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Johdanto ja taustatietoja

Johdanto
Japani on väestörakenteeltaan paitsi tiheästi asuttu myös eräs maailman nopeimmin ikääntyvistä 
maista. Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana käynnistyneet ja yhä korostuvat muutokset työelä-
män naisistumisessa, perhekoon kutistumisessa ja perhesuhteiden pirstoutumisessa ovat omiaan 
lisäämään pitkäaikaisen laitoshoidon kysyntää ikääntyvillä Japanissa (Ikegami 1998). 

Ensi vuosikymmenellä nopeasti ikääntyvä Suomi on puolestaan viimeksi kuluneen vuosi-
kymmenen aikana tietoisesti supistanut nimenomaan laitoshoitoaan. Iäkkäiden omatoimisuuden 
ylläpito, monialainen kuntoutus ja kuntoutumisen mahdollistava hoitotyö ovat pitkään olleet 
tutkimuksen kohteina, mutta myös osana arkipäivää vanhuspalveluissa Suomessa.

Finnish Wellbeing Center (FWBC)-hankkeen tausta
1990-luvun loppupuolella suomalaiset asiantuntijat totesivat, että suomalaisella hyvinvointitek-
nologialla ja vanhustenhuollon osaamisella voisi olla sijansa Japanin hyvinvointimarkkinoilla. 
Vuosien 1999–2002 aikana käytiin laaja neuvottelu- ja suunnitteluvaihe ”Finnish Wellbeing 
Center (FWBC)”-hankkeen toteuttamiseksi Japanissa. Tavoitteena oli rakentaa ikääntyvän väes-
tön palveluihin erikoistuva palvelukeskus, joka toimisi suomalaisen vanhusten hoitokonseptin 
malliyksikkönä Japanissa. Hyvinvointipalvelukeskuksen viereen rakennettaisiin tutkimus- ja 
kehittämiskeskus toimimaan ikääntymisen tutkimuksen ja ikääntymiseen liittyvän japanilais-
suomalaisen teknologian tutkimus- ja tuotekehityksen tyyssijana.

Finpron Tokion vientikeskuksessa valmisteltu varsinaisen suunnitteluhankkeen (faasi II) 
projektisuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2002, jolloin projekti myös aloitettiin. Projektikoor-
dinaattorina Suomessa toimi Finpron Helsingin toimisto. ”Sendai Sun” - konseptin dokumentit 
liitteineen muodostavat oleelliset kulmakivet ja perustuksen koko hyvinvointikeskukselle ja sen 
toiminnalle. Asiakirjat valmistuivat lopulliseen muotoonsa syyskuussa 2002.

Marraskuussa 2003 allekirjoitettiin asiakirja ”Cooperation Agreement for Finnish Wellbeing 
Center”, joka määrittää väljät puitteet tulevalle yhteistyölle aina vuoteen 2015 saakka. Sopimuksen 
allekirjoittivat Suomen puolelta Finpro, Stakes, Oulun seudun osaamiskeskus ja Suomen Japanin 
Instituutti. Japanilaiset allekirjoittajat ovat Sendain kaupunki, Tohoku Fukushi - hyvinvointiyli-
opisto, Tohokun yliopisto, Japanin kehityspankki DBJ sekä Tohoku Fukushi Corporation.

Vanhusten palvelukeskus rakennettiin japanilaisten tahojen yhteisrahoituksella ja terveys-
ministeriön (MHLW) valtionosuudella, tutkimus- ja kehittämiskeskus taas Sendain kaupungin 
varoilla, joiden lisäksi saatiin valtionosuutta kauppa- ja teollisuusministeriö METIltä. Palvelukes-
kuksen toiminnasta vastaa Tohoku Fukushi Corporation, jonka hallinnassa on useita muitakin 
hoitolaitoksia Sendaissa. Palvelukeskuksen varsinaiset hoitokustannukset korvaa pääosin Japanin 
pitkäaikaishoitovakuutus Kaigo-Hoken. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta vastaa 
SIPO, Sendai City Industrial Promotion Organisation. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimin-
taa koordinoi suomalainen johtaja HLT Sinikka Salo, Finpro, huhtikuusta 2005 alkaen.

Marraskuussa 2004 valmistuneen vanhusten palvelukeskuksen ydinajatuksena ovat suo-
malaisen ”Sendai Sun”-konseptin mukaisesti itsenäistä asumista sekä toimintakykyä ylläpitävät 
ja edistävät kuntoutus- ja hoitopalvelut. Keskuksen hyötypinta-ala on noin 5 500 m². Rakennus 
tarjoaa saumattomat, toimintakyvyn mukaisesti porrastetut asumis- ja hoivapalvelutilat sadalle 
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vanhukselle, lyhytjaksoisen hoidon tilat 20 vanhukselle sekä tiloja päiväkeskukselle, kuntoutuk-
selle, lukuisille muille palveluille ynnä suomalaisen saunan.

Maaliskuussa 2005 avatun Sendai-Finland Wellbeing Centerin tutkimus- ja kehittämiskes-
kuksen (R&D Unit) tarkoitus on edistää japanilais-suomalaista hyvinvointialan tutkimus- ja 
kehittämistyötä, jonka kohteena ovat erityisesti: 1) ikääntyvä yhteiskunta ja 2) ikäihmisille 
suunnatut palvelut ja hyvinvointiteknologia. Yksikön toiminnan tuloksena syntyy raportteja, 
tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä ja selvityksiä, jotka käsittelevät ikääntymiseen liittyviä ilmi-
öitä, terveydentilaa, toimintakykyä, hyvinvointiteknologiaa ja sen käytettävyyttä senioriyhteis-
kunnassa. Sendain tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa on tätä kirjoitettaessa meneillään useita 
suomalais-japanilaisia hyvinvointipalvelujen ja -teknologian alan tutkimus- ja kehittämishank-
keita, joista saadaan tietoa mm. ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin lähi- ja etäseurannasta, 
diagnostiikasta, tietoteknologian hyväksikäyttämisestä niin asiakkaiden kuin henkilökunnan 
hyväksi, sekä kuntouttavan ja ennalta ehkäisevän toiminnan menetelmistä ja vaikuttavuudesta. 
Hyvinvointipalvelujen tuottamisen laatua ja tehokkuutta tutkii laaja japanilais-suomalainen 
asiantuntijaverkosto.

Sendan no Yakatan vanhainkodissa asuvat ohjautuvat asukkaiksi paikallisen järjestelmän 
mukaisesti ja voivat nauttia avarista, suomalaistyylisistä tiloista. Asukkaiden tarpeista, hoidosta 
tai palveluista sekä näiden vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole olemassa maiden välistä vertailu- 
tai tutkimustietoa.

 

Stakesin tavoitteet ja 
Japanin matkan tarkoitus
Stakes on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaorganisaatio, jonka ydintoimintoja ovat tutkimus, 
kehittäminen ja tilastotuotanto. Stakesin tehtävänä on harjoittaa sosiaali- ja terveysalaan liitty-
vää tutkimusta. Lakisääteistä on seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja 
kehitystä, tuottaa ja hankkia alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista sekä välittää 
sitä käyttäjille.

Kehittäminen puolestaan on toinen Stakesin ydintoiminnoista tutkimuksen ja tietotuotannon 
rinnalla. Stakesissa kehitetään sosiaali- ja terveysalalle uusia palvelujen järjestämismalleja, hyviä 
käytäntöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä osaamista ja välineitä hyvien käytäntöjen 
soveltamiseksi. Stakes on vahvasti verkostoitunut kansallisesti ja sen tavoitteena on verkostoitua 
yhä laajemmin kansainvälisesti (www.stakes.fi).

Stakesin tavoitteena oli vahvistaa Japanin Sendaissa sijaitsevan Finnish Wellbeing Centerin 
tutkimuskeskuksen ja Stakesin yhteistoimintaa suorittamalla Sendan no Yakatan vanhainkodissa 
pienimuotoinen pilottitutkimus, jonka toivotaan johtavan laajamuotoisempaan yhteistoimintaan 
tutkimus- ja kehittämissaralla. 

Pilottitutkimuksen tiedonkeruun ohjaajaksi ja matkan suorittajaksi valittiin projekti-
suunnittelija Kaija Lindman (Kuntapalvelut). Tiedonkeruun menetelmäksi valittiin Resident 
Assessment Instrument (RAI). Vertailuaineistona sovittiin käytettävän Suomesta kerättyä ko-
konaisaineistoa, vanhainkotiaineistoa ja potentiaalisen vertailukohteen aineistoa ajanjaksolta 
1.1.2006–15.5.2006. 

Tiedonkeruun aikatauluksi sovittiin touko-kesäkuu 2006, aineiston käsittelyyn, muokkauk-
seen ja perusraportin tuottoon syksy 2006. Raportin ja artikkeleiden suunniteltiin valmistuvan 
matkaa seuranneen puolen vuoden aikana.  
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Taustatietoja ikääntyvien 
palveluista Japanissa

Väestönkehitys
Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden osuus väestöstä vuonna 2005 oli Suomessa 15.9 %, 
Britanniassa 15.8 %, Ranskassa 16.4 %, Ruotsissa 17.4 %, Saksassa 18.9 %, USA:ssa 12.4 % ja 
Japanissa 19.5 %. Japanin ikääntyvien määrän kasvu edeltävinä vuosina on ollut 0.5 % vuosi-
vauhtia ja ennuste ikääntyvien osuudeksi vuoteen 2030 mennessä on lähes 30 %, kun Suomessa 
vastaavasti vähemmän kuin joka neljännen ennustetaan tuolloin yltäneen 65 vuoden ikään (www.
tilastokeskus.fi).

Japanin eläkeohjelmat
Japanissa on kaksi eläkeohjelmaa. Työeläkeohjelmaan (Corporate Pension Program) rekisteröidy-
tään työnantajan kautta. Työntekijä ja työnantaja maksavat eläkkeen puoliksi kuukausittain palkan 
yhteydessä. Myös iältään 20–60-vuotiaat puolisot kuuluvat tähän ohjelmaan. Toinen ohjelma on 
kansallinen eläkeohjelma (National Pension Program), johon voivat rekisteröityä myös muiden 
maiden kansalaiset, jotka oleskelevat Japanissa esimerkiksi liikeasioiden tai opiskelun vuoksi. 
Rekisteröitymisen edellytyksenä on oleskelulupa. Kuukausittainen maksu oli vuonna 2005 ¥ 
13,580. Maksuvaikeuksissa olevat voidaan anomuksen perusteella vapauttaa maksusta. Sosiaalista 
hyvinvointiohjelmaa on tarkistettu huhtikuussa 2006.

Ikääntyvien vakuutusjärjestelmä
Kaigo-Hoken -hoivavakuutusjärjestelmä (The Long-Term Care Insurance System, insurance for 
care and assistance for the elderly) on luotu iäkkäiden toiminnanvajeista kärsivien henkilöiden 
turvaksi. Hoivavakuutuslakiin on kirjattu lauseke, jossa vakuutetun edellytetään omalla toimin-
nallaan edistävän toimintakyvyn säilymistä.

