
MNA ravitsemuksen 
arviointiseulana

kotihoidossa ja tehostetussa 
palveluasumisessa

Keusote 2021



MNA RAI tehdään kaikille kotihoidon ja 
tehostetun palveluasumisen asiakkaille 

vähintään kerran vuodessa

• Alkuun tehdään seula (kysymykset A-F)

• Seulan tulos:

– 12 pistettä tai enemmän → ei 
virheravitsemusriskiä→ arviointia ei tarvitse 
jatkaa

– 11 pistettä tai vähemmän →jatketaan arviointia
G-R

• RAI ja MNA tulosten avulla saadaan eriteltyä henkilöt 
joilla ravitsemuksen ongelmia



RAI-Ravitsemukseen liittyy



RAI MNA ARVIOT KEUSOTE 2021



RAI MNA Kotihoidossa 2021

• Kotihoidon arviointeja RAI HC yhteydessä on vuonna 2021 tehty 1595

• 35% asiakkaista on todettu kasvanut vajaaravitsemusriski

– 5% kärsii virhe- tai vajaaravitsemuksesta

• Tahatonta painon laskua ( yli 5% tai enemmän 30-90 vrk ) esiintyy 1% 
asiakkaista



RAI MNA ympärivuorokautisen hoivan 
yksikössä 2021

• RAI LTC  yhteydessä ympärivuorokautisissa palveluissa on  tehty 874 MNA 
arviointia vuonna 2021

• 66% asiakkaalla vajaaravitsemusriski

– Näistä 62% vajaaravittuja

• Tahatonta painon laskua ( yli 5% painosta tai enemmän 30-90 vrk 
kuluessa ) oli 1% asiakkaista



Kansallinen vertailu KEUSOTE: painoindeksi < 24 
kg/m2 ja tahatonta laihtumista

• Saamme 2x vuodessa tiedot 
THL vertailutietokannasta.

• Nykyinen painoindeksi on alle 
24 ja paino ainakin 2 kg 
pienempi kuin edellisen 
arvioinnin aikainen paino , 
asiakkaiden osuus %

• Keusotessa nähtävissä 
enemmän tahatonta 
laihtumista verrattuna 
valtakunnalliseen tasoon



Vajaaravitsemus Keusote 
• Asiakkaiden osuus (%) joilla jokin 

seuraavista:

– Painoindeksi on alle 20

– Tahaton painon lasku, 5 % tai 
enemmän viimeisen 30 vrk:n aikana 
(tai 10 % tai enemmän viimeisen 
6kk aikana)

– Vakava vajaaravitsemus

– Vähintään kahtena viimeksi 
kuluneesta kolmesta vuorokaudesta 
asiakas söi yhden aterian päivässä 
tai vähemmän.

– Tilastosta on jätetty pois kuolemaan 
johtavan diagnoosin saaneet



Kotiutustiimin ja asiakasohjauksen pilotti: miten virheravitsemukseen 
voidaan puuttua, kun ravitsemusongelmat huomataan jo varhain.

Tilastossa näkyy 
prosenteissa % 
ravitsemus-
ongelmien 
määrä, määrä on 
nousussa



MNA TESTIN TOIMINTAPROSESSI



MNA arviointi



MNA testin 
toiminta 
prosessi

Kati Vuori (mukaillen): Eksote, Ravitsemussuunnittelu 

MNA RAI seula tehdään kaikille 
asiakkaille

Seulan tulos:
12 pistettä tai enemmän 
→   ei virheravitsemusriskiä
→   arviointia ei tarvitse jatkaa

11 pistettä tai vähemmän 
→  jatka arviointia



Sote ihmisen 
kokoiseksi.

Kiitokset/Lähteet

• Anu Timonen, RAI asiantuntija

• Tarja Konkola, RAI asiantuntija

• Kati Vuori, esimies, kotiutumisen 
tuki

• Leena Jaatinen asiakasohjaaja

• RAI HC MNA ohjauskansio

https://keusote.sharepoint.com/:p:/s/RAIKYTTNOTTOPROJEKTI/EUk1MFd86MpMl3L6BA2tZVoBxJKrVQ4W8T5GvIxCBjvyCg?e=FhH0uL

