdintoja RAI-arvioinnista. Vastanneiden 

ajatuksia arvioinnista olen jaotellut vastausten teemojen mukaisesti. Vastauksissa oli 

selkeästi kolme teemaa ja ajatusta nähtävillä. Olen jaotellut ja nimennyt vastaukset 

onnistumisiin, haasteisiin ja arvioinnin merkitykseen. 

 

Onnistumisen ajatuksia oli tuotu esille kolmessa (3) vastauksessa. Yhdessä vastauk-

sessa pohdittiin, että tiettyihin asioihin arviointi on hyvä, mutta tehtiin lisämaininta, 

että arviointi suuntaa helposti huomion mitattaviin asioihin ja objektivoi asiakkaita 

hoidon kohteiksi. Yksi vastaajista puolestaan kertoi saaneensa koulutuspäivässä Es-

poon asumispalvelut 7 käyttämän rungon, jota ajatteli myös muiden yksiköiden voivan 

hyödyntää arviointien teossa. RAI-mittaria pidettiin myös hyvänä ja monipuolisena 

lisänä 6 kk:n koontien rinnalla. 

 
”Hyvä ja monipuolinen mittari, hyvä lisä asiakkaan 6 kk:n koontien li-
säksi.” 
 

Haasteista liittyen ajankäyttöön ja arviointilomakkeeseen, oli kirjoitettu myös tervei-

siä. Samoin lomakkeessani kysymyksessä 9., kun tiedustelin ohjaajien oivalluksia ar-

vioinnista, niin huolta herätti, viekö RAI-arviointi liikaa aikaa asiakas- ja ohjaustyöstä. 

Haasteena mainittiin ajankäytön lisäksi myös, ettei ohjaaja osaa hyödyntää tuloksia 

millään tavalla ja että asiakkaat eivät ymmärrä kysymyksiä tai asiakkaan vastaukset 

eivät ole järjellisiä suhteessa kysymykseen. Lisäksi mainittiin, ettei arviointilomak-

keessa näy tarpeeksi työ- ja päivätoiminta eli asiakkaan aktiivinen aika. 

 
”Lisää ohjaajien työtä.” 
 
”Aikamoinen homma, ei mikään lemppari juttu” 
 

Arvioinnin merkitystä pohdittiin myös niin asiakkaan kuin ohjaajankin näkökulmasta. 

Joku vastaajista kertoi, ettei osaa hyödyntää arvioinnin tuloksia työn laatuun lainkaan 

ja toinen puolestaan mainitsi, että hänen omat ohjattavat eivät hyödy arvioinneista 
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merkittävällä tavalla. Lisäksi oli maininta, että työyksiköissä pitäisi jutella RAI-arvi-

ointien tulosten käyttämisestä. 

 
”En koe, että omat ohjattavani hyötyisivät RAI-arvioinneista merkittä-
vällä tavalla.” 
 
”Ei paljoakaan hyötyä RAI:sta.” 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Pilotointiin osallistuneet ohjaajat olivat vasta-alkajia RAI-arviointien teossa. Pilotoin-

nin tavoitteena oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen saada tietoa, kuinka kehitys-

vammaisille suunniteltu RAI-arviointi toimii käytännössä ja soveltuuko interRAI-ID -

arviointi kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. RAI-arvioinnin 

aloittavalla ohjaajalla on tietoa RAI-arvioinnin sisällöstä ja periaatteista. Edistyneem-

mällä aloittelijalla on ymmärrystä kysymysten merkityksestä RAI-käsikirjan avulla. 

Pätevä arvioija osaa tulkita mittareita ja herätteitä, sekä soveltaa tietoja henkilön pal-

velusuunnitelman laatimiseen. Taitava arvioija osaa jo analysoida saatua tietoa palve-

lusuunnitelman laatimisessa ja asiantuntija kehittää ja kouluttaa muuta henkilökuntaa 

käyttämään RAI-arviointia. (Heikkilä, Hammar, Sohlman ym. 2015, 46-47.) Kokemus 

arviointien teosta, periaatteista ja sisällöstä kehittyy ajan kanssa. Pilotointiin osallistu-

neet ohjaajat olivat vasta-alkajia tai edistyneempiä aloittelijoita. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt uuden suosituksen sosiaalialan asiakas-

työssä käytettävien toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön. 