Tarvitessaan apua päivittäisessä elämisessä ikääntyvät voivat käyttää kotisairaanhoitajan 
(visiting nursing care) palveluja, lyhytaikaista hoitoa laitoksessa, päivähoitoa ja kylvetysapua. 
Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien kustannukset katetaan maksamalla hoitolaitokselle 90 %. 

Taulukko 1. Sendain matkan tavoitteet
 
– Suorittaa pienimuotoinen (10–15 henkilöä) käsittävä tiedonkeruu Sendan no Yakata -vanhainkodissa 
 RAI-järjestelmän avulla
– Luodata vapaamuotoisesti työntekijöiden halua ja valmiuksia systemaattiseen tiedonkeruuseen 
– Luodata vapaamuotoisesti Suomen ja Japanin kulttuurisia arviointiin ja vanhainkotihoitoon liittyviä 
 eroja 
– Tuottaa kuvaileva raportti 
 o Stakesin monistesarjaan
 o Dialogilehteen
 o Sairaanhoitajalehteen tai vastaavaan
 o  yhteenveto tuloksista japanilaisille kumppaneille englanniksi
– Luoda pohjaa jatkon tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle
– Kerätä kokemusta kansainvälisestä koulutuksesta vieraassa kulttuurissa
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Omavastuuosuus on siis 10 %. Saadakseen pitkäaikaista hoitoa laitoksessa tulee hakijan ensin 
anoa paikkaa asuinkuntansa asianomaisesta toimistosta, jossa hakijan ilmoituksen perusteella 
määritetään hoidon vaativuusaste.

Ensimmäisen luokan vakuutettuja ovat 65-vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt, jotka mak-
savat asianomaiset maksut asuinkuntaansa. Vakuutettujen maksut määrittyvät tulojen mukaan 
asteikolla 1–7. Ensimmäisen luokan vakuutetut voivat saada pitkäaikaishoivaa esittämiensä 
syiden perusteella.

Toisen luokan vakuutettuja ovat julkisen sairausvakuutuksen piirissä olevat 40–64-vuotiaat, 
jotka maksavat erillistä sairausvakuutusmaksua. He voivat tarvitessaan saada pitkäaikaishoivaa 
dementian tai 16 erikseen määritellyn sairauden perusteella (esim. syöpä, osteoporoosin aihe-
uttama luunmurtuma). 

Anomus toimitetaan alueen hoivasta vastaavan toimistoon. Mukana tulee olla hoidosta 
vastaavan lääkärin nimi ja jos lääkäriä ei ole, asiakas ohjataan jollekin lääkärille. Anomuksen voi 
tehdä perheenjäsen, julkisen aluejohtajan määräämä ja hyväksymä hoivasta vastaava taho (care 
manager) tai hoitolaitoksen työntekijä. Kun anomus on hyväksytty, erillinen arvioija käy arvioi-
massa asiakkaan fyysisen ja henkisen tilan. Arvioinnin ja lääkärin lausunnon perusteella erityinen 
näitä päätöksiä varten perustettu virallinen komitea (the Approval Committee for Elderly Nursing 
Care) ratkaisee lopullisesti palvelujen laajuuden. Palveluja saa tämän ohjelman mukaisesti käyttää 
maksua vastaan hyväksytyn palvelujen laajuusasteen perusteella. Täysin itsenäisesti selviytyvät 
iäkkäät eivät saa ostamistaan palveluistaan lainkaan vakuutuskorvausta. Kotona asuvat mutta 
päivittäistä tukea tarvitsevat vanhukset saavat kotona selviytymisen tukemiseen palveluja, joiden 
tavoitteena on kuntouttaa potilas itsenäisesti asuvaksi. Tämä ennalta ehkäisevä palveluluokitus 
on otettu vakuutuksen piiriin 1.4.2006. Vanhainkodeissa tai muussa laitoshoidossa olevien pit-
käaikaishoivan tarve on luokiteltu asteikolla 1–5, jossa 1 = vähäinen hoivan tarve ja 5 = erittäin 
suuri hoivan tarve. Kotipalveluissa hoitosuunnitelman laatii virallinen hoidon suunnittelija. 
Avustamista tarvitaan välinetoiminnoissa kuten taloustöissä tai päivittäisissä toimissa kuten 
pukeutumisessa. Laitoshoidon asukkailla hoidon tarve on jatkuvaa; asukas on vuodepotilaana 
tai sairastaa dementoivaa sairautta. 

Vammaisten palvelut
Vammaisten tulee olla rekisteröityjä voidakseen saada fyysisen, henkisen tai psyykkisen vajavai-
suuden perusteella asianomaisia palveluja.

Terveydenhuolto
Julkinen sairausvakuutus
Japanin julkinen sairausvakuutus on jaettu työntekijän sairausvakuutukseen ja kansalliseen 
sairausvakuutukseen. Vakuutus on pakollinen kaikille maassa asuville.

Työntekijän vakuutus on järjestelmä, jossa vakuutettu maksaa 30 % hoitokustannuksista 
sairaalalle, klinikalle tai muulle hoitolaitokselle. Kansallinen sairausvakuutus on puolestaan 
tarkoitettu muille kuin työtekijävakuutuksen piiriin kuuluville. Vakuutettu maksaa 30 % hoito-
maksuista. Vakuutusmaksu määräytyy edellisen vuoden tulojen perusteella.

Terveystarkastukset
Julkisten sosiaali- ja terveyskeskusten tehtävänä on parantaa ja edistää julkista terveydenhoitoa. 
Sosiaali- ja terveyskeskukset järjestävät erilaisia seulontoja ja lääketieteellisiä tarkastuksia aikui-
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sille ennaltaehkäisyn ja tautien varhaisen havaitsemisen vuoksi. Seulontoja on 10 erilaista esim. 
kohdunkaulan syövän seulonta yli 20-vuotiaille naisille, rintasyöpäseulonta yli 30-vuotiaille 
naisille, perusterveystarkastus yli 35-vuotiaille, vatsasyöpäseulonta yli 35-vuotiaille, tuberkuloosi 
ja keuhkosyöpäseulonta yli 40-vuotiaille, paksusuolen syöpäseulonta yli 40-vuotiaille, suun ja 
hampaiston seulontatarkastukset aikuisista 40-, 50-, 60- ja 70-vuotiaille, osteoporoositutkimukset 
40- ja 50-vuotiaille naisille ja eturauhassyövän seulonnat 50-, 55-, 60- tai 65-vuotiaille miehille, 
jotka ovat käyneet perusterveystarkastuksessa. Lisäksi on mahdollisuus HIV (AIDS) -neuvontaan 
ja vasta-ainetutkimuksiin.

Sairaalat
Hoitoa varten tarvitaan sovittu aika ainoastaan hammaslääkärille. Useimmat sairaalat ottavat 
vastaan potilaita tulojärjestyksessä. Lääkkeet on mahdollista saada sairaalan apteekista tai lähei-
sestä apteekista. Hätätilanteita varten on päivystyssairaala.

Kuvaus tutkimuskohteesta

Sendain kaupunki
Sendain kaupunki on Tohokun maakunnan pääkaupunki. Se sijaitsee itärannikolla noin 350 
kilometriä Tokiosta koilliseen, Honshun saarella (Kuvio 1) ja asukkaita siellä on noin miljoona, 
kymmenen prosenttia maakunnan kaikista asukkaista. Sendain kaupungin virallisilla englannin-
kielisillä verkkosivuilla kerrotaan kaupungista monipuolisesti ja laajasti: historiasta, joka alkaa 
kaupungin perustamisesta 1600-luvulla, ajankohtaisista tapahtumista, ilmastosta, kulttuurista, 
väestöstä, jopa maanjäristystiedotuksista. Sendaihin on helppo vierailijankin löytää ja suunnistaa 
siellä, sillä karttoja ja informaatiota on tarjolla englanniksi useissa lähteissä (http://www.city.
sendai.jp/, www.sentabi.jp) Sendain huomattavia tunnusmerkkejä ovat sen yhdeksän yliopistoa 
ja puiden runsaus.

 

Tokyo

NagoyaOsaka

SENDAI

300km

500km

Tohoku
(North East Region)

Kuvio1. Sendain kaupungin 
maantieteellinen sijainti Kuva: Sendain kaupunki
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Sendan no Yakata
Japanin Sendaissa sijaitsee suomalais-japanilainen vanhusten hyvinvointipalvelukeskus. Sen 
pitkäaikaishoitolaitoksen, Sendan no Yakatan, kokonaispinta-ala on 9,660 m2 kaikkiaan viidessä 
kerroksessa. Hallinto on järjestetty pohjakerrokseen. Pitkäaikaispaikkoja on 100 ja lyhytaikais-
paikkoja 20; päivähoidossa kävi tutkimushetkellä toukokuussa 2006 yhteensä 15–30 henkeä.

Laitos avattiin 1.12.2004. Laitoksen toiminta-ajatus painottuu asiakkaiden toiveisiin ja taval-
liseen japanilaiseen elämään, jossa tuetaan itsenäisyyttä, harrastetaan puutarhanhoitoa, ulkoilua, 
voimistelua, pelejä, origamia, käsitöitä tai käydään paikallisessa kaupassa. Laitoksessa ei ole ollut 
tarkkaa aikataulua, vaan toiminta tapahtuu asiakkaiden mieltymysten ja esimerkiksi säätilan ja 
tarjolla olevien tapahtumien mukaan.

Pitkäaikaishoidon asiakkaiden lukumäärä vaihteli huhti-joulukuun välisenä ajanjaksona 
vuonna 2005 keskimäärin 87.3–94.0 henkilön välillä. Asukkaiden toiminnanvajeen aste oli Kaigo 
Hoken vakuutusjärjestelmän viisiportaisen asteikon mukaan 3.5–3.6. Lyhytaikaishoitoa saaneiden 
henkilöiden lukumäärä vaihteli samana ajanjaksona 10.6–16.7 väillä.  Heidän toiminnanvajeen 
asteensa vaihteli 2.6–2.9 välillä (Kaigo-Hoken). Päivähoidossa asiakkaita oli ollut keskimäärin 
9.5–14.6 henkeä ja heidän toimintakyvyn vajausasteensa liikkui 1.2–1.3 välillä (Consortium 
Meeting 14th Feb 2006).

Henkilökunnan kokonaismäärä oli tutkimushetkellä 104, josta johtoportaaseen kuului 7 hen-
kilöä, sairaanhoitajia oli kahdeksan, avustavaa henkilöstöä (care person) 71, ohjaajia (counselor) 
yksi, ennaltaehkäisevästä hoidosta ja neuvonnasta huolehti kolme henkilöä, joiden ammattitausta 
oli puheterapeutti, suuhygienisti ja ravitsemusneuvoja. Lisäksi tuolloin toimi 12 vapaaehtoista 
hoitohenkilökunnan apuna. 

