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1 Johdanto 
 
Palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli on kehitetty Kymenlaakson IkäOpastin-hankkeessa, joka on osa I 
& O -kärkihankkeen1 alueellista hankekokonaisuutta keskitetty asiakas- ja palveluohjaus KAAPO. 
Kymenlaakson palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli on laadittu siten, että mallissa huomioidaan tuleva 
keskitetyn asiakasohjauksen toiminta Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä2 ja siten, että sitä on 
sovellettu Kymenlaakson kuntien palveluissa jo 1.7.2018 alkaen. Kymenlaakson palvelutarpeen 
arvioinnin toimintamalli sisältää RAI-arvioinnin3.  
 
Toimintamalli perustuu palvelutarpeen arviointiin siten, kuin siitä on säädetty sosiaalihuoltolaissa 
1301/2014 (36 ja 37§) ja laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista 980/2012 (15 ja 15a§), jäljempänä vanhuspalvelulaissa.  
 
Asiakasohjauksen kokonaisuudessa tulee huomioida myös terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu 
hoidon tarpeen arviointi. Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan 
sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain tarkoittamaa palvelutarpeen arviointia sekä terveydenhuoltolaissa 
tarkoitettua hoidon tarpeen arviointia.  
 
IkäOpastin hankkeessa kehitettävä keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli perustuu iäkkäiden 
palvelutehtävän mukaiseen sosiaalihuollon palveluprosessiin siltä osin, kun on kyse sosiaalihuollon 
tarkoittamista iäkkäiden palveluista ja niiden järjestämisestä asiakkaalle. Iäkkäiden palvelutehtävä 
perustuu viidelle yleiselle palveluprosessille (ks. kuva1).  
 
 

 
 

 
 
Kuva 1: Sosiaalihuollon palveluprosessit 
 
 
Keskitetty asiakasohjaus vastaa neuvonnasta ennen varsinaista sosiaalihuollon asiakkuutta sekä 
asiakkuuden osalta vireilletulon, palvelutarpeen arvioinnin, asiakkuuden suunnittelun ja palvelun 
järjestämisen tehtävistä. Keskitetty asiakasohjaus tulee vastaamaan kaikkien uusien asiakkaiden 
palvelutarpeen arvioinnista. Jo palveluissa olevien palvelutarpeen arvioinnissa keskitetty asiakasohjaus 
ja palvelun tuottajat tekevät yhteistyötä jäljempänä kuvatun mukaisesti. Asiakasohjauksella on vastuu 
asiakassuunnitelman ja palvelupäätösten tekemisestä. Arviointijakso kytkeytyy palvelutarpeen arvioinnin, 
asiakkuuden suunnittelun ja palvelun järjestämisen prosesseihin. 

                                                
1 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa 
2 1.1.2019 alkaen 
3 https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta 
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2 Palvelutarpeen arvioinnin vireilletulo 
 
Lain mukaan yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi tai ilmoitus palvelutarpeesta tulee osoittaa 
sosiaalihuollolle (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35§ ja vanhuspalvelulaki 25§). Palvelutarpeen arviointi voi 
tulla vireille seuraavilla tavoilla:  
 

 Iäkäs hakeutuu palvelutarpeen arviointiin  

 Asiakas, omainen tai laillinen edustaja ottaa yhteyttä palvelujen saamiseksi  

 Iäkäs on tehnyt sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen 

 Hyvinvointia edistävän toiminnan yhteydessä on tullut ilmi iäkkään henkilön kanssa, että hän 
tarvitsee säännöllisesti apua  

 Muu viranomainen ottaa yhteyttä asianomaisen luvalla ja ilmaisee tuen tai palvelujen tarpeen  

 Iäkkään henkilön sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelutarpeesta on tehty ilmoitus; henkilö 
ilmeisen kykenemätön  

 Sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia  
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35§ ja Vanhuspalvelulaki 15 ja 25§) 

 
 
Uusi asiakas 
 
Kuntayhtymän/maakunnan toimintamallia kehitetään siten, että uusien asiakkaiden palvelutarpeen 
arviointi tulee vireille ns. yhden kanavan kautta eli asiakasohjauksen asiakasneuvonnan kautta. 
Vireilletulo voidaan käynnistää monikanavaisesti eli hyödyntäen puhelua, asiointia ja sähköisiä 
yhteydenottokanavia. Keskeisillä sidosryhmillä on mahdollisuus tehdä asiakkaan yhteydenotto 
monikanavaisia järjestelmiä hyödyntäen. IkäOpastin SBM/Serena prosessinohjaussovellusta 
hyödynnetään yhteydenottojen vastaanottamisessa sekä niiden ohjaamisessa palvelutarpeen arvioinnin 
suorittavalle ammattihenkilölle.  
 
