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1. Johdanto
Muistiliiton työikäiset muistisairaat ja heidän omaisensa -jatkohanke toteutetaan vuo-
sina 2008 – 2011. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoa alle 65-vuotiaiden sai-
rastuneiden ja heidän omaistensa erityiskysymyksistä, tuottaa heille suunnattua mate-
riaalia sekä tukea jäsenyhdistysten työtä kohderyhmän parissa. Hankkeessa kehitetään 
myös työikäisten ja perheiden palveluita sekä tehdään palvelusuosituksia. Hanke toteu-
tetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeen yhtenä tavoitteena on työikäisten 
alueellisen edunvalvontatyön ja palvelujen pitkäjännitteinen kehittäminen. Tämä toteu-
tetaan luomalla kuusi (6) erityiskysymyksiin painottuvaa pilottia. (www.muistiluotsi.fi)

Yksi piloteista toteutetaan Kanta-Hämeessä työikäisten muistisairaiden etsivän työn 
osahankkeena. Tämä raportti on em. Kanta-Hämeen osahankkeen ensimmäisestä ver-
kostoverstaspäivästä. Raportissa käytetään osahankkeesta käsitettä hanke.

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden etsivän työn -hankkeen (2009 – 2011) ta-
voitteena on etsiä Kanta-Hämeen alueella työikäisenä muistisairauteen sairastuneita ja 
heidän läheisiään. Tavoitteena on luoda hyviä käytänteitä työikäisten muistisairaiden ja 
heidän läheistensä tavoittamiseksi. Tarkoituksena on saada innostettua muistisairaat ja 
heidän läheisensä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. (Ajattele aivojasi – pidä huolta 
muististasi.)

Hankkeessa on tavoitteena luoda ammatillisten toimijoiden verkosto, jonka muistiosaa-
mista vahvistetaan. Verkoston muistiosaamisen vahvistumisen myötä löydetään muis-
tisairaat. Sairastuneiden mahdollisuudet tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen 
paranevat verkoston muistiosaamisen myötä. Lisäksi hankkeessa toteutetun tiedotuk-
sen, neuvonnan ja vertaistukiryhmien avulla tuetaan sekä vahvistetaan sairastuneiden 
ja heidän läheistensä toimintamahdollisuuksia. (Ajattele aivojasi – pidä huolta muistis-
tasi.)

Verkostoon kutsutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä aloilta, jotka 
toimipaikoillaan kohtaavat työikäisiä muistioireisia tai muistisairaita henkilöitä. Am-
mattihenkilöstölle järjestetään kolme verkostoverstasta, joita ohjaavat Hämeen ammat-
tikorkeakoulun asiantuntijat. Verkostoverstaiden konkreettisena tavoitteena on lisätä 
verkoston toimijoiden kykyä ottaa luontevasti puheeksi muistihäiriöt ja muistisairaudet 
sekä vahvistaa toimijoiden muistiosaamista. (Ajattele aivojasi – pidä huolta muististasi.)

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys Ry on tilannut Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyvin-
voinnin koulutus- ja tutkimuskeskukselta Työikäisten muistisairauteen sairastuneiden 
etsivän työn hankkeeseen kolme (3) prosessiohjausta. Prosessiohjauksista vastaavat 
tutkimuspäällikkö Merja Salminen (aik. Ala-Nikkola) ja yliopettaja Marketta Jokinen.
Prosessiohjaukset sisältävät suunnittelun, toteutuksen sekä kirjallisen raportoinnin. 
Prosessilla tuetaan hankkeen käynnistymistä, toteutusta sekä raportointia. 
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2. Learning cafe -menetelmä 
Learning cafe on metafora luonnolliselle keskusteluympäristölle, joka on syntynyt Ikuji-
ro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin tietoteorian pohjalta. Learning cafessa tieto ja koke-
mukset virtaavat vapaasti osallistujalta toiselle. Tarkoituksena on saada esille yhteisön 
kollektiivinen älykkyys dialogin kautta. Learning cafessa luodaan yhteistä keskustelua 
yksinkertaisten peruskysymysten avustuksella. Menetelmä tarjoaa käytännöllisen ja 
luovan tavan lisätä yhdessä ajattelemisen kykyä. Learning cafe lisää autenttista keskus-
telua ja tiedon jakamista eri taustoista tulevien ihmisten välillä, vaikka he eivät olisi 
koskaan aiemmin tavanneet. (www.hyvanmielentaito.fi.)