 

Kuva: Sinikka SaloSendan no Yakata
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Kuva: Sinikka SaloElämää Sendan no Yakatan tiloissa 

Tilojen avaruutta Sendan no Yakatassa

 

Kuva: Harriet Finne-Soveri
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Japanin sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelemassa kansallisen pilottiprojektin ennal-
taehkäisevässä ohjelmassa (Preventive Care Program) hoidon ja hoivan painopiste tulee jatkossa 
olemaan fyysisessä harjoittelussa, hammashoidossa ja ravitsemusneuvonnassa.

Paikallisille Sendain kaupungissa asuville ikääntyville, joilla ei ollut vaikeata toimintakyvyn 
vajausta, järjestettiin Sendan no Yakata -vanhainkodin toimesta ennaltaehkäisevää ohjelmaa. 
Tämä sisälsi fyysisen kunnon kartoitusta 3 kuukauden välein, kuntoharjoittelua (conditioning), 
kuminauharjoituksia (sling exercise), aerobic-harjoituksia, tasapainoharjoituksia, vesiterapiaa 
(aquatic therapy) ja kuntolaiteharjoituksia (machine exercise). Osallistujia oli 24 ja harjoitusaika 
80–90 minuuttia kahdesti viikossa. 

Ikääntyneiden vapaaehtoisohjelmassa palkattiin 12 iältään 52–74.4 vuotiasta, keski-iän ol-
lessa 62.2 vuotta, avustamaan hoitohenkilökuntaa. Tavoitteena oli aktivoida kaupungin asukkaita 
toimimaan yhteiskunnallisesti mielekkäästi jo työelämässä vaikuttaessaan, mutta erityisesti sen 
jälkeen, seniorikansalaisina, ja tässä toiminnassa luomaan itselleen sosiaalisen paikan yhteiskun-
nassa. Saatujen kokemusten mukaan vapaaehtoiset voivat joskus tuottaa parempaa hoitoa. Nämä 
vapaaehtoiset voivat osallistua ennaltaehkäisevään ohjelmaan töitten jälkeen.

Aineiston keruu ja tutkimus-
menetelmät

Matkan ajankohta ja tiedonkeruun aikataulu
Stakesin tutkija-kouluttaja matkusti Japanin Sendaihin 13.5.–28.5.2006. RAI-arvioiden suorittajat 
oli aiemmin valittu vanhainkodin toimesta, ja arvioijien koulutuksen teoriaosuus toteutettiin 
15.–19.5.2006 käymällä keskustellen läpi koko arviointi kohta kohdalta käsikirjan mukaan. 

RAI -arviointimittarin käyttökokeilu toteutettiin 15.–26.5.2006. InterRAI järjestelmää ja 
arviointimittaria esiteltiin ensin R & D Unitin ja Sendan no Yakatan henkilöstölle ja tarkennettiin 
samalla ohjelmaa ja aikataulua. 
Aikataulu ja ohjelma 
13. – 14.5.2006 Lähtö Helsingistä ja saapuminen Tokioon, josta jatkoyhteys Sendaihin
 Saapuminen Sendaihin klo 14 paikallista aikaa. Majoittuminen
15.5.2006  Yleisluento RAI-järjestelmästä / suomalaisesta benchmarking -systeemistä 
Kuulijat Aiko Sakai, Business Development Director, R&D Unit Sendai-Finland 
 Wellbeing Center
 Minako Ban, Researcher, social welfare -opiskelija Tohoku Fukushi -yliopisto
 Mikyoung Cho, Researcher, Tohoku Fukushi -yliopisto
 Hiroshi Yoshimura, Business Development Director, Deputy Head of R&D 
 Unit Sendai-Finland Wellbeing Center
 Tomi Itabashi, Professor, Chair of the Board of Trustees, Tohoku Fukushi 
 Corporation
 Kazutoshi Hatakeyama, Officer, R&D Unit Sendai-Finland Wellbeing Center
 Maaya Ebina, Business Development Staff, R&D Unit Sendai-Finland 
 Wellbeing Center
 Mura, social welfare - opiskelija, Tohoku Fukushi -yliopisto



1�

Vertailemalla yhteistyötäI

Stakes, Työpapereita 5/2007

 Rumiko Obara, Living Support Section Manager, Sendan no Yakata 
 Sendai-Finland Wellbeing Center
 Akira Otsuka, social welfare -opiskelija, Tohoku Fukushi -yliopisto
 Toshiaki Sato, General Manager, Sendan no Yakata Sendai-Finland 
 Wellbeing Center:, Prof. Emeritus of Tohokun yliopisto ja  Tohoku 
 Fukushi -yliopisto
 Yoshimi Saito, Manager, Sendan no Yakata Sendai-Finland Wellbeing Center
 Sinikka Salo, Ph.D. Business Development Director, Finpro, Head of the 
 R&D Unit Sendai-Finland Wellbeing Center
15.–26.5.2006 Oma tutustuminen Japanin ja Sendain vanhustenhuoltojärjestelmään
 Oma tutustuminen tutkimus- ja kehittämiskeskukseen ja vanhainkotiin
16.–19.5.2006 Tutkijoiden koulutukset RAI -arviointimittarin käyttöön
22.5.2006 Yleisluento RAI-järjestelmästä / suomalaisesta benchmarking -systeemistä 
 Sendan no Yakatan henkilökunnalle. Tilaisuus videoitiin
Kuulijat Minako Ban, Researcher
 Mikyoung Cho, Researcher 
 Miss Onodera, Registred Nurse (RN), Care Manager
 Mr. Sasaki, RN
 Mr. Sato, RN
22.5 – 26.5.2006 Tiedon keruu ja syöttäminen suomalaiseen sovellukseen; potilaskohtaisten 
 arviointiraporttien tuottaminen osaston käyttöön
27- 28.5.2006 Lähtö Sendaista ja saapuminen Tokioon, josta jatkoyhteys Suomeen
 Saapuminen Suomeen klo 15

Arvioijien koulutus 
Koulutukseen osallistujat olivat tutkijat Minako Ban ja Mikyoung Cho. Kouluttaja puhui eng-
lantia ja tutkija Ban käänsi puheen japaniksi ja päinvastoin. Yhteinen kieli löytyi nopeasti, mutta 
hieman ongelmia tuotti se, että tutkija Cho on korealainen, ja japaninkielinen käännös vaati 
hieman enemmän selittelyjä.

Lisätyötä tuotti myös se, että japanilainen käsikirja oli aikaisemmista tiedoista poiketen uusin 
versio 2.1 interRAI- mittarista, mutta amerikkalainen käsikirja ja suomalainen tietokonesovellus 
olivat versiota 2.0. Itse koulutusaika oli yhteensä 15 tuntia kolmena peräkkäisenä päivänä ja lisäksi 
kertausta ja koulutuksen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelu oli vilkas, ja positiivisena asiana 
koettiin kouluttajan asiantuntemus ja kiinnostus kulttuurisiin eroihin. Osallistujia olisi voinut 
olla enemmän hyödyntämässä koulutusta. Kaikki koulutussessiot nauhoitettiin.

Vaikeimpina arviointialueina pidettiin fyysistä toimintakykyä ja päätöksentekokykyä kuten 
suomalaistenkin koulutettavien keskuudessa. Kulttuurisista eroista käytiin vilkasta keskustelua 
koko koulutuksen ajan, vertailussa olivat japanilainen, korealainen ja suomalainen kulttuuri. Poh-
dittiin mm. onko vihan ilmaus mahdollista (”difficult to show feelings even as old – a generation 
gap”), käytösoireitten kohtaaminen ja hoitokeinojen valinta sekä suun hoidon huomioiminen 
hoidossa (”vain hammaslääkäri katsoo suuhun, muuten suun näyttäminen on häpeällistä”). 
Jalkojen hoidosta todettiin, että se ensinnäkin vaatii hyvän henkilökohtaisen suhteen hoitajan ja 
asiakkaan välillä ja että asiantunteva jalkojenhoito auttaa hoitajaa havaitsemaan triggeripistei-
den avulla ihmisen kunnon ja tarvittaessa ohjaavat hänet lisäselvityksiin. Tätä tuki myös esiin 
tullut Soulissa tehty kyselytutkimus kotihoidon asiakkailta, joitten yleisin toivomus oli ollut 
jalkahieronta.
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Arviointien suorittaminen 
RAI:n kokonaisarviointi tehtiin sadasta Sendan no Yakatan asukkaasta yhdeksälle vapaaehtoiselle 
asukkaalle (9 %). Alun perin tarkoituksena oli arvioida 10 asiakasta, mutta yksi asiakas peruuntui 
tuntemattomasta syystä. Vanhainkodin henkilökunta lähestyi ennen koulutusta asiakkaita, joiden 
arveli edustavan mahdollisimman laajasti koko asiakaskuntaa. Suostumusten keruun jälkeen 
arvioinnin tekoon koulutetut henkilöt suorittivat RAI-arvion Stakesin edustajan opastuksen 
mukaisesti. Vain vanhainkodin henkilökunta oli perillä arvioitujen todellisesta henkilöllisyydestä 
ja syntymäajasta. 

Arviointien tekoon oli varattu aikaa viisi päivää. Arvioinnit tehtiin mahdollisuuksien 
mukaan haastatellen asiakasta ja henkilökuntaa ja havainnoiden asiakasta. Ensimmäisessä arvi-
oinnissa olivat läsnä molemmat tutkijat, kouluttaja ja yksikön sairaanhoitaja. Asukasta käytiin 
vain tapaamassa, sillä hän nukkui suurimman osan vuorokaudesta. Toinen tutkijoista suoritti 
haastattelun ja havainnoinnin, toinen kysyi tarvittaessa epäselvät asiat. Toimintatapa onnistui 
hyvin ja haastattelijat oppivat toisiltaan, kuinka kysyä. Ensimmäisessä arvioinnissa meni aikaa 
2 h 40 min. Kolme seuraavaa arviointia tutkijat tekivät kahdestaan, ja aikaa meni kussakin noin 
kaksi tuntia. Seuraavat arvioinnit kumpikin teki itsekseen, ja yhdessä oli myös omainen mukana. 
Kolmessa viimeisessä arvioinnissa aikaa meni noin tunti arviointia kohden.

Arvioinnit tehtiin täyttämällä paperikaavake. Kun kaavake oli täytetty, kouluttaja tuotti 
RAIsoft-ohjelman avulla RAI:n mittareiden ja asteikkojen lukemia, tietoja riskitekijöistä sekä 
kutakin arvioitua asiakasta kuvaavan lyhyen englanninkielisen raportin osaston käyttöön.

RAI-järjestelmän kuvaus
RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu kansainvälinen ja kokonaisvaltainen 
tietojärjestelmä, joka on kehitetty Yhdysvalloissa moniammatillisena asiantuntijayhteistyönä alun 
perin parantamaan yksilöllistä hoitoa ja hoidon laatua pitkäaikaisessa laitoshoidossa (Morris ym. 
1990, Zimmerman ym. 1995, Hawes ym. 1997). RAI-järjestelmän oikeudet omistaa kansainvälinen 
tutkijajärjestö interRAI (www.interrai.org). 