Kotkan kotihoidon asiakasneuvontaan on tavoitteena yhdistää vuoden 2018 aikana muita Etelä-
Kymenlaakson kuntia. Kouvolassa toimii vastaava asiakasneuvonnan yksikkö IkäJelppi. Vuonna 2019 
tavoitteena on IkäOpastin asiakasneuvonnan yhden numeron toimintamalli kuntayhtymässä.    
 
 
Jo palveluissa olevan asiakas 
 
Säännöllisissä palveluissa olevien arviointi toteutetaan puolivuosittain tai silloin, jos säännöllisesti 
palvelua saavan olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tulevassa keskitetyn asiakasohjauksen 
toimintamallissa omatyöntekijän tai vastuuhoitajan tehtävänä on ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen, jos 
asiakkaan palvelutarve muuttuu ja tulee tarve päivittää asiakassuunnitelmaa tai tehdä muutoksia 
palvelupäätöksiin. Omatyöntekijän yhteydenottoon tulee kehittää sähköinen asiointimahdollisuus.  
 
Toimintamallia täsmennetään asiakasohjauksen ja palveluiden välisen yhteistyön ja vastuiden osalta. 
 
 
Kotiutuva asiakas 
 
Kotiutuvan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin vireilletulon asiaan tulee palata 
kuntayhtymän/maakunnan kotiutusprosessin kuvaamisessa. Kotiutusprosessissa tulee huomioida 
hoidon tarpeen arviointi ja palvelutarpeen arviointi sekä asiakasohjauksen ja kotiutusprosessin 
rajapinnat.  
 
 
Kehityskohteet vireilletulon näkökulmasta 

 Palvelutarpeen arvioinnin asian vireille saattamisessa kiinnitetään huomiota asiakkaan 
osallisuuteen. 

 Laaditaan esitteitä asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille mitä palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ja 
mihin tulee ottaa yhteyttä. Ohjeistetaan viranomaisia yhteydenoton ja ilmoituksen tekemisessä.  
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 Yhteistyökumppaneille (viranomaiskanava) yhden numeron taktiikka ja yhden kanavan 
vastaanotto yhteydenotoille.  

 Sähköiset työkalut tukevat oikeiden tietojen lähettämistä ja vastaanottamista.  

 Keskitetyn asiakasohjauksen ja palveluiden välinen yhteistyö kuvataan tarkemmin erityisesti jo 
palveluissa olevien osalta 

 
 
 

3 Palvelutarpeen arvioinnin laajuus, mittarit ja sisältö  
 
3.1 Palvelutarpeen arvioinnin laajuus RAI-arviointi huomioiden 
 
Sosiaalihuoltolain 1301/2014 36§:n mukaan arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä 
laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden 
toimijoiden kanssa. Vanhuspalvelulain 15 §:n mukaan palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on 
arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Iäkkäällä 
henkilöllä tarkoitetaan laissa henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen 
toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien 
tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. 
 
Kymenlaakson toimintamallissa käytetään palvelutarpeiden selvittämiseen, kartoitukseen ja 
palveluohjaukseen suunniteltua interRAI-CA välinettä (Contact Assessment), joka on yhdistettävissä 
suomalaiseen sosiaalisen tilanteen arviointiin HELSA sekä kotona asuvan palveluihin suunniteltua RAI-
HC (Home Care) välinettä.4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valvoma RAI-arviointijärjestelmä on 
tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito- kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
laatimiseen. RAI-välineiden kysymysten sisältö koostuu ydinkysymyksistä ja välinekohtaisista, 
täydentävistä kysymyksistä. Ydinkysymysten perusteella muodostettavilla mittareilla voidaan tehdä 
vertailua riippumatta siitä millä RAI-arviointivälineellä arviointi on tehty.  
 
Henkilö, jolla ei ole tarve laajaan arviointiin ja joka ei täytä vanhuspalvelulain määritelmää iäkkäästä 
henkilöstä, voidaan tehdä arviointi elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. RAI-CA arvioinnissa 
voidaan tehdä pelkkä A osio (yhteydenotto) ja lopettaa arviointi siihen sekä jatkaa tarvittavaa neuvontaa 
ja ohjausta. A osion täyttäminen voidaan korvata IkäOpastin SBM/Serenan yhteydenotolla, mikäli 
sovellus on asiakasohjauksen käytössä.  
 
Kiireellisessä avun tarpeessa arviointi tehdään tilanteen edellyttämässä laajuudessa eikä silloin ole 
tarpeen tehdä toimintamallin mukaista laajaa arviointia. Tarvittaessa henkilön laaja palvelutarpeen 
arviointi toteutetaan myöhemmin, kun tilanne sen sallii.  
 