Suosituksen mukaan päätöksiä ei tulisi perustaa vain mittareiden avulla hankittuun tie-

toon vaan mittareiden avulla saatu tieto on vain yksi osatekijä päätöksenteossa. Asiak-

kaan kanssa on myös keskusteltava mittareiden käyttötarkoituksesta ja mittaamisen 

mahdollisista vaikutuksista palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmaan ja pää-

töksentekoon. Lisäksi suosituksessa mainitaan, että mittareiden käyttö on osa sosiaa-

lialan ammatillista osaamista ja niitä tulee käyttää vain perustellusti ja kulloiseenkin 

käyttötarkoituksen soveltuvia. Työnantajan ja esimiehen on huolehdittava, että am-

mattihenkilöllä on mittarien käyttöä koskeva riittävä osaaminen ja mittaamisen käy-

tännöt ovat yhteneväiset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toimia. Suositus toimin-

takykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä 

5.7.2018.) Nämä suositukset tulee ilmi myös omassa opinnäytetyössäni, että suurim-

malla osalla pilotoinnissa mukana olleilla ohjaajilla oli riittävä tieto mittareista sekä 

niiden käyttötarkoituksesta, mutta lomakkeen tulkinnassa oli haasteita. Kaikki ohjaa-

jista olivat osallistuneet järjestettyyn RAI-arvioinnin koulutukseen. Viisi ohjaajista 

koki, ettei koulutus ollut kuitenkaan riittävä ja kahden mielestä koulutus oli jossain 

määrin riittävä. Tulevaisuudessa järjestettäviin koulutuksiin voisi lisätä ohjaajilta saa-

dun palautteen perusteella lomakkeeseen perehdyttämistä ja syventymistä entisestään 
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sekä neuvoja RAI-arvioinnin tulosten hyödynnettävyydestä asiakastyössä. Mahdolli-

sesti olisi syytä välittää myös tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, että lomak-

keen tulkinnassa ja kysymysten ymmärrettävyydessä koettiin pilotoinnin aikana haas-

teita. Lomakkeesta voisi tehdä myös selkokielisen version asiakkaille. 

 

Toimintakykyä arvioivien mittareiden eettisiin laatusuosituksiin kuuluu, että asiak-

kaalle tulee antaa riittävä tieto mittareiden käyttötarkoituksesta. Oma opinnäytetyöni 

ei selvittänyt asiakkaiden kokemuksia arvioinnista, mutta kysyi kuitenkin ohjaajilta, 

osallistuiko asiakas arvioinnin tekoon ja kauanko asiakas on ollut mukana arviointien 

teossa. 12 ohjaajan kanssa asiakas oli työskennellyt ja vain kolmen arviointia tehneen 

ohjaajan kanssa ei. Syyksi mainittiin kykenemättömyys ja puhumattomuus. Toisaalta 

asiakkaan ottamista mukaan arvioinnin tekoon arvioitiin vaikeana ja osassa vastauk-

sissa helppona. Asiakkaan vaikeavammaisuus tai kommunikoinnin sanalliset haasteet 

tuovat tarpeen kuulla laajaa verkostoa asiakkaan tilanteen selvittämiseksi eivätkä ky-

symykset RAI-arvioinnissa ole selkokielisiä. Onkin arvioinnin tekijästä kiinni, miten 

hän kysymykset asiakkaalle tai muille arviointiin osallistuville esittää. (Innokylä. 

Miksi RAI?.) 

 

Useissa terveisissä uusille RAI-arviointeja aloittaville ohjaajille tuli esille, että aikaa 

arviointien tekoon on varattava riittävästi eikä kiirettä saa pitää. Saman suuntaisia nä-

kemyksiä ajan riittämättömyydestä ja arviointien aikakysymyksistä on tullut myös 

vanhuspuolella työskennelleiltä RAI-arviointeja tehneiltä hoitajilta (Ahvenjärvi & Sal-

minen 2012, 5). Jatkuvasti koettu kiire ja stressi voi heikentää työhyvinvointia ja työ-

turvallisuutta. Rajattu kiire voi kuitenkin jopa edesauttaa työtehoa, jos työntekijä saa 

kiireen keskellä tukea työyhteisöltä ja pystyy vaikuttamaan työn tekemiseen. (Putto-

nen, Hasu & Pahkin 2016, 11.) 