Learning cafe perustuu ajatukselle, että ihmisillä on jo valmiiksi sisällään viisaus ja luo-
vuus, jonka avulla he voivat kohdata vaikeimmatkin haasteet. Kun ihmisille annetaan 
oikea asiayhteys ja fokus, on heidän mahdollista päästä käsiksi tähän tietoon. (http://
www.intermin.fi/suomi/tasa-arvoseminaari.)

Learning cafessa työskennellään ja opitaan yhdessä pienissä pöytäryhmissä, kahvila-
pöydissä. Kahvilassa jaetaan kokemuksia ja ideoita, luodaan uutta tietoa ja kyseenalais-
tetaan itsestäänselvyyksiä, rakentavassa hengessä.

Kahvila on paikka ajatusten vaihdolle ja kollektiivisen älykkyyden esiin tuomiselle yh-
teisen ymmärryksen synnyttämiselle ja ratkaisujen etsimiselle kysymyksiin. Pöytäkes-
kustelut käydään annetun aiheen kannalta merkitsevästä kysymyksestä. Näin saadaan 
keskustelijoiden hiljainen tieto esille. Kaikki yhdessä kirjoittavat ja piirtävät keskeisiä 
asioita kahvilan pöytäliinoihin. Jokainen osallistuja voi myös jatkaa jo kirjatun ajatuk-
sen kehittämistä pöytäliinaan.

Jokaisessa pöydässä on emäntä, joka vauhdittaa ja kokoaa keskustelua. Emäntä tekee 
muistiinpanoja sekä yhteenvetoja. Pöytäkunnan jäsenet toimivat tiedon siirtäjinä ja 
muokkaajina. Osallistujat vaihtavat pöytiä siten, että emäntä pysyy koko prosessin ajan 
saman pöydän emäntänä. 

Pöytäkeskustelut päättyvät niin, että pöytäkunnat palaavat ensimmäiseen pöytäänsä ja 
pöytäemännän johdolla kiteyttävät saadut aihealueet annetun teeman ympäriltä. Kah-
vilan puheenjohtajan johdolla puretaan tuotokset yhteisesti: jokainen pöytäkunta ki-
teyttää keskustelunsa tulokset parilla lauseella koko osallistujajoukolle, puheenjohtaja 
tekee lopuksi yhteenvedon.(https://wiki.hamk.fi/display/EOPE/Learning+Cafe.) 

Verkostoverstaan vetäjät ovat analysoineet tuotetun materiaalin ja koonneet tulokset 
täksi raportiksi, joka toimitetaan arvioinnin tilaajalle. Arvioinnin tilaaja toimittaa ra-
portin edelleen Learning cafen osallistujille.



7Työikäisten muistisairaiden etsivän työn -osahanke

3. Ensimmäinen verkostoverstas 5.2.2010
Työikäisten muistisairaiden etsivän työn -hankkeen projektityöntekijä Tuula Suokas oli 
kutsunut asiantuntijat Verstaspäivään. Pöytäkuntiin osallistui yhteensä 14 eri työyh-
teisöjen edustajaa, 2 omaishoitajaa ja yksi sosionomiopiskelija. (Liite 1.) Pöytäkuntien 
emäntinä/isäntänä oli lisäksi 3 henkilöä. Näin ollen verstaspäivässä oli yhteensä 20 
henkilöä.