Henkilöllä, jolla on tarve laajaan arviointiin, tehdään arviointi seuraavasti:  
 

 Uusi asiakas 
 

 RAI-CA arvioinnista osat A, B ja F sekä MAPLe mittariarviointi 
o A osa = yhteydenotto 
o B osa = alustava kartoitus 
o F osa = yhteenveto 
o MAPLe = palveluntarve 

 

 Palveluissa olevan asiakkaan arviointi sekä uudelleen arviointi  
RAI tarjoaa edellisen arvioinnin tietoja, kun henkilölle tehdään uutta arviointia.  

 Varhaisen palvelun asiakkaat arvioidaan uudelleen RAI CA:lla ja MAPLe 
mittariarvioinnilla. Varhaiset palvelut (sosiaaliohjaus, sosiaalityö) voivat 
syventää asiakkaan arviointia HELSA lisäosiolla D (sosiaalisen tilanteen 
arviointi), mikäli osio otetaan myöhemmin käyttöön. 

                                                
4 www.thl.fi Tietoa RAI-järjestelmästä. 
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 Kotiutusyksiköt: arvioidaan RAI-CA ja MAPLe mittariarvioinnilla. 

 Omaishoito: arvioidaan RAI HC arvioinnilla.  

 Kotihoidon, päiväkeskuspalvelun, lyhytaikaishoidon ja hoiva-asumisen 
asiakkaat: arvioidaan RAI HC arvioinnilla.  Käytössä on tarvittaessa 
mittariarviointi, mutta se ei korvaa laajaa arviointia. Suositukset 
mittariarvioinnin käytöstä annetaan myöhemmin. 
 

 
Sekä uuden että jo palveluissa olevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 
sosiaalihuoltolain 43§:n mukaisesti läheisverkoston kartoittamiseen eli siihen, miten omaiset tai muut 
asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Kartoittaminen tehdään asiakkaan 
suostumuksella ja ilman asiakkaan suostumusta vain, jos asiakas on ilmeisen kykenemätön vastaamaan 
omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan ja tieto on välttämätön palvelutarpeen 
selvittämiseksi. Kartoittamisen yhteydessä selvitetään tarvittaessa omaisten ja läheisten mahdollinen 
tuen tarve.  
 
 
3.2 Eettinen suositus ja toimintamalli mittareiden käytöstä 
 
Mittareiden käytössä huomioidaan THL:n koordinoiman TOIMIA verkoston eettinen suositus mittareiden 
käytöstä5:   
 

1. Sosiaalialan ammattihenkilö käyttää työssään vain sellaisia toimintakykymittareita, jotka ovat 
perusteltuja ja kulloiseenkin asiayhteyteen ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Mittareiden ja niiden 
käytön tuntemus on osa sosiaalialan ammatillista osaamista. 

2. Sosiaalialan ammattihenkilö keskustelee asiakkaan kanssa mittarin käyttötarkoituksesta ja 
mittaamisen mahdollisista vaikutuksista palvelutarpeen arvioon, asiakassuunnitelmaan, 
päätöksentekoon, palvelujen toteuttamiseen sekä palvelujen toteutumisen arviointiin. 

3. Sosiaalialan ammattihenkilö ei perusta päätöksentekoaan yksinomaan käyttämiinsä mittareihin. 
Mittareiden avulla saatu tieto on vain yksi osatekijä kokonaisvaltaista harkintaa edellyttävässä 
sosiaalihuollon päätöksenteossa. 

4. Toimintayksikön esimiehet ja työnantaja huolehtivat osaltansa siitä, että ammattihenkilöllä on 
mittarien käyttöä koskeva riittävä osaaminen ja että mittaamisen toimintakäytännöt ovat 
mahdollisimman yhteneväiset. 

 
RAI korvaa aiemmin käytettyjä mittareita laajassa palvelutarpeen arvioinnissa, joten muita mittareita 
käytetään vain tarvittaessa. Mittareita voidaan käyttää, mikäli se on tarpeen arvioinnin syventämisessä. 
RAI mittarimoduulin mittariarviointeja voidaan hyödyntää, mikäli ne ovat tarpeen esim. asiakkaan 
arviointijaksolla tai muutoin arviointia syvennettäessä (ks. liite 1 ja RAI mittarikäsikirja)   
 
Palvelutarpeen arvioinnin työryhmän suosituksia:  

 

 RAI CPS korvaa MMSE arvioinnin. MMSE tehdään lääkärin pyynnöstä. 

 FROP ja FRAT testi korvaantuu RAI-arvioinnilla. Käytäntöjä hyvä kuitenkin tarkentaa 
kaatumisseulan osalta.  

 Konkreettista lihasvoimaa RAI HC ei mittaa, tarvittaessa erillinen arviointi. 