 

Koska ohjaajien parityö koettiin kyselyni perusteella mielekkäältä ja sujuvimmalta, 

tulisi jatkossakin luoda mahdollisuuksia parityöskentelyyn ja varata resursseja yhdessä 

tekemiseen. Parin kanssa lomakkeen kysymyksiä voi yhdessä miettiä ja käyttää käsi-

kirjaa ohjeena. Yhdessä keskustelu arvioinnin aikana tuo laadukkuutta arviointiin ja 

toiselta voi oppia. Parityöskentelyn merkitys on todettu myös muunlaisissa työtehtä-

vissä hedelmälliseksi ja perustellulle, kuin vain RAI-arvioinnin teossa. Työparin 

kanssa voi jakaa kokemuksia, vahvistaa osaamista ja saada tukea työtehtäviin (Helsin-

gin kaupunki, Oppia ikä kaikki, Työuran aikana, Parityöskentely). 
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Myös tarkka ja laadukas päivittäinen kirjaaminen tuotiin yhdessä vastauslomakkeessa 

esille. Kirjaaminen helpottaa arvioinnin tekoa. Tätä voisi painottaa ohjaajille koulu-

tuksissa vielä enemmän, että päivittäisellä kirjaamisella on merkityksensä RAI:n te-

ossa sekä tarkentaa minkä tyyppistä tietoa erityisesti arviointijakson aikana kannattaa 

kirjata. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (L 254/2015) velvoittaa, että asia-

kasasiakirjoja tulee voida hyödyntää muun muassa tilastoinnissa, asiakasprosessissa ja 

arvioinnissa. Kirjaamisen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. 

 

RAI-pilotoinnin laajentuessa tulee huomioida tutkimusvastausten perusteella, että oh-

jaajat voivat tehdä arviointeja pareittain. Lisäksi on syytä varata tarpeeksi aikaa arvi-

oinnin tekoon ja asiakkaan osallistumiseen oman toimintakykynsä mukaan. Asiakkaan 

osallistuminen vaatii tiettyjä järjestelyitä ja suotuisia olosuhteita, kuten mahdollisesti 

kotipäivän työ- tai päivätoiminnasta ja riittävän keskittymis- ja toimintakyvyn kysei-

selle suunnitellulle arviointipäivälle. RAI-arvioinnista järjestettävään perehdytyskou-

lutukseen voisi sisällyttää enemmän lomakkeen kysymysten avaamista ja läpikäymistä 

sekä vinkkejä tuloksista saadun tiedon hyödyntämiseen asiakastyössä. Myös asiakkai-

den tietoisuutta arvioinneista tulisi lisätä ja merkitystä avata oman kiinnostuksen ja 

ymmärryksen mukaan, koska se sisältyy toimintakykyä arvioivien mittareiden eettisiin 

laatusuosituksiin. Myös tietoisuutta RAI-tukihenkilön tavoitettavuudesta ja läsnä-

olosta yksiköissä arviointien aikana tulee pitää yllä, jotta hyvät vinkit arvioinnin teosta 

saadaan laajempaan käyttöön. Yhden ohjaajan vastauksessa ollut toive, että ensimmäi-

sen arvioinnin saisi ja voisi käydä läpi yhdessä sellaisen henkilön kanssa, kuka on jo 

käyttänyt RAI- arviointilomaketta, saattaa olla arvokas huomio, jota voisi pitää yhtenä 

työmenetelmänä RAI-arviointeja aloittaessa. 
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 POHDINTA 

 