Tilaisuuden aluksi jokainen esitteli itsensä. Sen jälkeen HAMKin asiantuntijat esittelivät 
Learning cafe -menetelmän, pöytäemäntien ja -isännän tehtävän sekä verstaspöytään 
osallistujan tehtävät. Tilaisuuden aikataulutus käytiin myös yhteisesti läpi. (Liite 2.)

Osallistujat oli ennen tilaisuutta jaettu pöytäkuntiin niin, että jokaisessa pöydässä oli 
eri alojen asiantuntijoita ja omaishoitajia. Jokaisessa pöydässä oli HAMKin asiantun-
tijoiden ja hankkeen edustajien kanssa yhteisesti laaditut, hankkeen tavoitteiden mu-
kaiset, teemat. Pöytävastaavina toimivat Kanta-Hämeen Muistiluotsista projektityön-
tekijä Tuula Suokas, Muistiyhdistyksestä Valuprojektin projektipäällikkö Pertti Kalanti 
ja Muistiliiton projektisuunnittelija Heidi Härmä. Emännät ja isäntä virittivät pöytä-
kuntaa keskustelemaan pöydälle annetusta teemasta. He rohkaisivat myös osallistujia 
kirjaamaan ajatuksensa pöytäliinaan, osallistuen myös itse annetun teeman ideointiin. 
Emännät ja isäntä tekivät myös omia muistiinpanojaan, joita hyödynnettiin keskustelun 
lopussa tehtävässä pöytäkuntien aiheiden kiteytyksessä.

Pöytäkeskustelun aikana osallistujat kirjasivat pöytäliinaan pöydän teemasta nousevia 
omia sekä yhteisiä ajatuksia, näkemyksiä, ideoita, avainsanoja, kuvia yms. Emännät ja 
isäntä kirjasivat myös ideoitaan pöytäliinaan ja aktivoivat osallistujia rakentavaan dia-
logiin omassa pöydässään.

Learning cafe -loppuhuipennuksessa pöytäkunnan jäsenet palasivat ensimmäiseen, 
aloituspöytäänsä. Tässä vaiheessa emäntien ja isännän johdolla koottiin kiteytys pöy-
dälle annetusta teemasta. 

Tuotoksista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.
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4. Pöytäkuntien keskusteluteemat ja tuotokset

4.1 Millaisia hyviä käytänteitä… yms. teillä on käytössänne työikäisten muistisairaiden ja heidän 
läheistensä tavoittamiseksi?

Pöytäliinan kirjatuista asioista tulkitsemme, tällä hetkellä ennen kaikkea käytettävissä 
olevat vajavaiset resurssit sekä niiden kohdentaminen vaikeuttavat tiedottamista, var-
haista puuttumista ja työterveydenhuollon käytäntöjä.

Nykykäytänteet ja resurssit eivät anna mahdollisuutta vastata kaikkeen toimintaan, 
joissa muistihäiriöinen saatetaan kohdata. Toimintatapojen kehittämistä tarvitaan, 
koska muistihäiriöt tunnistetaan yksilöllisesti, esimerkiksi erilaisten elämäntapa (alko-
holi) tai pitkäaikaissairauksien (depressio) yhteydessä riskitekijänä entistä paremmin 
ja laajemmin. 

Sairauksien hoidossa on jo monia erilaisia suosituksia olemassa, mutta työikäisen muis-
tihäiriöisen tunnistamisessa ja hoitotarpeen kartoittamisessa on vielä vain vähän käy-
tössä olevia välineitä. Ammattilaisten tulee osata neuvoa ja ohjata työikäistä muistihäi-
riöistä sekä hänen omaisiaan myös ohimenevistä muistihäiriöistä.

Kiteytys:

•	 varhainen	puuttuminen

•	 tiedottaminen

•	 resurssit,	työterveys	virike	ja	yhteisöllisyys

4.2  Millaista tietoa, osaamista… yms. tarvitaan työikäisten muistisairaiden ja heidän läheistensä 
tavoittamiseksi? Miten muistiosaamista vahvistetaan?