Järjestelmän laitoshoitoon tarkoitettu versio käsittää noin 400 muuttujaa, jotka kattavat 
vanhuksilla usein esiintyviä ongelma-alueita kuten kognitio, muisti tai sekavuus, psyykkisiä 
tiloja kuten mieliala tai harhaisuus, fyysiseen toimintakykyyn, tasapainoon ja liikkumiseen tai 
apuvälineisiin liittyviä kysymyksiä, oireita ja oireyhtymiä kuten pidätyskykyyn liittyvät ongel-
mat, kaatuilu tai kipu, tärkeimmät diagnoosit, ravitsemukseen ja ihon hoitoon liittyviä alueita, 
sosiaalisen aktiivisuuden kartoitusta sekä erilaisia hoidollisia toimenpiteitä ja hoitokäytäntöjä. 
Näitä kysymyksiä eri tavoin yhdistelemällä on rakennettu joukko käyttökelpoisia kansainvälisesti 
testattuja mittareita ja asteikkoja, joiden pätevyys ja luotettavuus ovat osoittautuneet hyviksi 
(Phillips ym. 1993, Hawes ym.1995 Sgadari ym. 1997, Friedriksen ym. 1999) ja joiden avulla 
hoitosuunnitelmia ja hoitoa voidaan parantaa (Karon ym. 1996, Fries ym. 1997, Hawes ym. 1997, 
Hansebo 1999). Japanissa RAI -järjestelmää on testannut ja tutkinut professori Naoki Ikegami 
Keion yliopistosta (Ikegami 1994, Hirdes ym. 2000, Ikegami ym. 1997, Ikegami 2004 ).

RAI-järjestelmään sisältyy useita toimintakykyä kuvaavia mittareita, joiden avulla asiakkaan 
fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky havainnollistuvat. Yhdellä laajalla 
arvioinnilla saadaan kokonaisvaltainen kuva asiakkaasta ja hänen voimavaroistaan.

RAI tietojärjestelmä sisältää kolme osaa: 1) kysymyskaavakkeen nimeltä Minimum Data Set 
(MDS), jolla tarkoitetaan vähintä kerättävää tietomäärää, jonka avulla asiakkaasta voidaan muo-
dostaa kokonaisvaltainen totuudenmukainen kuva, 2) hoitosuunnitelman apuvälineen nimeltä 
Resident Assessment Protocols (RAPs), jolla tarkoitetaan asiakkaan riskitekijöiden ja ongelmien, 
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mutta myös voimavarojen tarkistuslistaa ja 3) RAI-käsikirjan (Hawes ym. 1995). Tässä kartoi-
tuksessa käytettiin apuna suomalaista tietokonesovellusta (RAIsoft.ltd), jonka avulla kunkin 
asiakkaan erilaiset mittarit saatiin näkyviin.

Hoidon haasteellisuutta hoitohenkilökunnan ajankäytön ja osaamistason suhteen mitattiin 
Resource Utilization Groups III (RUG III) luokituksen avulla. Tämä kansainvälisesti validoitu 
(Fries ym 1994, Carpenter ym, 1995, Carrillo ym.1996, Björkgren ym. 1999, Topinkova ym. 2000, 
Brizzoli 2004) luonteeltaan hierarkkinen järjestelmä sijoittelee jokaisen arvioidun asukkaan 
yhteen seitsemästä pääluokasta, ja kussakin pääluokassa johonkin sen alaluokista sen mukaan, 
mitkä kriteerit kunkin asiakkaan kohdalla täyttyvät. Järjestelmässä testataan asukkaan soveltu-
vuus kuhunkin pääluokkaan aloittaen voimavaroja eniten vaativasta ensimmäisestä pääluokasta. 
Jos asukas ei täytä tämän pääluokan kriteerejä, seuraavaksi katsotaan täyttyvätkö seuraavan 
pääluokan kriteerit. Seuraavaksi testataan kolmas pääluokka jne. Henkilö sijoittuu aina siihen 
korkeimpaan pääluokkaan, jonka kriteerit hän täyttää riippumatta siitä, täyttyisivätkö jonkun 
alemmankin luokan kriteerit. Seitsemänteen pääluokkaan sijoittuvat kaikki ne, jotka eivät ole 
sijoittuneet mihinkään kuudesta ylemmästä luokasta. Tutkimuksessa käytettiin Suomessa testat-
tua RUG III/22 -luokitusta, joka alkuperäisen 44 alaluokan sijasta jakaa asukkaat 22 alaluokkaan 
(Björkgren ym. 1999).

Jokaisen pääluokan alaluokalla on oma suhdelukunsa, joka kuvaa hoitohenkilökunnan tähän 
alaluokkaan kuuluville asiakkaille allokoimaa suhteellista aikaa ja osaamista. Tämä suhdeluku 
validoidaan työajan mittauksella kussakin maassa erikseen erityisesti silloin, jos tarkoituksena 
on käyttää saatuja arvoja maksujärjestelmän kehittämiseen. Suhdeluvun nimi on Kustannuspai-
no (Case-mix index, CMI) ja sen asteikko on 0,42–2,52. Tutkimuksessa käytettiin suomalaisia 
kustannuspainoja vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kustannuspainon määrittämisen avulla 
RAI-järjestelmän avulla voidaan kehittää maksujärjestelmiä. Mm. Yhdysvalloissa eri osavaltiot 
ovat luoneet eri tyyppisiä maksujärjestelmiä pitkäaikaishoidon hoitovakuutuksia varten

RAI-järjestelmässä älyllisen toimintakyvyn eli kognition mittaamiseksi on kehitetty Cog-
nitive Performance Scale (CPS, asteikko 0–6, jossa 0 = normaali kognitio ja 6 = erittäin vaikea 
kognitiovaje). CPS-mittari on validoitu kahta aiemmin standardoitua arviointimittaria vasten, 
Mini-Mental State Examination test (MMSE) ja Test for Severe Impairment (TSI). CPS-mittari 
perustuu viiden muuttujan yhdistämiseen: lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen, kyky päättää 
päivittäiseen elämään liittyvistä asioista, tajunnan taso ja kyky syödä (Morris ym. 1994, Hart-
maier ym. 1995, Carpenter ym.1999). Älyllisen toimintakyvyn tulisi olla hoidon suunnittelun 
lähtökohta, sillä se kuvaa itsenäisyyden astetta muissakin ihmisen toiminnoissa.

Fyysistä toimintakykyä voidaan RAI-järjestelmässä mitata monen erilaisen toimintakyky-
mittarin avulla. Tässä raportissa käytettiin hierarkkista ADL-mittaria (ADLh-RAI), joka koostuu 
neljästä päivittäisestä toiminnosta (henkilökohtainen hygienia, liikkuminen osastolla, WC:n 
käytöstä selviytyminen ja syöminen) ja jonka asteikko on 0–6 siten, että 0 on omatoiminen ja 6 
täysin autettava. Tämänkin mittarin luonne on hierarkkinen. Koska valitut toiminnot edustavat 
varhain, keskivaiheilla ja myöhään elinkaaren tai sairauden asteen edetessä menetettäviä toimintoja 
(Carpenter ym. 1999, Morris ym 1999, Noro ym. 2001), mittarin avulla saadaan samalla käsitys 
asukkaan elämänkaaren vaiheesta.

Hoitoa vaativan masennuksen arvioimiseen voidaan käyttää RAI-järjestelmästä saatavaa 
Depression Rating Scale mittaria, jonka asteikko on 0–14 ja jossa 3 pistettä tai enemmän edellyttää 
kliinisen masennuksen epäilyä (Burrows ym 2000, Koehler ym. 2005). Kysymykset kartoittavat 
yleisiä masennukseen liittyviä mielialan ilmaisuja kuten yleiset kielteisyyden tai toivottomuuden 
ilmaisut, näkyvä surullisuus, itkuisuus, ärtyisyys, epärealistisilta vaikuttavat pelot, terveydentilaan 
liittyvä ahdistuneisuus tai muu yleinen ahdistus.

RAI-järjestelmän kysymyssarjojen avulla voidaan kartoittaa luotettavasti tutkittavan psyykkis-
tä tilaa myös muiden psykometristen muuttujien osalta (Casten ym. 1998, Lawton ym. 1998). 
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Ravitsemustilaa arvioidaan RAI-järjestelmässä mm. painoindeksin (Body Mass Index, BMI) 
avulla sekä arvioimalla tahaton painon lasku joko viitenä prosenttina kuukauden aikana tai 
kymmenenä prosenttina puolen vuoden aikana. RAI:n ravitsemukseen liittyvät kysymyssarjat 
on todettu päteviksi, vaikka ravitsemustilan arviointi keskittyy pääasiallisesti riittävään energian 
saantiin (Blaum ym. 1997). 

Kivun arviointi RAI-järjestelmässä perustuu asiakkaan haastatteluun ja havainnointiin. 
Kaikki minkä asiakas ilmoittaa kivuksi merkitään kivuksi riippumatta oletetusta taustalla vai-
kuttavasta syystä. Kipua kartoitetaan arvioimalla sen esiintymistiheys, sen intensiteetti (voimak-
kuus) ja sijainti. Kipua kartoittavista kysymyksistä on luotu neliportainen kivun vaikeusastetta 
kuvaava mittari, MDSpainscale (asteikko 0-3), joka on validoitu Visual Analogue Scalea (VAS) 
vasten (Fries ym. 2001).

Sosiaalisen aktiivisuuden arvioimiseksi käytetään sosiaalisen aktiivisuuden mittaria (Social 
Engagement Scale, SES), jonka asteikko on 0–6. Asteikkoon liittyvällä kuudella kysymyksellä 
kartoitetaan asukkaan kykyä ja halua osallistua yhteiseen elämään ja toimintoihin, olla vuoro-
vaikutuksessa muiden kanssa ja solmia ihmissuhteita. Kuta enemmän sosiaalista aktiivisuutta 
henkilö osoittaa, sen enemmän hän saa pisteitä (Schroll ym. 1997).

Arvioitavan tärkeimmät voimavarat ja riskitekijät saadaan esiin Resident Assessment Proto-
cols (RAPs) mittareiden avulla. Henkilöstö voi tunnistaa tärkeitä elementtejä kuten kaatuilun tai 
painehaavan uhkan asiakkaalla, ja toisaalta voidaan tunnistaa henkilöitä, jotka vielä hyötyisivät 
monialaisesta kuntoutuksesta. Myös kuolemanvaaran tunnistamiseksi on tehty useita yrityksiä 
laatia luotettavia ennustemittareita, mutta toistaiseksi yhtä ylitse muiden ei ole löydetty (Finne-
Soveri ja Tilvis 1998, Flacker ja Kiely 1998, Finne-Soveri ja Tilvis 1999). 

Pitkäaikaisen laitoshoidon asukkaiden arviointiin tarkoitetun RAI:n (RAI–LTC) avulla sel-
vitetään myös aikaisemmat tavat ja tottumukset ja arvioidaan, kommunikaatio ja kuulo, näkö, 
käyttäytyminen, psykososiaalinen hyvinvointi, pidätyskyky, suun terveys ja ravitsemustila sekä 
hampaisto, ihon kunto, aktiivisuus ja harrastaminen sekä selvitetään diagnoosit, terveydentila, 
lääkitys, erityishoidot esim. kuntoutus, sekä uloskirjausmahdollisuudet (Hawes ym. 1995). 