Voiko laadukkaalla kirjaamisella helpottaa RAI-arviointia? Kyllä voi. Arviointi perus-

tuu useissa kysymyksissä asiakkaan kolmen päivän tapahtumiin ja toimintaan, joten 

tarkka kirjaaminen Lifecaren Hoitokertomus-lehdelle on asiakkaan kannalta suotavaa 

ja helpottaa RAI:n tekoa. Ohjaajan tulee kuitenkin tietää millaisia asioita ja miten kir-

jata, kuten esimerkiksi asiakkaan ulkoilun ja liikunnan tarkan tuntimäärän ja päivän 

aikana juotujen kahvikuppien määrän. RAI-arviointi tuo siis vaatimuksia kirjaami-

selle. ”Asiakas ulkoillut yhdessä toisten kanssa ja kahvitellut.” ei enää riitä jatkossa 

RAI-arviointien aikana kirjaamisen tarkkuudeksi. Tätä voisi pohtia eettisesti onko 

RAI-arvioinnin vaatima päivittäinen kirjaaminen asiakaslähtöistä? RAI-arvioinnin 

edellyttämää kirjaamisen sisältöä voisi tuoda myös Etevan Kansa-koulu -kirjaamisval-

mennuskoulutuksiin. 

 

Ohjaajista arviointi tuntui pääosin hyvältä. Oma näkemykseni ja tulkintani on, että 

RAI-tukihenkilöt työskentelivät pääosin Espoo 7 yksikössä, joten Espoo 1–5 jäi mie-

lestäni vähemmälle tuelle prosessin aikana ihan fyysisistäkin syistä. Espoon asumis-

palvelut 7:ssä oli käytössä niin sanottu perehdytyslomake, josta olisivat hyötyneet 

myös muut pilotointiin osallistuneet yksiköt. Herää kysymys, voisiko yhteistyötä ja 

tiedonkulkua ryhmäkotien välillä tiivistää, jotta hyvät käytänteet ja toimivat menetel-

mät tulisi laajempaan käyttöön RAI-arvioinnissa ja mahdollisesti myös muissakin työ-

tehtävissä?  

 

Lomakkeen kysymysten ymmärtämisen haasteiden vuoksi asiakkaille voisi laatia 

oman selkokielisen perehdytysmateriaalin RAI-arvioinnin kysymyksistä, arvioinnin 

teosta ja sen merkityksestä palveluratkaisuihin. Selkomateriaalista oppisivat ja hyötyi-

sivät myös ohjaajat. Toisaalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vasta tietoa 

RAI:n soveltuvuudesta kehitysvammaispuolelle, joten lomakkeen kysymykset toivot-

tavasti palautteen perusteella selkiytyvät vammaispuolelle soveltuviksi. Mietin myös 

kannattaisiko RAI-arviointien teon aikana ohjaajien muihin töihin, kuten siivoukseen 

ja varsinaiseen asiakastyöhön, resursoida ja ennakoida varahenkilöstöä tai sijaisia, 

jotta aikaa jäisi tarpeeksi arvioinnin tekoon? Myös arvioinnin merkityksen avaamiseen 

ja arvioinneista saatujen tulosten hyödyntämiseen voisi koulutuksessa käyttää aikaa. 
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Ohjaajilta tulleiden kokemusten ja kehittämisehdotusten perusteella RAI-arviointia 

voidaan laajentaa eri yksiköihin parhaiten kiinnittämällä huomiota parityöskentelyn 

mahdollistamiseen, ohjeistukseen päivittäisen kirjaamisen sisällöistä, RAI-arvioinnin 

merkityksen ja lomakkeen kysymysten avaamiseen, asiakkaan osallistumisen mahdol-

listamisella, RAI-tukihenkilön aktiivisella läsnäololla yksiköissä ja varaamalla arvi-

ointeihin tarpeeksi aikaa. 

 

 
KUVIO 1. RAI-arvioinnin sujuva laajentaminen 

 

 

8.1 Luotettavuus ja eettiset näkökohdat 

 