Pöydässä oli kirjattu, että varhaisvaiheen seulontaa tarvittaisiin enemmän. Todettiin 
myös, että eri ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa työikäisten muistisairaiden saira-
uksista ja häiriöistä. Työikäisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pirstaleisia, jonka pöy-
täkunnan osallistujat näkivät vaikeuttavan ammattilaisten ohjaustoimintaa. Ammatti-
laiset eivät tunne riittävästi muistisairaiden olemassa olevaa hoitopolkua. Yksinäisen 
muistisairaan palvelujen ja tuen saanti on erityisen haasteellista.  Omaiset tarvitsevat 
lisätietoa jo olemassa olevista palveluista sekä tukea omaishoidon arjessa.

Pöydässä todettiin myös, että on tärkeää lisätä päättäjien tietämystä muistihäiriöisten 
palvelujen tarpeesta, tarjolla olevista palveluista ja niiden riittävyydestä.

Jatkossa toivotaan työterveyshuollon roolin vahvistamista työikäisen muistisairaan 
tunnistamisessa ja työyhteisön kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tämän vuoksi tarvitaan 
helppoja, selkokäyttöisiä testejä työikäisille muistihäiriöisille sekä kykyä ottaa puheeksi 
muisti, varsinkin mahdollinen muistihäiriö niissä tilanteissa, joissa eri ammattilaiset 
kohtaavat työikäisiä.

Koettiin myös tarpeelliseksi pohtia tarvitaanko työikäisille muistisairaille omia, vain 
heille kohdennettuja palveluita, joissa voidaan pohtia työuraa ja elämänlaatua sekä ko-
konaistilanteen mukaan tuomia tarpeita ja palveluita. 
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Ryhmä toivoi yleisesti myös kaikkien kansalaisten tietoisuuden lisäämistä muistihäiri-
öistä.

Kiteytys:

•	 työkaluja	alkuseulontaan	ja	terveyden	hoitoon

•	 varhainen	havaitseminen	(ammattilaiset	+	itsehoito)

•	 aivoterveyden	ylläpito

•	 tiedon	 puute	 =	 hoitopolku/kuntoutus,	muistisairaudet	 yms,	 palve-
luohjaus

•	 puheeksiottamisen	keinot

•	 hyvät	käytännöt	jakoon

•	 ammatillinen	kuntoutus

•	 toiminnallisten	paikkojen	puute

4.3  Millaisia työikäisten muistisairaiden aktivointimenetelmiä, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä… yms. 
on käytössäsi tai tiedät käytettävän? Miten ne ovat vaikuttaneet?

Pöytäkunnan osallistujat kirjasivat leirit ym. aktiviteetit, vertaisryhmät, muistiyhdis-
tys, puheterapia, virkistystoiminta, tyky –testit, aktivoiva intervallipaikka, sopeutumis-
valmennuskurssit. Työikäisille tarvittaisiin omia, juuri heille kehiteltyjä palvelumuotoja 
esim. päivätoimintaa ja klubitalon kaltaisia toimintamuotoja.

Kiteytys:

•	 omaisten,	lasten	tukeminen

•	 vertaistuki

•	 kirjall.	mat.	vs.	henk.	tuki

•	 lomat,	vapaa

•	 mielekäs	tekeminen

•	 matala	kynnys

•	 helpommat	työtehtävät,	”suojatyöt”,	klubitalot

•	 oman	osaamisen	hyödyntäminen

•	 yksinkertaiset	jutut,	ei	vältt.	terapiaa

•	 säännölliset	terveystarkastukset	(vrt	mammografia)

•	 tiedon	lisääminen,	avoimuus,	asenteet

•	 ”tavallisille	ihmisille”,	ammattilaisille	->	mikä	on	”normaalia”,	mi-
hin	ohjata,	ajokorttityöikäisille	omat	palvelut,	neuvonta

•	 aktivointi,	mielekkyys

•	 riittävyys,	saatavuus

•	 hakeminen	yksinkertaisemmaksi,	koordinointi

•	 ei	saumatonta	kunt.	ketjua	+	yhteistyötä

•	 mentorointi

•	 tapaamiset
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5. Verkostoverstaspäivän palaute