RAI-järjestelmän oleellinen osa on hoidon laadun indikaattorit sillä eräs alkuperäisistä pää-
määristä järjestelmää luotaessa oli hoidon laadun mittaaminen, seuraaminen ja parantaminen 
(Morris ym. 1990). Pitkäaikaisen laitoshoidon tarkoituksiin kehitettyjä validoituja ja testattuja 
laatuindikaattoreiden järjestelmiä on useampia kuin yksi. Tässä raportissa esitetään Wisconsin-
Madisonin Yliopistossa (Center for Health Systems Research and Analysis, CHSRA) professori 
Zimmermannin (Zimmerman ym. 1995) johdolla kehitetyistä hoidon laadun indikaattoreista 
viisi: virtsakatetrien esiintyvyys (%), letkuravitsemuksen esiintyvyys (%), kaatunut viimeksi ku-
luneen 30 vuorokauden aikana (%), 1-4 asteen  painehaavojen esiintyvyys (%) sekä säännöllisen 
unilääkityksen (useammin kuin kahdesti viikossa) esiintyvyys.

Analyysit
Koska japanilainen aineisto on kooltaan varsin pieni, voitiin tutkimuksesta tuottaa vain kuvai-
levia tuloksia. Japanilaisen otoksen asukkaita tarkasteltiin RAI:n tiedonkeruun ja -mittareiden 
avulla.

Vertailuaineistoksi valittiin Stakesissa sijaitsevasta pitkäaikaishoidon tietokannasta aineisto, 
joka on kerätty 1.1.2006–15.5.2006 välisenä aikana ja edustaa noin neljäsosaa maan pitkäai-
kaisväestöstä. Tässä aineistossa kukin arvioitava on edustettuna vain kerran. Vertailukohteina 
käytettiin Suomen RAI -aineiston keskiarvoja tai prosenttilukuja (kaikki), laitostyypeistä ai-
noastaan vanhainkotien vastaavia lukuja sekä Kustaankartanon vanhustenkeskuksen vastaavia 
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lukuja. Helsingissä sijaitseva Kustaankartano on Suomen toiseksi suurin vanhainkoti ja soveltuu 
monimuotoisuutensa vuoksi hyvin vertailukohteeksi.

Kognitiota ja fyysistä toimintakykyä kuvaavien RAI-mittareiden avulla japanilaisten van-
hainkotiasukkaiden ominaispiirteistä muodostettiin asukastyyppejä, joiden yleisyyttä tarkastel-
tiin käyttämällä Suomen aineistoa. Tulokset on ilmoitettu suorina jakaumina tai keskiarvoina. 
Tiedonkäsittelyjärjestelmänä oli SAS. 

 

Tulokset

Sendan no Yakatan tulokset
Arvioiduista yhdeksästä henkilöstä seitsemän oli naisia ja kaksi miehiä. Heidän keski-ikänsä oli 
78 vuotta vaihteluvälin ollessa 53–91 vuotta.

Diagnooseja arvioiduilla oli keskimäärin 3,4 (+/–1,7, kaikkiaan 1–6). Yleisin kirjattu diag-
noosi tutkituilla oli aivohalvaus, joka esiintyi viidellä henkilöllä, ja heistä toispuoleinen halvaus 
oli kolmella. Jotakin dementiasairautta, diabetesta, verenpainetautia tai jotain määrittämätöntä 
sydän- ja verisuonisairautta sairasti kolme henkilöä. Glaukoomaa sairasti kaksi henkilöä, ja se-
pelvaltimotauti, osteoartriitti, kehitysvamma, TIA, aivotrauma tai munuaisten vajaatoiminta oli 
kirjattu kukin yhdelle aineiston henkilölle. 

Lääkkeitä tutkituille oli määrätty keskimäärin 5,1 (+/–3,37, kaikkiaan 0–9). Yhdellä henki-
löllä oli päivittäin käytössä rauhoittava lääkitys, antipsykootteja tai masennuslääkkeitä ei ollut 
kenelläkään. Kukaan ei käyttänyt unilääkkeitä. 

Miltei joka toisella tutkituista oli alentunut näkö (44 %), ja kolmella yhdeksästä näön alenema 
oli vaikea. Kolmella henkilöllä oli silmälasit käytössä. Tutkituista viisi kuuli normaalia puhetta, 
kolmella kuulon alenema oli vaikeatasoinen. 

Taulukosta 2 ilmenee tutkittujen sijoittuminen Resource Utilization Groups III (RUG III) 
luokituksen mukaisiin luokkiin. Pääluokassa I, Monialainen kuntoutus, ei ollut yhtään henkilöä. 
Pääluokassa II, Erittäin vaativa hoito, oli kolme asukasta (alaluokat SE1, SE2), pääluokassa III, 
Erityishoito, oli yksi asukas (alaluokka SSA), pääluokassa IV Kliinisesti monimuotoinen, oli yksi 
asukas (CC), pääluokassa V Kognitiivisten toimintojen heikentyminen, ja pääluokassa VI, Käytös-
häiriöt, ei ollut yhtään asukasta. Kaikkiaan neljä asukasta sijoittui viimeiseen eli VII pääluokkaan, 
Heikentynyt fyysinen toimintakyky. Tämän seitsemännen luokan neljä asiakasta edustivat kukin 
eri alaluokkaa (PA, PB, PD, PE).

Aineistossamme kustannuspainon (CMI) keskiarvo oli 1.22 (vaihteluväli 0,42–1,62). Vaikka 
kustannuspainot ovat validoitu aiemmin myös Japanissa sikäläisiin oloihin sopiviksi, tässä kar-
toituksessa käytettiin suomalaisia kustannuspainoja maiden välisen vertailun helpottamiseksi. 

Aineiston asukkaiden CPS-asteikon keskiarvo oli 2,1 vaihteluvälin ollessa 0–6. Asukkaista 
kolme oli kognitioltaan normaaleja ja kolme lievästi dementoituneita. Muiden kognition taso 
oli näitä alhaisempi. 

Arvioitujen henkilöiden fyysisen toimintakyvyn keskiarvo oli 3,67 (vaihteluväli 0–6) 
hierarkkista ADL-asteikkoa käyttäen. Yksi oli täysin omatoiminen ja kolme täysin autettavia. 
Kevyehkön fyysisen avun turvin selviytyi kolme henkilöä (ADLh = 2), ja kahdella henkilöllä oli 
runsaan fyysisen avun tarve, vaikka he kykenivät vielä suoriutumaan jostain vaatimattomasta 
toiminnosta itse (ADLh = 4-5). 
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Masennukseen viittaavia oireita löytyi kaikkiaan kuudelta asukkaalta; kolmella heistä ilmeni 
vain yksi oire ja vain yhdellä henkilöllä oireiston voimakkuus täytti kliinisen masennusepäilyn kri-
teerit. Yleisin masennukseen liittyvä oire oli motorinen levottomuus yksin tai yhdessä itkuisuuden 
ja /tai surullisen kasvojen ilmeen kanssa. Varsinaisia käytösoireita ei esiintynyt kenelläkään. 

Painon lasku oli tapahtunut tutkituista yhdellä. Tutkituista kolmelta ei painoindeksin laske-
minen ollut mahdollista puuttuvan pituuden vuoksi. Kolmen henkilön painoindeksi oli alle 23 
ja kahden alle 19. Neljällä henkilöllä esiintyi nielemisvaikeuksia. Yksi tutkituista oli ylipainoinen 
(painoindeksi yli 29).

Tutkituista vain yksi oli ulosteen pidätyskyvyltään täysin normaali ja kolme oli virtsanpidä-
tyskykyisiä. Kaikilla muilla oli pidätyskyvyn ongelmia. Täysin ulosteenpidätyskyvyttömiä oli kuusi 
ja virtsanpidätyskyvyttömiä neljä. Kahdella henkilöllä oli pidätyskykyisyyttä tukeva aikataulutettu 
wc:ssä käyttämisen ohjelma. Viisi henkilöä käytti vaippoja.

Kipuja esiintyi vain yhdellä henkilöllä, ne olivat luonteeltaan lieviä, eivätkä esiintyneet päi-
vittäin. Kipulääkettä ei ollut kenelläkään. 

Psykiatrisia oireita kuten aistiharhoja tai harhaluuloisuutta ei esiintynyt kenelläkään. Nel-
jällä henkilöllä esiintyi turvotuksia ja yhdellä oli vaikeuksia maata selällään hengenahdistuksen 
vuoksi. 

Sosiaalisen aktiivisuuden asteikolla neljä oli passiivisia (SES-RAI = 0), loput viisi osoittivat 
jonkinasteista, joskin vaatimatonta oma-aloitteisuutta sosiaalisessa elämässään (SES-RAI = 
1–2). 

Tutkituista yhdellä henkilöllä oli päivittäin sängynlaidat käytössä. Tuolista nousemista ei 
yritetty estää tai rajoittaa käyttämällä vyötä, jalkaremmejä tai asettamalla eteen tarjotin.

Kuntoutumisen mahdollistava hoitotyö näkyi viidellä henkilöllä joko passiivisena tai aktiivi-
sena hoitajien antamana kuntoutuksena vähintään 15 minuutin ajan vuorokaudessa. Passiivista 
liikehoitoa sai yksi henkilö kahtena päivänä viikossa. Yhtä henkilöä opastettiin kerran viikossa 
vaihtamaan asentoa vuoteessa ja siirtymään jalkeille tai pyörätuoliin. Yhtä henkilöä aktivoitiin 
kaikkina viikonpäivinä pukeutumaan itsenäisemmin ja yhtä opastettiin syömisessä kaikkina 
viikonpäivinä. Yksi henkilöistä sai viitenä päivänä viikossa opastusta kommunikoinnissa. Muu 
tarkemmin määritetty kuntouttava hoitotyö viikon kaikkina päivinä oli kirjattu yhdelle henkilölle. 
Kenelläkään tutkituista ei ollut proteesia, lastaa tai muuta irrotettavaa tukea, jonka suhteen olisi 
tarvittu opastusta tai kuntoutusta. Aktiivista liikehoitoa ei annettu kellekään. 

Puheterapiaa sai yksi henkilö kahtena päivänä viikossa, fysioterapiaa ja toimintaterapiaa sai 
yksi henkilö yhtenä päivänä viikossa.