 AUDIT tarvittaessa 

 MNA tarvittaessa (jos RAI arvioinnissa ravitsemus hälyttää)  
 
 
 

 

                                                
5 https://thl.fi/fi/-/eettinen-suositus-opastaa-vastuulliseen-mittarin-kayttoon-sosiaalialalla 
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3.3 Toimintamalli palvelutarpeen arvioinnin kirjaamisesta  
 
Yhteinen kirjaamisohje ja palvelutarpeen arvioinnin fraasit on otettu käyttöön 1.7.2018. Fraasia on 
päivitetty 23.8.2018 (ks. liite 2). Fraasien otsikot ovat Lifecare (terveys effica) mukaiset ja niitä käytetään 
siihen saakka, kunnes siirrytään sosiaalihuollon Kanta palveluiden mukaiseen kirjaamiseen.  
Palvelutarpeen arviointi kirjataan toistaiseksi terveysEfficaan KHTIIV tai SOS/SOSI lomakkeelle. 
Kymenlaakson Lifecare työryhmä on linjannut SOS ja SOSI lehtien käytöstä vuoden 2019 alusta ja 
Lifecaren käyttöönoton myötä. SOS lomake tulee sosiaalihuollon käyttöön ja lomake ei nouse Kantaan. 
SOSI lomake jää terveydenhuollon käyttöön. Kun siirrytään palvelutarpeen arvioinnin kirjaamisessa 
sosiaalihuollon Lifecare järjestelmään, voidaan terveydenhuollon lifecaren SOS lehdelle tehdä merkintä 
palvelutarpeen arvioinnin asiakirjasta.  
 
THL tulee antamaan määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja tietosisällöistä. THL:n 
luonnosta iäkkäiden palvelutehtävän mukaisen palvelutarpeen arvioinnin asiakirjasta on hyödynnetty 
toimintamallin kirjaamisohjeen laatimisessa. Samoin toimintamallissa on huomioitu sosiaalihuoltolain ja 
vanhuspalvelulain vaatimukset palvelutarpeen arvioinnin sisällöstä sekä RAI arviointi.  
 
 

4 Palvelutarpeen arvioinnin määräajat 
 
Lain mukaan arviointi/selvittäminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta 
viivytystä (SHL 36§ ja VPL 15§). Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 
arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen/läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut 
yhteyttä, jos henkilö on yli 75-v tai henkilö saa ylintä hoitotukea (SHL 36§). Henkilön kiireellisen avun 
tarve tulee arvioida välittömästi (SHL 36§). Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan mukaan kiireellinen 
avun tarve on arvioitava välittömästi. Säännöksissä ei aseteta kiinteää määräaikaa sille, missä ajassa 
arviointi on tehtävä, vaan asia jää tapauskohtaisen kokonaisharkinnan varaan huomioiden perustuslain 
19§:n 1 momentin vaatimus välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamisesta 
 
 
Asiakasohjauksen tavoitteet palvelutarpeen arvioinnin määräajoille 

 Arviointi tehdään kaikille seitsemän arkipäivän kuluessa, ellei asiakas toisin halua 
 
 
Arvioinnin määräajat (omaishoito, asumispalvelut) 

 Omaishoidon teemaryhmää pyydetään asettamaan tavoite omaishoidon hakemuksesta alkavalle 
arvioinnille.  

 Asumispalvelun tarpeen arvioinnille luodaan arviointijakson toimintamalli. SAS työryhmä on 
ehdottanut linjausta, että päätös tehdään kahden viikon aikana hakemuksesta 

 
 
Kiireellinen arviointi  

 Kiireellisiä tarpeita aiheuttavat tekijät kuten: asunnon lämmitys on suuresti puutteellinen, veden 
saanti on keskeytynyt, sähköt katkaistu, ruoka ja lääkkeet loppu ja rahaa ei ole, aliravitsemustila, 
akuutti hoidon/hoivan tarve, eksyminen, harhat/sekavuustilat, omaishoidossa hoitajan 
sairastuminen ja kaltoinkohtelutilanteet.  

 Kiireellisyyden arviointi on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, jossa on saatava kuva 
määräajasta, jossa arviointi on suoritettava. Arviointi on tehtävä saman päivän aikana, mikäli 
arvioinnin viivästyttäminen vaarantaa henkilön hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta. Yleisesti 
kiireellinen arviointi on tehtävä 0-2:n päivän sisällä.  
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5 Arvioinnista vastaava ammattihenkilö ja monialainen yhteistyö 
 
Vanhuspalvelulain 15§:n mukaan palvelutarpeen selvittämisestä vastaa iäkkään henkilön tarpeiden 
kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on laaja-alaista 
asiantuntemusta. Selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava iäkkään henkilön tarpeita 
vastaavasti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Monialaiseen yhteistyöhön velvoittaa myös 
sosiaalihuoltolain 41§, jonka mukaan palvelutarpeen arvioinnista vastaavan sosiaalihuollon 
viranomaisen on huolehdittava siitä, että henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden on käytettävissä riittävästi 
asiantuntemusta ja osaamista. Muiden viranomaistahojen on osallistuttava pyynnöstä henkilön 
palvelutarpeen arviointiin, mikäli henkilöllä on näiden palvelujen tai tukitoimien tarvetta.  
 