5.1 Verkostoverstastyöskentelyn hyviä käytänteitä olivat mielestäni…

Palautteiden perusteella Learning cafe -menetelmä toimi erinomaisesti. Keskusteluja 
pöytäkunnissa pidettiin antoisina sekä luontevina. Keskusteluaihetta lähestyttiin laa-
jasti, moniäänisesti (työterveys, omaishoitajat, järjestöjen edustajat ja opiskelija). Lear-
ning cafe mahdollisti tutustumisen alueellisiin toimijoihin. Työskentelytapa oli osallis-
tava ja innostava. Ajatusten vaihto oli mielekästä. Osallistujat saivat hyviä ideoita työ-
hönsä ja myös konkreettista tietoa muistihäiriöistä. Kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen koettiin tärkeäksi. Pöytäliinaan kirjoittelua pidettiin hyvänä tapana koota 
ajatuksia ja kerätä tietoa.

5.2 Verkostotyöskentelyssä jäin pohtimaan…

Osallistujilla oli hyvin erilaiset taustat ja tiedot muistihäiriöistä. Koettiin hyväksi saada 
uutta ja monipuolista tietoa, mutta vaarana oli myös asioiden rönsyily ja liiaksi laajen-
tuminen. Konkreettisia asioita haluttiin saada enemmän. Esimerkiksi Kelan, Työvoi-
matoimiston ja Aikuisneuvolan mukaan tulo olisi suotavaa. Omaishoitajien toivottiin 
jatkossakin osallistuvan työskentelyyn.

5.3 Verkostotyöskentelyn kehittämishaasteita mielestäni ovat…

Asia on erittäin laaja ja moniulotteinen, jonka vuoksi on haasteena asian konkretisointi 
ja käytäntöön vieminen. Keskustelutason virittäminen sille tasolle, että löydetään kaik-
kia hyödyntäviä toimintatapoja.
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6. Verkostovertaspäivän yhteenveto
Jatkotyöskentelyssä on tärkeää edetä syvemmälle työikäisten muistihäiriön tunnis-
tamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Muistihäiriöisten henkilöiden varhaisen tun-
nistamisen tärkeys nousi Verstaassa keskeiseksi. Varhainen tunnistaminen edellyttää 
palvelujärjestelmältä siihen osoitettuja resursseja, mutta myös muistihäiriöisen hoito ja 
kuntoutus vaativat osaamista ja kenties aivan uusia palveluita. Muistihäiriöiset tarvit-
sevat toimivia hoitopolkuja ja palveluohjausta. Omaisella on merkittävä rooli muistihäi-
riöisen tukena. Vertaistuen merkitys on suuri niin muistihäiriöisten kuin omaistenkin 
jaksamisessa.  

Verstaassa asiantuntijaryhmän kokoonpano oli hyvä ja ryhmät toimivat erinomaisesti 
ja tuottivat arvokasta tietoa Learning cafessa annetuista teemoista. Seuraavaan vers-
tastapaamiseen kutsutaan mahdollisesti Kelan, Työvoimanhallinnon ja Aikuisneuvolan 
asiantuntijoita, koska kaikki työikäiset muistihäiriöiset eivät kuulu työterveyshuollon 
palvelujen piiriin.

Lähteet
Ajattele aivojasi – pidä huolta muististasi. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry. Muistiliit-
to. Hankkeen esittelylehtinen.

http://www.intermin.fi/suomi/tasa-arvoseminaari

https://wiki.hamk.fi/display/EOPE/Learning+Cafe

www.hyvanmielentaito.fi

www.muistiluotsi.fi
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Liite 1 

VERSTASPÄIVÄN 5.2.2010 OSALLISTUJAT JA RYHMÄJAKO

RYHMÄ 1 

Arja Harju, K-HKS muistisairaiden kuntoutusohjaaja 
Tuula Mikkola, Terveystalo työterveyshoitaja 
Seija Amupala, K-HKS os 4B 
Kirsi Uusimäki, Forssan seudun terveydenhuollon ky muistineuvoja 
Merja Ritala, Luotsi-säätiö yksilö- ja työhönvalmentaja 
Seija Mäkelä omaishoitaja