Taulukko 2. Sendan no Yakatan arvioinnit tärkeimpien mittareiden valossa

Henkilön
numero

CMI
0,42–2,52

RUG-III/22
(alaluokka)

CPS
0–6

ADL_6
0–6

DRS_14
0–14

Pain_3
0–3

Paino-
indeksi

1 1,62 SE 2 6 6 0 0 23.62

2 0,42 PA 2 0 0 0 29.30

3 1,29 PE 0 4 0 0 –

4 1,15 PD 0 2 0 0 –

5 1,26 SSA 0 2 1 0 28,38

6 1,57 SE1 2 6 0 0 17,12

7 0,77 PB 2 2 9 1 –

8 1,62 SE2 3 6 0 0 16,53

9 1,26 CC 4 5 2 0 26.41
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Vertailun tulokset
Japanilaisten vanhainkotiasukkaiden edustamista yleispiirteistä (taulukko 3) muodostettiin kog-
nition ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen perusteella seuraavat asukastyypit: 

1) Normaali kognitio (CPS = 0)
 1A: kevyt fyysinen apu (ADLh = 2)
 1B: runsas fyysinen apu (ADLh = 4)
2) Lievä dementia (CPS = 2)
 2A: ei fyysistä apua (ADLh = 0)
 2B: kevyt fyysinen apu (ADLh = 2)
 2C: täysin autettava (ADLh = 6)
3) Keskivaikea dementia (CPS = 3), täysin autettava (ADLh = 6)
4) Vaikea dementia (CPS = 4), autettava (ADLh = 5)
5) Erittäin vaikea dementia (CPS = 6) ja täysin autettava (ADLh = 6)
Asukastyyppien yleisyys suomalaisessa aineistossa on esitetty taulukossa 3 siten, että kunkin 

japanilaisen aineiston asukastyypin yleisyys ilmoitetaan lukumäärinä ja prosentteina Kustaan-
kartanon vanhustenkeskuksessa, suomalaisissa vanhainkodeissa yleensä sekä koko pitkäaikais-
aineistossa. 

Taulukoihin 4–6 on valittu viisi laatuindikaattoria: Kaatunut arviota edeltäneen 30 vuorokau-
den aikana vähintään kerran (%), virtsakatetri (%), letkuravitsemus (%), 1–4 asteen painehaavat 
(%) sekä säännöllinen unilääkitys (%). Virtsakatetriksi lasketaan sekä alatiekatetri että supra-
pubinen katetri, letkuravitsemukseksi nenämahaletku tai PEG, ja säännölliseksi unilääkitykseksi 
lääkkeen anto kolmesti viikossa tai useammin. Painehaavojen luokituksessa on huomattava, että 
ensimmäisen asteen haava on ihon pysyvää punoitusta eikä ihon pinta ole mennyt rikki. Lisäksi 
mukaan taulukkoon on otettu säännöllinen asennonvaihtaminen liikuntakyvyttömällä potilaalla 
(%). Valitut laatua ja hoitokäytäntöjä kuvaavat indikaattorit on esitetty japanilaisen aineiston 
potilastyypeittäin. Vertailuun voitiin valita ainoastaan esiintyvyyttä kuvaavia indikaattoreita. 
Riskivakioituja indikaattoreita ei käytetty tässä raportissa aineiston pienen koon vuoksi. 

Taulukko 3. Japanilaisten asiakkaiden edustamat asukastyypit suomalaisessa aineistossa

Asukastyyppi Kustaankartano
n = 514  (100 %)

Suomen vanhainkodit
n = 3 925 (100 %)

Suomen pitkäaikaishoito
n = 7 605  (100 %)

1A Normaali kognitio, tarvit-
see kevyttä fyysistä apua

7 (1,4) 48 (1,2) 78 (1,0)

1B Normaali kognitio, tarvit-
see runsaasti fyysistä apua

2 (0,4) 18 (0,5) 35 (0,5)

2A Lievä dementia, ei tarvitse 
fyysistä apua

5 (1,0) 50 (1,3) 101 (1,3)

2B Lievä dementia, tarvitsee 
kevyttä fyysistä apua

11 (2,1) 76 (1,9) 118 (1,5)

2C Lievä dementia, täysin 
autettava

0 5 (0,1) 20 (0,3)

3A Keskivaikea dementia, 
täysin autettava

10 (2,0) 66 (1,7) 143 (1,9)

4A Vaikea dementia, autet-
tava 

4 (0,8) 61 (1,6) 116 (1,5)

5A Erittäin vaikea dementia , 
täysin autettava

44 (8,6) 175 (14,7) 1500 (19,5)

Lähde: RAI-tietokanta 1.1.2006–15.5.2006
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Taulukko 4. Valittujen hoidon laatua tai hoitokäytäntöjä kuvaavien indikaattoreiden esiintyvyys japani-
laisessa ja suomalaisessa otoksessa kaikilla asukkailla

Laatuindikaattori Sendan no 
Yakata 
n = 9

Kustaankartano

n = 514 (%)

Suomen vanhain-
kodit

Suomen pitkä-
aikaishoito

Virtsakatetri 0 15 (2,9) 136 (3,5) 350 (4,6)

Letkuravitsemus 2 1 (0,2) 15 (0,4) 72 (0,9)

Kaatunut arviota edeltäneen 
30 vrk aikana

2 55 (10,7) 379 (9,7) 644 (8,4)

Lonkkamurtuma arviota edel-
täneen 6 kk aikana

0 6 (1,2) 40 (1,0) 101 (1,3)

1-4 asteen painehaava 0 50 (9,7) 295 (7,5) 590 (7,7)

Säännöllinen asennon vaihto-
ohjelma 5

Säännöllinen unilääke 0 64 (12,5) 776 (19,8) 1 790 (23,3)

  

Taulukko 6. Valittujen hoidon laatua tai hoitokäytäntöjä kuvaavien indikaattoreiden esiintyvyys japani-
laisessa ja suomalaisessa otoksessa erittäin vaikeaa dementiaa sairastavilla täysin autettavilla asukkailla

Laatuindikaattori Sendan no 
Yakata 
n = 9 n = 1

Kustaankartano
n = 44 (%)

Suomen vanhain-
kodit
n = 545 (%)

Suomen pitkä-
aikaishoito
n = 1 500 (%)

Virtsakatetri 0 0 27 (4,7) 89 (5,9)

Letkuravitsemus 0 0 7 (1,2) 53 (3,5)

Kaatunut arviota edeltäneen 
30 vrk aikana

0 2 (4,5) 10 (1,74) 26 (1,7)

Lonkkamurtuma arviota edel-
täneen 6 kk aikana

0 1 (2,3) 2 (0,35) 8 (0,5)

1-4 asteen painehaava 0 7 (16,0) 70 (12,2) 167 (11,1)

Säännöllinen asennon vaihto-
ohjelma

1 35 (79,6) 464 (80,7) 1 241 (82,7)

Säännöllinen unilääke 0 0 49 (8,5) 169 (11,3)

Taulukko 5. Valittujen hoidon laatua tai hoitokäytäntöjä kuvaavien indikaattoreiden esiintyvyys japa-
nilaisessa ja suomalaisessa otoksessa lievää dementiaa sairastavilla kevyttä fyysistä apua tarvitsevilla 
asukkailla

Laatuindikaattori Sendan no 
Yakata 
n = 9

Kustaankartano

n = 11 (%)

Suomen vanhain-
kodit
n = 76 (%)

Suomen pitkä-
aikaishoito
n = 118 (%)

Virtsakatetri 0 0 1 (1,3) 1 (0,9)

Letkuravitsemus 0 0 0 0

Kaatunut arviota edeltäneen 
30 vrk aikana

1 4 (36,4) 11 (14,5) 25 (22,0)

Lonkkamurtuma arviota edel-
täneen 6 kk aikana

0 0 0 1 (0,9)

1-4 asteen painehaava 0 1 (9,1) 3 (3,9) 6 (5,1)

Säännöllinen asennon vaihto-
ohjelma

0 1 (9,1) 1 (1,3) 3 (2,5)

Säännöllinen unilääke 0 0 15 (19,7) 34 (28,8)
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Pohdinta ja yhteenveto

RAI-arviointi tehtiin yhdeksälle valikoidulle Sendan no Yakatan asukaskunnan asiakkaalle sen jäl-
keen kun henkilökuntaa oli pyydetty joko löytämään kokonainen haastatteluun suostuva yksikkö 
tai asiakaskuntaa laajasti edustavia yksilöitä. Otokseen oli löydetty henkilöt, jotka edustivat neljää 
RUG III -luokituksen seitsemästä pääluokasta, fyysisen toimintakyvyn koko kirjoa itsenäisestä 
täysin autettavaan ja kognitiota normaalista erittäin vaikeaan alenemaan. Arvioitujen henkilöiden 
monimuotoisuuden perusteella Sendan no Yakatan vanhainkodista näytti löytyvän tarpeiltaan 
ja toimintakyvyltään hyvin erilaisia asiakkaita. Otoksen henkilöt sairastivat samankaltaisia sai-
rauksia kuin pitkäaikaispotilaat Suomessakin, diagnoosien keskimääräinen lukumäärä oli samaa 
tasoa kuin Suomessa, mutta lääkemäärä oli otoksen henkilöillä keskimäärin alhaisempi. Otoksen 
asukkaat olivat varsin vähäoireisia erityisesti masennuksen, käytösoireiden ja kivun suhteen. Mu-
kaan oli osunut kaksi letkuravitsemuspotilasta, mutta ei yhtään virtsakatetripotilasta. Sendan no 
Yakatan otoksen kaltaisia asukkaita löytyy suomalaistenkin vanhainkotien asukkaiden joukosta, 
mutta loppuvaiheen dementiaa lukuun ottamatta Sendan no Yakatan otokseen valitut henkilöt 
eivät edustaneet suomalaisten pitkäaikaispotilaiden valtaväestöä. 

Tuloksien pääasiallinen tulkintavaikeus liittyy Japanin otoksen pieneen kokoon ja asiakas-
valintaan, joka ei ollut satunnaisotos. Tämän vuoksi tuloksista ei ole vedettävissä minkäänlaisia 
johtopäätöksiä laitoshoidon asiakaskunnan hoitoisuudesta tai hoidon laadusta Sendan no Yakatan 
vanhainkodissa tai ylipäätään Japanissa. Tutkimukseen suostuneet henkilöt edustavat lähinnä 
itseään. 

Toinen tulkintavaikeus liittyy koulutukseen, kielellisiin ja kulttuurisiin eroihin - ei kuiten-
kaan koulutuksen kestoon, jota voidaan pitää riittävänä (Bernabei ym 1997, Vähäkangas 2005). 
Koska tutkimustilanne on aina jossain määrin keinotekoinen, kyseisen otoksen ja suomalaisten 
arviointien keskinäisestä luotettavuudesta käytiin keskusteluja, joissa tuotiin esille ulkopuolisen 
tutkijan rooli tiedonkeruussa ja oikean informaation löytäminen asiakkailta ja henkilökunnalta. 
RAI -arviointi elävässä käytännössä on asiakkaan oman hoitajan työväline, jolloin asiakkaan kanssa 
työskentelevät tekevät arvioinnin ja käyttävät tietoja päätöksenteossa suunnitellessaan asiakkaan 
hoitoa. Tällöin tiedon keruu tapahtuu luonnollisena osana hoitoa ja havainnointia. Sisäistivätkö 
arvioijat lopultakaan kaikkia haastatteluun ja havainnointiin liittyviä vivahteita ja oliko kaikista 
asioista soveliasta puhua tai niistä kysellä, jää huolimatta tiivistä yhteistyöstä Stakesin tutkijan 
kanssa jossain määrin epäselväksi. 