Sosiaalihuoltolain 36§:n mukaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin 
tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus. Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla tarkoitetaan laissa henkilöä, jolla on 
erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen 
vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan 
syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään siten kuin ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), 
jäljempänä vanhuspalvelulaki, 3 §:ssä säädetään. 
 

 
Toimintamalli asiakasohjauksen yksikössä 
 

 Asiakkaan tarve on perustana arvioinnista vastaavan henkilön valinnalle 

 Tarvittaessa tulee työskennellä pareittain asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan.  
o Esim. eri osaamisalueiden vaade 
o Perhetilanteet 

 Asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutetaan monialaista yhteistyötä. Edistetään geneerisen 
asiakasohjauksen yhteisiä periaatteita monialaisessa työssä.  

 Erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä. Tulevaisuudessa 
sosiaalityöntekijä käyttää samaa palvelutarpeen arvioinnin asiakirjaa (ks. sosiaalihuollon kanta 
palvelut ja THL:n määräykset asiakirjoista). 

 Arviointiin varattavaan aikaan ja työskentelyrauhaan on kiinnitettävä huomiota. Suositeltava 
arviointiin varattava aika on 1,5h.  

 RAI-arviointivälineen osaamiseen ja arviointitiedon hyödyntämiseen tulee kiinnittää huomiota 
 
 
 

6 Asiakkaan osallisuus palvelutarpeen arvioinnissa 
 
Palvelutarpeen arviointi, siten kun se on tässä toimintamallissa esitetty, on sosiaalihuollon 
palveluprosessi. Palvelutarpeen arvioinnin prosessissa henkilö on sosiaalihuollon lakien tarkoittama 
asiakas (palveluja hakeva tai käyttävä henkilö).  
 
Sosiaalihuollon lakien tarkoitus on edistää sosiaalihuoltoa toteutettaessa asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan 
osallisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun6. Lisäksi sosiaalihuoltolain 
tarkoituksena on turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat 
sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Asiakaslaki korostaa myös 
asiakassuhteen luottamuksellisuutta.  
 
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset 
tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa sekä muutoinkin kunnioitettava hänen 
itsemääräämisoikeuttaan.  Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on 

                                                
6 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 
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merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja 
merkityksen. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva 
asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakkaan 
etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat 
mm. asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvointia; asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuuden 
vahvistumista; läheisiä ja jatkuvia ihmissuhteita; tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja 
riittävän tuen ja mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omassa asiassaan. 
 
Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaan osallisuutta tuetaan seuraavin toimenpitein: 
 

 Arviointi tehdään aina yhteistyössä ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä kanssa. 

 Asiakasta informoidaan palvelutarpeen arvioinnin merkityksestä ja sisällöstä 
o Arviointi on lakisääteinen sosiaalihuollon palveluprosessi, jonka tehtävänä on arvioida 

tuen ja palvelun tarvetta 
o Arvioinnissa käytetään RAI -arviointijärjestelmää, joka on tarkoitettu asiakkaan 

palvelutarpeen arviointiin sekä asiakassuunnitelman laadintaan. RAI arviointi parantaa 
asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tasapuolista kohtelua palveluiden suunnittelussa ja 
niiden järjestämisessä.  

 Asiakasta informoidaan mihin hänen arviointitietoa käytetään ja mihin henkilörekisteriin tiedot 
tallennetaan.  

o Arviointitietoa käytetään asiakkaan voimavarojen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä 
palvelutarpeiden ilmetessä palvelujen suunnitteluun. 

o Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö on velvollinen kirjaamaan palvelutarpeen 
arvioinnin asiakirjan. 

o Ole tietoinen mihin henkilörekisteriin palvelutarpeen arviointitieto omassa kunnassasi 
tallennetaan ja informoi siitä asiakasta. 

 Arviointia tehtäessä asiakkaalle selvitetään hänen lakeihin perustuvat oikeutensa ja 
velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa sekä samoin muut seikat, 
jolla on vaikutusta hänen asiassaan.  

o Huomioi mm. iäkkäiden palveluiden ja muiden sosiaalipalveluiden myöntämisperusteet, 
jos niillä on vaikutusta asiakkaan asiassa.  

o Ohjaa asiasta myös muiden kuin julkisten palvelujen piiriin, jos se on tarpeen asiakkaan 
tuen tarpeen huomioiden.  