Opinnäytetyöni kyselyyn vastattiin anonyymisti. Tutkimuksen eettisyyttä olen pohti-

nut niin työnantajan, työntekijän kuin tutkijankin näkökulmasta. Kyselyyn vastaami-

nen vei arviolta aikaa ohjaajasta riippuen reilut 10 minuuttia, mikä ei ratkaisevasti ollut 

pois asiakastyöstä eikä kuormittanut työntekijää. Kyselyssä ja aineiston tulosten käsit-

telyssä kenenkään henkilöllisyys ei paljastunut anonyymiyden vuoksi. Kyselyyn vas-

taaminen oli vapaaehtoista. Kerättyjä tietoja en käyttänyt muuhun kuin opinnäytetyön 

raportointiin. Kyselylomakkeet toimitin tietosuojan huomioiden analysoinnin jälkeen 

tietosuojajätteisiin. Etevan työntekijänä huomioin prosessinkin aikana tietosuojan ja 

vaitiolovelvollisuuden. Tutkimuksen luotettavuus on itsessään tutkimuksen eetti-

syyttä. Vastausprosentti kyselyssäni oli noin 53 %. Luotettavuuden kannalta on myös 

tärkeää, että tutkimusotos on tarpeeksi suuri ja vastausprosentti korkea (Heikkilä 

2014).  



35 
 

 

 

Anonymiteetin säilymisen vuoksi tutkimukseni ei selvittänyt työntekijöiden koulutus-

taustaa tai osallisuutta RAI-arvioinnin niin kutsuttuun taustahenkilöstöön, kuten toi-

miiko vastaaja yksiköissä esimerkiksi RAI-tukihenkilönä. RAI-prosessin osaajilla (tu-

kihenkilö, yhdyshenkilö) voi olla erilaisia kokemuksia pilotoinnista ja arviointiproses-

sista, kuin taas ohjaustyössä olevilla työntekijöillä. Kyselyn vastaamisen ehtona oli 

vain, että vastaaja on osallistunut arviointiin jonkun asiakkaan kohdalla. Yksi vastaa-

jista ei ollut osallistunut vielä arviointiin, mutta käynyt järjestetyn koulutuksen ja ollut 

muuten kiinnostunut vastaamaan oman kokemuksensa perusteella. 

 

Vastauskatoa pyrin välttämään motivoimalla ohjaajia kyselylomakkeen täyttämiseen. 

Jätin toimistoon suklaata sekä laitoin kyselylomakkeen alkuun motivoivat johdanto-

osuuden ja tiedon anonymiteetistä. Myös sähköpostin välityksellä asumisyksiköihin 

muistutettiin ohjaajia vastaamaan kyselyyn. Muistutusviestejä lähetettiin yhteensä 

kaksi kappaletta minulta ja palvelupäälliköltä. 

 

Kyselylomake oli tiivis ja selkeä. Toisaalta havaitsin myös kehittämisideoita kysely-

lomakkeeseeni. Kyselylomakkeen kahdessa kysymyksessä vastausvaihtoehdoista toi-

sessa ohjaajien vaikeuksia selvittäneessä kohdassa sai valita neljä kohtaa ja numeroida 

omat vastaukset tärkeysjärjestykseen, ja toisessa onnistumisia selvittäneessä kohdassa 

piti valita neljä vaihtoehtoa tärkeysjärjestyksessä. Pitkä ja erilainen ohjeistus vastaa-

misessa ei ollut välttämättä hyvä, koska osa ohjaajista (2) ei ollut numeroinut valitse-

miaan kohtia, vaan vain rastittaneet. Jos ohjaaja oli rastittanut vain yhden kohdan, tul-

kitsin sen tutkimuksen tekijänä vastaamaan tärkeysjärjestyksessä ensimmäistä. Vas-

tausten valitsemisen rastittamalla olen tuonut esille tuloksissa. Osa vastaajista oli va-

linnut neljä kohtaa, osa puolestaan oli halunnut valita vain yhden vaihtoehdoista. Täl-

laisen valinnanvapauden jätin tarkoituksella toiseen monivalintakysymykseen. Lisäksi 

olisin voinut kyselylomakkeessa tiedustella vielä tarkemmin asiakkaan osallistumi-

seen käytettyä aikaa esimerkiksi laittamalla seuraavat vastausvaihtoehdot: alle puoli 

tuntia, yli puoli tuntia, enemmän kuin yksi tunti tai asiakas ei osallistunut arvioinnin 

tekoon. 

 

EU:n tietosuoja-asetus tuo myös mukanaan velvoitteita kyselytutkimuksen laatijalle. 