Ulkopuolisen tutkijan mahdollisuus saada luotettavaa tietoa asiakkaista ja henkilökunnan 
menettelytavoista osoittautui työlääksi ja paljon aikaa vieväksi toiminnaksi. Loppukeskustelussa 
ilmeni myös osaston henkilökunnan oma havainto siitä, että henkilökunnan jäsenten tieto asi-
akkaista poikkesi toisistaan esimerkiksi liikuntakyvyn osalta. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa 
kerätyn tiedon oikeellisuus ja mahdollisuus tarkistaa tietoja asiakaspapereista.

RAI-arviointimittarin käytettävyyden arvioinnissa todettiin, että tämän järjestelmän käyttö 
vaatii perusteellisen koulutuksen, jotta tieto olisi luotettavaa. Ajankäytöstä todettiin, että opette-
luvaiheesta päästään melko nopeasti oppimisen myötä lyhyempiin arviointiaikoihin. Asiakkaan 
ensimmäiseen arvioon kulutettava keskimäärin tunnin aika on Suomessa ja muissakin maissa ha-
vaittua tasoa. Tältä osin koulutetut arvioijat saavuttivat nopeasti tavoitetason. Koska käytännössä 
arvioinnin teko on luonnollinen osa hoitotyötä, havainnointi lomittuu normaaliin työpäivään, ja 
varsinainen ylimääräinen ajankäyttö kohdistuu kirjaamiseen. Mittarin käyttökelpoisuutta lisää 
tietokoneohjelma, jolloin tulokset saadaan nopeasti asiakkaan hoidon suunnittelun pohjaksi.

Erilaisten oireiden esiintymisestä keskusteltiin Stakesin edustajan kanssa. Arvioiduilla 
henkilöillä esiintyi varsin vähän kärsimystä aiheuttavia oireita. Epäselväksi jää, johtuiko tämä 
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aineiston valikoitumisesta, siitä että hoito on hyvää vai siitä, että oireista ei ole ylipäätään soveli-
asta puhua. Kipua ei ehkä näytetä, harhaisuudesta ei välttämättä mainita, käytösoireita ei koeta 
käytösoireiksi. Arvioidut saattoivat myös haluta miellyttää vierasta haastattelijaa tai haluta edustaa 
hoitopaikkaansa olemalla valittamatta. Tarjolla on tietenkin myös se vaihtoehto, että häiritseviä 
oireita ei todellakaan esiintynyt. 

Valitut asiakkaat olivat kognitioltaan hyväkuntoisia. Tämä voi selittyä suostumusmenettelyllä. 
Kognitioltaan hyväkuntoinen henkilö voi itse allekirjoittaa suostumuksen, huonompikuntoinen 
tarvitsee suostumuksen antajaksi omaisen tai laillisen edunvalvojan. Vaikka tässä tutkimuksessa 
ei ollut mahdollista kerätä Kaigo-Hoken -vakuutusjärjestelmän luokituspisteitä, tutkituista kolme 
oli CPS-, CMI- ja ADLh-RAI -mittareiden valossa melko kevythoitoisia, mikä selittänee kyseisten 
ominaistyyppien vähäisen esiintyvyyden suomalaisessa laitoshoidossa - nykyinen palvelurakenne 
ei salli kevythoitoisten ikäihmisten sijoitusta vanhainkoteihin Suomessa.

Arvioinneissa näkyi kuntoutumisen mahdollistavaa hoitotyötä ja pidätyskyvyn ylläpitoon 
liittyvää harjoitteluohjelmaa. Kuntouttavan hoitotyön ja monialaisen kuntoutuksen yleisestä 
laajuudesta ei otoksen perusteella voi tehdä päätelmiä. Lääkelistaa ei voitu syystä tai toisesta 
tarkastaa, ja epäselväksi jäi, miten paljon hoitajat olivat perillä lääkkeiden vaikutuksista. Lää-
kehuollon hoiti laitoksen ulkopuolinen apteekkari, ja henkilökunta huolehti vain valmiiden 
lääkeannosten jakelusta. 

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:
– Arvioitu otos on pieni ja valikoitu eikä sitä siten voi pitää yleistettävänä millekään laitok-

selle tai väestönosalle.
– Koulutus ja aineiston keruu onnistui sovitussa aikataulussa.
– Arvioidut yhdeksän asukasta osoittavat tässä vanhainkodissa asuvien asukkaiden edusta-

van fyysisen ja kognitiivisen toimintakykynsä jakauman suhteen koko sitä pitkäaikaisasukkaiden 
kirjoa, joka Suomessa ja muuallakin maailmassa asustaa pitkäaikaislaitoksissa.

– Arvioidut asukkaat eivät edustaneet suomalaisen pitkäaikaisen laitoshoidon asukaskunnan 
valtavirtaa vaan pikemmin poikkeuksia. Kuitenkin otoksessa esiintyviä asukastyyppejä löytyi 
myös Suomesta.

– Otoksessa kolme yhdeksästä oli kevythoitoisia.
– Ravitsemustilan ja ravitsemuksellisten tekijöiden seurannan suhteen samat ilmiöt ovat 

todennettavissa kuten Suomessa ja muualla maailmassa: asukkaiden joukossa on sekä selkeästi 
aliravittuja, aliravitsemuksen suhteen riskiväestöä, täysin normaalipainoisia että ylipainoisia. 
Lisäksi osalta asukkaista puuttui pituusmittaus, jonka vuoksi painoindeksiä ei voitu laskea.

– Ravitsemusletkun käyttö on joko huomattavasti yleisempää Sendan no Yakatassa tai Japa-
nissa ylipäätään Suomeen verraten tai sitten otos edustaa hyvin poikkeuksellista väestöä.

– Yhdeksän henkilön pilotin perusteella oli mahdollista löytää japanilaisille otoksen henki-
löille verrokkiryhmät suomalaisesta aineistosta.

Sendan no Yakatassa osoitettiin suurta kiinnostusta RAI -arviointijärjestelmän hyödyntä-
miseen hoidon suunnittelussa ja johtamisessa. Järjestelmän ajatusmaailma tukee vanhainkodin 
ideologiaa yksilöllisyydestä ja auttaa henkilökuntaa kohdentamaan toimintansa tarkemmin 
hoidon tarpeen mukaan. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökunnan koulutusta ja japaninkielistä 
tietokonesovellusta. Laajempi esimerkiksi koko laitoksen asiakkaiden arviointitieto mahdollistaisi 
vertailun suomalaisiin RAI-osastoihin tai laitoksiin ja vertailutiedon hyödyntämisen kahden eri 
kulttuurin välillä. Jo tässä esitetyn aineiston nojalla voi uumoilla molempien kulttuurien hyötyvän 
keskinäisestä kanssakäymisestä. 



2�

Vertailemalla yhteistyötäI

Stakes, Työpapereita 5/2007

Pilottitutkimuksen toteuttajat vasemmalta tutkija Mikyoung Cho, 
kouluttaja Kaija Lindman, professori Toshiaki Sato, joka vastasi japanilaisesta 
osuudesta ja tutkija Minako Ban.

Kuva: Kaija Lindman

Viitteet

Blaum CS, O’Neill E, Clements KM, Fries BE, Fiatarone MA. The Validity of the Minimum Data Set for Assessing Nutritional 
Status in Nursing Home Residents. American Journal of Clinical Nutrition 1997; 4(66): 787–794.

Bernabei R, Murphy K, Frijters D, DuPaquier J-N, Gardent H. Variation in training programmes for Resident Assessment 
Instrument implementation. Age and Ageing 1997; 26-S2:31–35.

Björkgren M, Häkkinen U, Finne-Soveri H, Fries BE. Validity and Reliability of Resource Utilization Groups (RUG III) in 
Finnish Long-Term Care Facilities. Scandinavian Journal Public Health 1999; 27: 228–234.

Brizioli E, Berbabei R, Grechi F, Masera F, Landi F, Bandinelli S, Cavazzini C, Gangemi S, Ferrucci L. Nursing home case-mix 
instruments: validation of the RUG-III system in Italy. Aging Clin Exp Res 2002; 15(3): 243–253.

Burrows AB, Morris JN, Simon SE, Hirdes JP, Phillips CD. Development of an MDS-based Depression Rating Scale for use in 
nursing homes. Age and Ageing 2000; 29: 165–172.

Carpenter GI, Main A, Turner GF. Case-Mix for the Elderly Inpatient: Resource Utilization Groups (RUGs) Validation Project. 
Age and Ageing 1995; 24.1: 5–13.

Carpenter GI, Gill S, Patter JM, Maxwell C. A comparison of MDS/RAI activity of daily living, cognitive performance and 
depression scales with widely used scales. Age and Ageing 1999; 28(S2): 29.

Carrillo E, García-Altés A, Peiró, Portella E, Mediano C, Fries BE, Martínez F, Burgueño A, Vallés E, Estrem M, Martínez  
Zahonero JL. Sistema de Clasificación de Pacientes en Centros de Media y Larga Estancia: los Resource Utilization Groups 
Version III. Validación en España Rev Gerontol 1996; 6: 276–284.

Casten R, Lawton MP, Parmelee PA, Kleban MH. Psychometric Characteristics of the Minimum Data Set I: Confirmatory 
Factor Analysis. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46(6): 726–735.

Finne-Soveri H, Tilvis RS. How Accurate is the Terminal Prognosis in the Minimum Data Set? Journal of the American Geri-
atrics Society 1998; 46(8): 1023–1024.

Finne-Soveri H, Tilvis RS. Predictability of Death in End-Stage Dementia: Patient Characteristics and Work-Load Associated 
with the Condition. International Journal of Psychopharmacology 1999; 2: 5–9.

Flacker JM, Kiely DK. A Practical Approach to Identifying Mortality-Related Factors in Established Long-Term Care Residents. 
Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46(8): 1012–1015.

Friedriksen K, Tariot P, De Jonghe DE. Minimum Data Set Plus (MDS+) Scores Compared with Scores From Five Rating Scales. 
Journal of the American Geriatrics Society 1999; 4(3): 305–309.

Fries BE, Hawes C, Morris JN, Phillips CD, Mor V, Park PS. Effect of the National Resident Assessment Instrument on Selected 
Health Conditions and Problems. Journal of the American Geriatrics Society 1997; 45(8): 994–1001.

Fries BE, Schneider DP, Foley WJ, Gavazzi M, Burke R, Cornelius E. Refining a case mix measure for nursing homes: Resource 
Utilization Groups (RUG-III). Medical care 1994; 32(7): 668–685.

Fries BE, Simon SE, Morris JN, Flodstrom C, Bookstein FL. Pain in US Nursing Homes: Validating a Pain Scale for the Minimum 
Data Set. The Gerontologist 2001; 1(2): 173–179.

Gruber-Baldini A, Zimmerman S, Mortimore E, Magaziner J. The Validity of the Minimum Data Set in Measuring the Cog-
nitive Impairment of Persons Admitted to Nursing Homes. Journal of the American Geriatrics Society 2000; 48(12): 
1601–1606.