 Arviointia tehtäessä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otetaan huomioon hänen 
toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.  

o Huomioi kirjaamisessa asiakkaan näkökulma 

 Arvioinnista annetaan asiakkaalle yhteenveto 
o RAI CA: Asiakkaalle tulostettava raportti 

 Raportti löytyy asiakkaan henkilökohtaisesta asiakasnäkymästä, silloin kun CA – 
arviointi on tehty valmiiksi ja lukittu.  

 Asiakasnäkymässä vasemmassa laidassa on RAPORTIT – valikko, sieltä valitaan 
kohta CA. Raportti löytyy listasta nimellä PALVELUTARPEEN ARVIOINTI.  

 Työntekijänäkymä avautuu näytölle. PDF – painikkeesta saa avattua asiakkaalle 
tulostettavan version. 

o RAI HC: Asiakkaalle tulostettava raportti 
 Jokaisen asiakkaan kotihoitokansioon tulostetaan RAPORTIT-valikosta 

perusraportti ja henkilöprofiili. Raportit käydään läpi asiakkaan ja omaisen kanssa. 
o Osittaisarvioinnista (MAPLe tai muut mittarit) ei saa raporttia.  
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7 RAI-viitearvot palveluiden myöntämisperusteissa ja arviointijaksot 
 
Palveluiden myöntämisperusteisiin on kiinnitetty RAI-viitearvoja, jotka on hyväksytty maakunnan tasolla 
poliittisen ohjausryhmän toimesta (ks. liite 3). RAI-viitearvot yhdenmukaistavat palvelutarpeen arvioinnin 
prosessia 1.7.2018 alkaen.  

 
Kotihoidon ja tehostetun asumispalvelun osalta hyödynnetään arviointijaksoja. Arviointijakson osalta 
keskitetyn asiakasohjauksen rooli on:  
 

 Arviointijakso on uuden asiakkaan kohdalla palvelutarpeen arvioinnin jälkeen alkava jakso, josta 
tehdään palvelupäätös arviointijakson ajalle 

 Jo palveluissa olevan asiakkaan kohdalla tunnistetaan palvelussa tarve käynnistää arviointijakso. 
Asiakasohjaus tekee palvelupäätöksen asiakkaalle arviointijakson alkamisesta.  

 Arviointijakson käynnistämisessä huomioidaan palveluiden myöntämisen perusteet  

 Arviointijaksolla asiakkaan arviointia syvennetään ja arvioidaan palvelun tarvetta sekä 
kuntoutumisen mahdollisuuksia.  

 Kirjaukset arviointijakson palvelusta tehdään palvelun toteutukseen.  

 Arviointijaksolla tehdään RAI HC 
o Vastuuhoitajan rooli on tuottaa yhdessä tiimin kanssa päivittäinen kirjaaminen, tehdä RAI 

HC arviointi ja viedä RAI tiedot Hopasuun. Arviointijakson fraasin idea on tukea 
vastuuhoitajaa ja kaikkia arviointijaksolle osallistuvia tuottamaan tarvittavan tiedon.  

o Kirjataan KHTIIV 

 Kun arviointijakso päättyy, asiakkaan tilanteesta riippuen 
o a) Palvelutarpeen arviointia jatketaan arviointijaksolla saatujen tietojen perusteella tai 
o b) Arviointijakson jälkeen aloitetaan asiakkuuden suunnittelu ja tehdään tarvittavat uudet 

palvelupäätökset. Asiakasohjausyksikkö lukee arvioinnin (HC) ja vastaa asiakkuuden 
suunnittelusta ja palvelupäätöksistä.  

 
 
 

8 RAI tiedolla johtaminen 
 
RAI tiedolla johtamiseen luodaan yhteinen toimintamalli kuntayhtymään/maakuntaan. Palvelutarpeen 
arvioinnin työryhmä suosittaa seuraavia toimenpiteitä:  

 Laatumoduuli otetaan pysyvään käyttöön. Laatumoduuli on johdon ja RAI vastuuhenkilöiden 
työväline, joilla voidaan analysoida kerättyä tietoa monipuolisesti sekä syventyä hoidon laatuun ja 
vaikuttavuuteen.  

 Luodaan systemaattinen RAI vastuuhenkilöiden ja johdon toimintatapa laadun seuraamiseen. 

 Sovitaan laadunseurannan ja tiedolla johtamisen vastuista.  

 Turvataan RAI asiantuntijuus asiakasohjauksen tukena  

 Turvataan RAI osaamisen vahvistaminen asiakasohjauksessa 

 Sovitetaan eri järjestelmistä saatavaa tieto tiedolla johtamisen tukena.  
 