Tietojen käsittelyn tulee olla käyttötarkoitussidonnaista ja läpinäkyvää, luottamuksel-

lista ja aineiston säilyttämiseen ja hävittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Kyselystä 
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tulee olla mahdollisuus kieltäytyä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Toimin 

omassa opinnäytetyön tekoprosessissani EU:n asetuksen mukaisesti. 

 

 

8.2 Oma ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöni raporttini aluksi käsittelin ja esittelin löytämäni tieteellisen kirjallisuu-

den ja muun lähdeaineiston pohjalta kehitysvammahuollon piiriin suunniteltuja toi-

mintakyvyn arviointimenetelmiä keskittyen RAI-arviointiin. Kerroin yleisellä tasolla 

toimintakyvystä ja sen tukemisesta sekä mittaamisesta kehitysvammaisilla asiakkailla, 

palvelutarpeen arvioinnista kehitysvammaistyössä, RAI-arvioinnista yleisesti ja inter-

RAI-ID:stä, joka on kehitysvammahuoltoon suunniteltu aikuisten kehitysvammaisten 

arviointimenetelmä. Kuvasin tutkimusmenetelmää sekä tutkimuksen tavoiteltuja vai-

kutuksia. Esittelin tuloksia myös erilaisin havainnollisin menetelmin, kuten kuvioiden 

avulla. Lopuksi pohdin suunnitelman tuomia ajatuksia ja johtopäätöksiä tästä opinnäy-

tetyöprosessista. Oma osaamiseni ja ymmärrykseni arvioinneista ja arvioinnin suh-

teesta muihin asiakastyön osa-alueisiin kehittyi lisää tässä opinnäytetyön tekoproses-

sissa. 

 

SWOT-analyysiin tukeutuen opinnäytetyön etenemisen vahvuuksina näen oman pe-

rehtyneisyyden ja osallistumisen RAI-arviointien tekoon. Aineistonkeruun kyselylo-

maketta ja kysymyksiä olen miettinyt yhdessä RAI-arviointiin osallistuneen ohjaajan 

kanssa saaden hyviä vinkkejä kyselyn toteutuksesta. Ohjaajia oli motivoitunut vastaa-

maan kyselyyn, ja RAI-arvioinnin pilotoinnin prosessin kokemusten jakamiseen laa-

jemminkin. Pääosin työskentelin opinnäytetyön raporttia tehdessäni itsenäisesti työ-

elämätahon siihen puuttumatta, koska itsenäinen työskentely on minulle luontevaa. 

Osasin kuitenkin kysyä tukea ja apua niihin kohtiin, jotka kaipasivat hiontaa. Erityi-

sesti suunnitelman laadintaan sain työelämätaholta hyvää palautetta. Ohjaavalta opet-

tajalta sain erittäin hyvää ohjeistusta, vinkkejä ja neuvoja työn rakenteen jäsentelyyn 

ja sisällön laajentamiseen ja lopulta työn valmiiksi saattamiseen. 

 

Valmistuvana sosionomina tiedän sosiaalityön keskittyvän kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien ihmisten tukemiseen, auttamiseen ja tasavertaisuuden vahvistami-

seen. Arviointien teko kuuluu osaksi ammattitaitoa ja työnkuvaa. RAI-arvioinnissa ke-

hitysvammaisen asiakkaan osallistamista oman arvioinnin työstöön tulisi vahvistaa 
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sekä ohjaajien informointiin ja perehdytykseen arvioinnin tekoon. RAI-arvioinneissa 

painottuu palveluratkaisujen näkökulma, mikä pohjautuu ja perustuu toimintakyvyn 

arviointiin. Sosionomina ymmärrän toimintakyvyn merkityksen ja sen monimuotoi-

suuden, ja tunnen asiakkaan toimintakyvyn tukemisen keinoja. RAI-arviointi ei kui-

tenkaan selvitä suoranaisesti elämänlaadun kokemista vaan keskittyy toimintakyvyn 

osa-alueiden arviointiin. RAI-arvioinnista nousevat herätteet voivat auttaa ymmärtä-

mään asiakkaan toimintakykyyn liittyviä riskejä, ja kiinnittämään niihin enemmän 

huomiota ohjaustyössä. 