Hansebo G, Kihlgren M, Ljunggren G. Review of nursing documentation in nursing home wards – changes after intervention 
for individualized care. Journal of advanced Nursing 1999; 29(6):1463–1473.



24

Vertailemalla yhteistyötä

Stakes, Työpapereita 5/2007

Hawes C, Mor V, Phillips CD, Fries BE, Morris JN, Fogel B Hirdes J, Spore D, Steele-Friedlob E, Nennstiel M. The Obra-87 
nursing-home regulations and implementation of the Resident Assessment Instrument. Effects on process quality. Journal 
of American Geriatric Society 1997; 45 977–85.

Hawes C, Morris J, Phillips CD, Fries BE, Murphy K, Mor V. Development of the Nursing Home Resident Assessment Instru-
ment in the USA. Age and Ageing 1997; 26(2): 19–25. Health Care Financing Administration. Long Term Care Resident 
Assessment Instrument User’s Manual. Version 2.0. October 1995.

Hawes C, Morris J, Phillips CD, Mor V, Fries BE, Nonemaker S. Reliability Estimates for the Minimum Data Set for Nursing 
Home Resident Assessment and Care Screening (MDS). The Gerontologist 1995; 35(2): 172–178.

Hartmaier SL, Sloane PD, Guess HA, Kock GG, Mitchell CM, Phillips CD. Validation of the Minimum Data Set Cognitive 
Performance Scale: Agreement with the Mini-Mental State Examination. Journal of Gerontology: Medical Sciences 
1995; 50A (2): M128–133.

Hirdes, John P., N Ikegami, P Jonsson, E Topinkova, CJ Maxwell, and K Yamauchi. Cross-National Comparisons of Antidepres-
sant Use Among the Institutionalised Elderly Based on  the MDS. .Canadian Journal on Aging 2000;19 (2):18-37.

Ikegami N. Growing old in Japan. Age and Ageing 27 (1998): 277–278.

Ikegami, N.  Impact of public long-term care insurance in Japan. Geriatrics and Gerontology International 2004; 4:S146–
S148.

Ikegami, N, Brant E. Fries, Y Takagi, S Ikeda, and T Ibe. Applying RUG-III in Japanese long-term care facilities.  The Geron-
tologist 1994;34.5: 628–639.

Ikegami N, Morris JN, Fries BE. Low-care cases in long-term care settings; variation between nations. Age and ageing 
1997;26S:67–71.

Karon SL, Zimmerman DR. Using indicators to structure quality improvement initiatives in long-term care. Quality Manage-
ment in Health Care 1996; 4(3): 54–66.

Kidder D, Rennison M, Goldberg H, Warner D, Bell B, Hadden L, Morris J, Jones R, Mor V. MegaQI Covariate Analysis and 
Recommendations: Identification and Evaluation of Existing Quality Indicators that are Appropriate for Use in Long-
Term Care Settings. CMS Baltimore, Maryland 2002.

Koehler M, Rabinowitz T, Hirdes J, Stones M, Carpenter GI, Fries BE, Morris JN, Jones RN. Measuring depression in 
nursing home residents with the MDS and GDS: an observational psychometric study. BMC Geriatrics 2005; 5(1) 
doi:10.1186/1471–2318–5–1 [Pub Med].

Lawton MP, Casten R, Parmelee PA, Van Haitsma K, Corn J, Kleban MH. Psychometric Characteristics of the Minimum Data 
Set II: Validity. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46(6): 736–744.

Morris JN, Berg K, Fries BE, Jones R, Mattke S, Mor V, Moore T, Murphy KM, Nonemaker S. Identification and Evaluation of 
Existing Quality Indicators that are Appropriate for Use in Long-Term Care Settings. CMS Baltimore, Maryland 2001.

Morris JN, Fries BE, Mehr DR, Hawes C, Phillips CD, Mor V. MDS Cognitive Performance Scale. Journal of Gerontology: 
Medical Sciences 1994; 49A (4): M174–182.

Morris JN, Fries BE, Morris SA. Scaling ADLs within the MDS. Journal of Gerontology: Medical Sciences 1999; 54A (11): 
M546–M553.

Morris J, Hawes C, Fries BE, Phillips CD, Mor V, Katz S. Designing the National Resident Assessment Instrument for Nursing 
Homes. The Gerontologist 1990; 30(3): 293–307.

Morris JN, Moore, Jones R, Mor V, Angelelli J, Berg K, Hale C, Morris S, Murphy KM, Rennison M. Validation of Long-Term 
and Post-Acute Care Quality Indicators. CMS Baltimore, Maryland 2003.

Phillips CD, Chu C, Morris J, Hawes C. Effects of Cognitive Impairment on the Reliability of Geriatric Assessments in Nursing 
Homes. Journal of the American Geriatrics Society 1993; 41(2): 136–142.

Schroll M, Jonsson P, Mor V, Berg K, Sherwood S. An International Study of Social Engagement An International Study of 
Social Engagement Among Nursing Home Residents. Age and Ageing 1997; 26. (2s): 55–59.

Sgadari A, Morris JN, Fries BE, Ljunggren G, Jonsson P, DuPasquier JN, Schroll M. Efforts to Establish the Reliability of the 
Resident Assessment Instrument. Age and Ageing 1997; 26(suppl 2): S27–S30.

Snowden M, McCormick W, Russo J, Srebnik D, Comtois K, Bowen J. Validity and Responsiveness of the Minimum Data Set. 
Journal of the American Geriatrics Society 1999; 47(8): 1000–1004.

Topinkova E, Neuwirth J, Mellanova A, Stankova M, Haas T. Case Mix Klasificace Pro Postakutni A Dlouhodobou Peci: Validizace 
Resource Utilization Groups III (RUG-III) V Ceske Republice. Casopis Lekaru Ceskych 2000; 139(2): 42–48.

Vähäkangas P, Björkgren M. Käyttöönottokoulutus. Teoksessa Noro ym. Ikääntyneen laitoshoidon laatu ja tuottavuus. – RAI-
järjestelmä vertailukehittämishankkeessa. Helsinki: Stakes, 2005, s. 35–38.

Zimmerman DR, Karon SL. Developing and Testing of Nursing Home Quality Indicators. Health Care Financing Review 
1995; 16: 107–128.

www.interrai.org

www.stakes.fi

www.tilastokeskus.fi



2�

Vertailemalla yhteistyötäI

Stakes, Työpapereita 5/2007

Suositettavaa kirjallisuutta

Finne-Soveri UH. Pitkäaikaishoidon laatu on mitattavissa, vertailtavissa ja parannettavissa. Duodecim 1999;115:1600–10

Finne-Soveri H, Björkgren M, Vähäkangas P, Noro A (toim). Kotihoidon asiakasrakenne ja hoidon laatu – RAI-järjestelmä 
vertailukehittämisessä. Stakes. Vaajakoski 2006.

Noro A, Finne-Soveri H, Björkgren M, Häkkinen U, Laine J, Vähäkangas P, Kerppilä, Storbacka R. 2001. RAI-tietojärjestelmän 
käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking. RAI-raportti 1/2000. Helsinki: Stakes. Aiheita 17, 2001.

Noro A, Finne-Soveri H, Björkgren M, Vähäkangas P (toim). Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus – RAI-järjestelmä 
vertailukehittämisessä. Helsinki: Stakes, 2005.

Voutilainen P, Vaarama M, Backman M, Paasivaara L, Eloniemi-Sulkava U, Finne-Soveri H 2002. Ikäihmisten hyvä hoito ja 
palvelu. Opas laatuun. Stakes oppaita 49. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy.



2� Stakes, Työpapereita 5/2007

TYÖPAPEREITA-sarjassa aiemmin ilmestyneet

2007

Mieli 2007. Kansallisten mielenterveyspäivien taustamateriaali, luennot ja posterit
Työpapereita 4/2007   Tilausnro T4/2007

Matti Mäkelä, Unto Häkkinen, Bengt Juslin, Päivi Koivuranta-Vaara, Antti Liski, Matti Lyytikäinen, Juha 
Laine: Sairaalasta kotiin asti. Erikoissairaanhoidosta alkaneet hoitojaksoketjut pääkaupunkiseudun 
kunnissa
Työpapereita 3/2007   Tilausnro T3/2007

Jan Klavus (toim.): Terveystaloustiede 2007
Työpapereita 2/2007   Tilausnro T2/2007

Maija Ritamo (toim.): X Terve Kunta -päivät. 23.–24.1.2007, Paasitorni, Helsinki
Työpapereita 1/2007   Tilausnro T1/2007

2006

Lauri Vuorenkoski, Mauno Konttinen, Minna Sinkkonen (toim.): Signaaleja. Stakesin tulevaisuusraportti 
2007
Työpapereita 30/2006   Tilausnro T30/2006

Esa Eriksson, Tom Erik Arnkil, Marie Rautava: Ennakointidialogeja huolten vyöhykkeillä. Verkostokonsul-
tin käsikirja – ohjeita verkostomaiseen työskentelyyn
Työpapereita 29/2006   Tilausnro T29/2006

Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO: Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto
Työpapereita 28/2006   Tilausnro T28/2006

Tuomas Tenkanen: Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä
Työpapereita 27/2006   Tilausnro T27/2006

Eija Hiltunen (toim.): Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2006. Yksilö vai rakenteet. Kuopio 5.–
6.10.2006 Tutkimuspaperit
Työpapereita 26/2006   Tilausnro T26/2006

Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Jukka Jokela: Nuorten elinolot, koulutyö, terveys ja terveystottumuk-
set 1996–2005. Kouluterveyskysely 2005
Työpapereita 25/2006   Tilausnro T25/2006

Mauno Konttinen, Milla Roos (red.): Annus Socialis och Medicus Fenniae 2006. Nordiskt social- och 
hälsodirektörsmöte. Grønland 22.–24. augusti 2006
Työpapereita 24/2006   Tilausnro T24/2006

Stakesin asiantuntijoiden vastauksia kysymyksiin vanhustenhuollosta ja hoitotakuusta
Työpapereita 23/2006   Tilausnro T23/2006


	Vertailemalla yhteistyötä
	Sisällysluettelo
	Johdanto ja taustatietoja
	Johdanto
	Finnish Wellbeing Center (FWBC)-hankkeen tausta

	Stakesin tavoitteet ja Japanin matkan tarkoitus
	Taustatietoja ikääntyvien palveluista Japanissa
	Väestönkehitys
	Japanin eläkeohjelmat
	Ikääntyvien vakuutusjärjestelmä
	Vammaisten palvelut
	Terveydenhuolto

	Kuvaus tutkimuskohteesta
	Sendain kaupunki
	Sendan no Yakata

	Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät
	Matkan ajankohta ja tiedonkeruun aikataulu
	Arvioijien koulutus
	Arviointien suorittaminen
	RAI-järjestelmän kuvaus
	Analyysit

	Tulokset
	Sendan no Yakatan tulokset
	Vertailun tulokset

	Pohdinta ja yhteenveto
	Viitteet