 
MAPLe segmentointi 
 
Palvelujen myöntämisperusteissa käytetään RAI viitearvoina MAPLe 5 palvelutarveluokittelua: 

 Vähäinen palvelutarve  

 Lievä palvelutarve 

 Kohtalainen palvelutarve 

 Suuri palvelutarve 

 Erittäin suuri palvelutarve 
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MAPLe 1-15 luokitukseen perustuvaa asiakassegmentointia hyödynnetään 
palvelutarvesegmentoinnissa7:  

 Omatoiminen 

 Lievä avun tarve 

 Rajattu avun tarve 

 Avun tarve 

 Rajattu kognitiovaje 

 Romahdusvaara 

 Avun tarve, kognitiovaje 

 Jatkuva valvonta 
 
 
Lisätietoa MAPLe palvelutarveryhmittelystä liitteessä 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Suositus kirjattu THL raporttiin 13/2017 
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Liite 1: RAI mittarit 
 

Mittari Lyhenne 

Palvelutarpeiden luonne MAPLe_5 
 

Palvelutarpeiden luonne MAPLe_15 
 

Kognitiiviset toiminnot CPS_6 
 

Arkisuoriutuminen, päivittäiset toiminnot ADL-H_6 
 

Arkisuoriutuminen, päivittäiset toiminnot Laaja ADL_28 
 

Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADL_21 
 

Arkisuoriutuminen (oletettu suoriutumiskyky), 
välinetoiminnot 

Lyhyt IADL_6 

Hauraus: Terveydentilan vakaus CHESS_5 
 

Asiakkaan kuntoutumismahdollisuus REHABPOT_1 
 

Kuntoutus- ja voimavaraluokitus Pääluokat 
REHAB_3 
 

Kuntoutumis- ja voimavaraluokitus Alaluokat 
REHAB_3 
 

Mieliala: Masennusasteikko DRS_14 
 

Painoindeksi BMI 
 

Kipu Pain_3 
 

 
Katso mittareiden selitykset ja arvot RAI mittarikäsikirjasta.  
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Liite 2 Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamisen fraasit 
 

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI (FRAASIT) 
 

TULOSYY:       

 Yhteydenoton syy       

 Yhteydenoton asiasisältö      

 Asiakkaan itse ilmaisema tarve, ongelma, huoli   

   
ESITIEDOT: 

 Päivämäärä      

 PTA:ssa mukana olleet henkilöt      

 Asiakkaan käyttämät palvelut/nykyiset palvelut     

 
NYKYTILA:   

 Asuminen   

 Kotiympäristö      

 Taloudellinen tilanne    

 Omaisten/läheisten antama tuki    

 
TOIMINTAKYKY: 

 Päivittäiset toiminnot     

 Itseilmaistu terveydentila     

 Aistit 

 Kognitio 

 Sosiaalinen tilanne 

 Asiointi ja palvelujen saatavuus 

 
LÄÄKEHOITO: 

 Lääkkeiden käytössä puutteita     

Lääkehoidosta suoriutuminen, annosjakelu yms. 
 
TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: 

 Alkoholi ja muut päihteet     

 Muu häiritsevä riippuvuus     

 
TESTAUS JA ARVIOINTITULOKSET: 

 MAPLe_5  

 ADLH 

 CPS 

 
SUUNNITELMA: 

 Yhteenveto asiakkaan tilanteesta 

 Arvio, onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista 

 Asiakkuuden jatko 

 Asiakkaan /omaisen näkemys palveluiden /tuen tarpeesta 

 Työntekijän näkemys palveluiden /tuen tarpeesta 

 Jos näkemykset eroavat, selvitys miten    

 Ohjaus, neuvonta 
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Liite 3: RAI-viitearvot Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut, myöntämisperusteet ja 
asiakasmaksut. 21.5.2018. 
 
 

Omaishoito (Aikuiset) 
 
Aikuisten omaishoidettavien palvelutarpeen arvioinnissa hoitoisuusluokkien määrittelyssä hyödynnetään RAI HC:n 
viitearvoja toimintakykymittareista CPS, ADLH, MAPLE (yksi tai useampi mittari ”hälyttää” ja IADL -viitearvot 
ylittyvät). 
 