 

 

8.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Hyvä ja mielenkiintoinen jatkotutkimus voisi olla selvittää kehitysvammaisten asiak-

kaiden kokemuksia RAI-arvioinnin teosta ja siihen osallistumisesta. Tutkimuksen tu-

losten avulla voisi asiakkaan ääntä tuoda esille, osallisuutta vahvistaa ja tietoisuutta 

lisätä RAI-arvioinnin merkityksestä. Lisäksi olisi tärkeää saada selkokielinen materi-

aali kehitysvammaisille asiakkaille RAI-arvioinnin kysymyksistä ja tarkoituksesta. 

Selkomateriaalin laatimisen lisäksi olisi hyödyllistä kartoittaa ja kehittää muita eri me-

netelmiä asiakkaan osallisuuden vahvistamiseksi RAI-prosessissa. 

 

Myös päivittäisen kirjaamisen merkitystä ja muutostarpeita arvioinnin aikana asiakas-

työssä voisi painottaa enemmän. Optimaalista olisi luoda ohjekirja Hoitokertomuk-

selle tehtävistä kirjauksista ja komponenteista (otsikoista), jotka tulee valita ja näkyä 

arvioinnin onnistumisen kannalta. Elämäntapahtumia, ulkoilun minuuttimääriä ja kah-

vin juonnin määrää tiedustellaan, joten huomiota on kiinnitettävä tällaisiin mitattaviin 

asioihin. 

 

Tutkimuskysymys voisi olla: Millaisella kirjaamisella voidaan helpottaa RAI-arvioin-

tien tekemistä? 

 

Työvuorosuunnittelun näkökulmasta olisi mielenkiintoista selvittää millaisia resurs-

seja ja järjestelyjä onnistunut arviointi vaatii, tai tuoko onnistunut arviointi mahdollisia 

lisäkustannuksia. Parityöskentely ja asiakkaan osallistuminen arviointiin tuo todennä-

köisesti jonkinlaisia kustannuksia, kun ohjaajille varataan arvioinnin tekoon päällek-

käisiä työtunteja sekä asiakas on käytännössä arvioinnin haastatteluiden aikana 
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itselleen suunnattujen kysymysten kohdalla kotipäivällä eikä mene tällöin päivä- tai 

työtoimintaan. 

 

Lomakkeen kysymysten tulkinnassa oli ohjaajilla pilotoinnin aikana haasteita. Laa-

dukkaan ja yhtenäisen arvioinnin saamiseksi kysymykset tulee olla ymmärrettäviä ja 

kehitysvammaisten palveluihin sopivia. RAI-lomakkeen kysymyksiä voisi selvittää, 

millaiset kysymykset, sanavalinnat tai miten muotoillut kysymykset tarkennuksineen 

sopisivat parhaiten kehitysvammaistyöhön. 

 

Ohjaajien kokemuksia arvioinnista olisi mielenkiintoista selvittää myös RAI-arvioin-

nin vakiinnuttua, ja verrata sitten tuloksia pilotoinnin kokemuksiin. 
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LIITE 1. Saatekirje ja kyselylomake 

 

Hei arvokas työkaveri! Opiskelen Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sosio-

nomiksi ja teen opinnäytetyötä RAI-arvioinnin pilotointiin osallistuneiden ohjaajien 

kokemuksista arvioinnin teosta. Jos olet osallistunut RAI-arviointiin jonkun asiakkaan 

kohdalla, niin toivoisin kovasti, että vastaisit kyselyyn. Kyselyyn vastataan täysin ni-

mettömänä ja luottamuksellisesti. Vastauslomakkeet toimitan vastausten analysoinnin 

jälkeen tietosuojajätteisiin eikä lomakkeita käsittele kukaan muu kuin minä tutkimuk-

sen tekijänä. Kysymyksiä on 11. 

 

OTA SUKLAATA JA KÄYTÄ HETKI VASTAAMISEEN :-) Voit jättää täytetyn 

lomakkeen laatikkoon. Mikäli lomakkeen avointen kysymysten vastaustila on sinulle 

liian lyhyt, niin voit halutessasi jatkaa paperin toiselle puolelle.  

 

Jos haluat minulta lisätietoja tutkimuksesta tai kysyä jotain vastauslomakkeesta, niin 

ota rohkeasti yhteyttä hanna.johansson@student.diak.fi tai soita 040 xxx xxxx. 