RYHMÄ 2 

Anneli Nordlund, TyöSyke Oy työterveyshoitaja 
Ulla Kotomäki, Mehiläinen työterveyshuollon erikoislääkäri 
Inkeri Harju, Forssan Terveystalo työterveyshoitaja 
Hannu Laatunen, Luotsi-säätiö työtoiminnan päällikkö 
Oili Rytilahti, HML seudun omaishoitajat ja läheiset 
Saija Liikanen, HML Terveyspalvelut liikelaitos sosiaalityöntekijä 
Katariina Niemi omaishoitaja

RYHMÄ 3 

Hannele Hämäläinen, Työsyke Oy työterveyshoitaja 
Virpi Kukkonen, K-HKS sairaanhoitaja 
Airi Suuronen, HML Seudun Omaishoitajat ry – ei osallistunut 
Heli Lihavainen, Lähipalveluhanke projektityöntekijä – ei osallistunut 
Eija Siltanen, HML Terveyspalvelut kuntoutusohjaaja 
Niina Hämäläinen sosionomiopiskelija
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Liite 2 

VERSTASPÄIVÄN 5.2.2010 OHJELMA 

Klo 9.00 – 9.15:
• verstaassa työskennellään ja opitaan yhdessä pienissä pöytäryhmissä, kahvi-

lapöydissä (Learning cafe). Kahvilassa jaetaan kokemuksia ja ideoita, luodaan 
uutta tietoa ja kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä rakentavassa hengessä.

Pöytäemäntä 
• vastaa koko tapaamisen ajan hänelle nimetyn verstaspöydän toiminnasta ja tuo-

toksesta

• virittää pöytäkuntaa keskusteluun pöydälle annetusta teemasta ja rohkaisee 
osallistujia kirjaamaan ajatuksensa pöytäliinaan

• osallistuu keskusteluun ja ideointiin

• tekee keskustelusta muistiinpanot

Verstaspöydän osallistuja
• kirjaa pöytäliinan keskustelun aikana nousevia sekä omia että yhteisiä näke-

myksiä, avainsanoja…

• on ryhmän aktiivinen keskustelija

Ryhmiin jakautuminen. 

Esittäytyminen.

Tutkimuspäällikkö Merja Ala-Nikkola ja yliopettaja Marketta Jokinen HAMK

Vaihe I klo 9.30 – 9.55:

Verstaspöytiin asettuminen. Pohtiva, annetun aiheen mukainen keskustelu.

Vaihe II klo 9.55 – 10.20:

Verstaspöydän 1.osallistujat siirtyvät pöytään 2., pöydän 2 osallistujat siirtyvät pöytään 3. ja pöydän 
3. osallistujat siirtyvät pöytään 1.  

Vaihe III klo 10.20  – 10.45:

Verstaspöytien vaihto kuten edellä.

Vaihe IV klo 10.45 – 11.15:
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Loppuhuipennus.

Pöytäkuntien jäsenet palaavat ensimmäisiin verstaspöytiin, joissa kootaan tiivistetysti yhdessä pöy-
täemännän kanssa aineisto annetusta keskusteluaiheesta. Pöytäemäntä kirjaa tämän yhteenvedon 
pöytäliinan keskelle ja kertoo ryhmänsä tuotoksen yhteisessä loppukeskustelussa.

Vaihe V klo 11.15 – 11.45:

Loppukeskustelu ja verstastyöskentelyn tulokset sekä päivän yhteenveto.

Tutkimuspäällikkö Merja Ala-Nikkola ja yliopettaja Marketta Jokinen HAMK

Vaihe VI klo 11.45 – 12.00

Orientoituminen jatkotyöskentelyyn.
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