Hoitoisuusluokka 1: Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavana kriteereinä 
käytetään: RAI- viitearvoja CPS 1 tai enemmän, ADLH 2 tai enemmän, IADL 8 tai enemmän, MAPLe 3 tai 
enemmän 
 
Hoitoisuusluokka 2: Asiakkaan hoidon tarpeen kokonaisarvioinnin yhteydessä suuntaa antavana kriteerinä 
käytetään RAI -viitearvoja CPS 3 tai enemmän, ADLH 3 tai enemmän, IADL 15 tai enemmän, MAPLe 4 - 5 
 
Erityishoitoisuusluokka 3: RAI -viitearvoja CPS 3 tai enemmän, ADLH 3 tai enemmän, IADL 15 tai enemmän, 
MAPLe 4 - 5 
 
Erityishoitoisuusluokka 4: RAI -viitearvoja CPS 3 tai enemmän, ADLH 3 tai enemmän, IADL 15 tai enemmän, 
MAPLe 4 - 5 

 
Kotihoito 
 
Arviointijakso. Kotihoidon palvelut käynnistyvät pääsääntöisesti kahden viikon mittaisella arviointijaksolla, jolloin 
palvelut myönnetään tilapäisenä kotihoitona ja veloitetaan 1 käyntimaksu/vrk. Arviointijakson aikana kartoitetaan ja 
arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve kokonaisvaltaisesti RAI -toimintakykyarviointia hyödyntäen. 
Asiakkaalle nimetään jakson ajalle vastuuhoitaja ja tarvittaessa arviointiin osallistuu kuntoutuksen- tai muita 
asiantuntijoita.  
Jakson jälkeen sovitaan mahdollisista kotihoidon palvelujen jatkumisesta ja määrästä. Asiakas ohjataan muiden 
palvelujen piiriin, mikäli kotihoidon palvelujen tarvetta ei ole*.  
 
*RAI viitearvoja mahdolliselle kotihoidon palvelun alkamiselle: CPS yli 1, Maple 2 tai enemmän, ADL 1 tai 
enemmän ja/tai IADL 10 tai enemmän.  

 
Tehostettu asumispalvelu 
 
Arviointi/kuntoutusjakso 
Ennen tehostetun palveluasumispaikan hakemista asiakkaalle järjestetään arviointi-/kuntoutusjakso, jonka aikana 
selvitetään kotona asumisen ja kuntoutumisen mahdollisuuksia. Arviointijakso käynnistetään asiakasohjausyksikön 
kautta. Jakso toteutuu ensisijaisesti asiakkaan kotona tai vaihtoehtoisesti arviointiyksikössä.   
 
Arvioinnin tukena käytetään ensisijaisesti RAI-järjestelmää ja siihen kytkeytyviä toimintakykymittareita*. Lisäksi 
voidaan hyödyntää muita tarpeenmukaisia arviointimittareita.  
  
Perusteet ympärivuorokautisen hoivapaikan tarpeelle voivat olla muun muassa:  
 

- fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on huomattavasti heikentynyt ja hoidon ja 
valvonnan tarve on päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana.  

- asiakasta ei voida tukea riittävällä tavalla kotiin annettavien palvelujen turvin 
- kevyemmät asumisratkaisut ovat riittämättömiä (palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen) 
- muut palvelutarpeen arvioinnissa esille nousseet yksilölliset syyt 

 
*RAI viitearvot MAPLE 4 - 5, CPS 3 tai enemmän, ADLH 3 tai enemmän 
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Liite 4: Palvelutarveryhmittelijä MAPLe8 
 

MAPLe 5 MAPLe 15 MAPLe- ryhmien 
tarvesegmentointi 

1 Vähäinen palvelutarve 1 Omatoiminen arjessa Omatoiminen 

2 Lievä palvelutarve 2 Lievä palvelutarve tai 
aterioista selviytyvä, ei täysin 
omatoiminen 

Lievä avun tarve 

3 Kohtalainen avuntarve 31 Arkitoiminnan ongelmia Rajattu avun tarve 

 32 Arkitoiminnan, ympäristön ja 
lääkityksen ongelmia 

Rajattu avun tarve 

 33 Fyysisen toimintakyvyn 
heikentyminen ja lievät kognition 
ongelmat 

Avun tarve 

4 Suuri palvelutarve 41 Päivittäisen päätöksenteon 
ongelmat, ei käytöshäiriöitä 

Rajattu avun tarve 

 42 Kliininen ongelma, paine- tai 
säärihaava 

Rajattu avun tarve 

 43 Kognition keskivaikea 
alenema, liikkuva 

Rajattu kognitiovaje 

 44 Ravitsemusongelmia, 
kaatuminen 

Romahdusvaara 

 45 Fyysisen toimintakyvyn 
heikentyminen ja keskivaikea 
kognition alenema 

Avun tarve, kognitiovaje 

 46 Käytöshäiriöt, 
toimintakykyinen 

Rajattu avun tarve 

5 Erittäin suuri palvelutarve 51 Kognition alenema ja 
käytöshäiriöt 

Romahdusvaara 

 52 Vaeltelu, riski laitoshoitoon Romahdusvaara 

 53 Kaatumisriski Jatkuva valvonta 

 54 Alentunut fyysinen 
toimintakyky ja käytöshäiriöt 

Jatkuva valvonta 

 

                                                
8 THL-Raportti 13/2017 Ikäihmisen palvelutarve ja palveluihin ohjautuminen 