 

Syysterkuin Hanna Johansson (Jänismäen Ryhmäkoti) 
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Rastita itsellesi sopivin vaihtoehto. Kysymyksissä 6. ja 7. voit valita useamman vaih-
toehdon. 

 

1. Tiedätkö miksi RAI-arviointeja tehdään? 

□ Kyllä 

□ En 

□ Jossain määrin 

 

2. Kauanko keskimäärin asiakas osallistui kanssasi arvioinnin tekoon?? 

□ alle 30 minuuttia 

□ yli 30 minuuttia 

□ asiakas ei osallistunut arvioinnin tekoon 

Miksi? ______________________________________________________ 

 

3. Oliko RAI-arvioinnista järjestetty koulutus sinulle riittävä? 

□ Kyllä 

□ En 

□ Jossain määrin 

□ En osaa sanoa 

 

4. Oletko saanut tarvitsemaasi tukea RAI-arvioinnin tekoon? 

□ Kyllä 

□ En 

□ Jossain määrin 

□ En osaa sanoa 

 

Jos vastasit jotain muuta kuin Kyllä, niin millaista tukea olisit tarvinnut tai 

halunnut? Kerro omin sanoin. 

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   
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______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

 

5. Onko RAI-lomakkeen kysymykset ymmärrettäviä?  

□ Kyllä 

□ En 

□ Jossain määrin 

□ En osaa sanoa 

 

6. Mikä RAI-arvioinnin teossa oli vaikeinta? Valitse itsellesi vaikeimpana tuntuneet 

vaihtoehdot max. 4 kpl tärkeysjärjestyksessä (1 vaikein asia, 2. seuraavaksi vaikein 

asia jne.) 

□ parityöskentely 

□ asiakkaan ottaminen mukaan arviointiin 

□ asiakkaan esitietojen kerääminen 

□ lomakkeen tulkinta 

□ käsikirjan käyttö 

□ lomakkeen täyttö 

□ lomakkeen ulkoasu / rakenne 

□ tietojen vienti RAI-järjestelmään 

□ Sote-kortin hankinta tai käyttö 

□ ajan löytäminen arvioinnin tekoon 

□ Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa 

 

7. Mitä pidit sujuvimpana ja mukavimpana asiana RAI-arvioinnin teossa? Valitse it-

sellesi tärkeimmät vaihtoehdot 4 kpl siten, että 1. on sujunut sinulla parhaiten, 2. seu-

raavaksi parhaiten jne. 
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□ parityöskentely 

□ asiakkaan ottaminen mukaan arviointiin 

□ asiakkaan esitietojen kerääminen 

□ lomakkeen tulkinta 

□ käsikirjan käyttö 

□ lomakkeen täyttö 

□ lomakkeen ulkoasu / rakenne 

□ tietojen vienti RAI-järjestelmään 

□ Sote-kortin hankinta tai käyttö 

□ ajan löytäminen arvioinnin tekoon 

□ Hoke-kirjausten hyödyntäminen arvioinnissa 

 

8. Miltä oma työskentely RAI-arvioinnin teossa tuntui? 

□ Hyvältä 

□ Kohtalaiselta 

□ Huonolta 

□ En osaa sanoa 

 

9. Heräsikö arvioinnin pilotoinnin aikana jokin oivallus, jota aiot hyödyntää seuraa-

vassa tai seuraavissa arvioinneissa? 

□ Kyllä 

□ Ei 

 

Jos vastasit kyllä, niin millainen? Kerro omin sanoin. 

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   
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10. Jos/kun RAI-arviointi laajentuu muihinkin asumisyksiköihin, niin millaisia ter-

veisiä tai vinkkejä haluaisit lähettää arviointinsa aloitteleviin yksiköihin? 

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

 

11. Voit kertoa vielä omin sanoin ajatuksiasi RAI-arvioinnin teosta 

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

______________________________________________________________                                                                                                   

 

 

Lämmin kiitos vastauksistasi! Voit nyt jättää täytetyn lomakkeen palautuslaatikkoon. 

Toivon vastauksia 25.9. mennessä J 


