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Dementoivaa muistisairautta sairastavien kotona selviytymiseen vaikuttavia te-
kijöitä on tutkittu vähän. Väestörakenne on muuttumassa ja ikääntyneiden lu-
kumäärä kasvaa voimakkaasti. Etenevät muistisairaudet lisääntyvät ja samalla 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve kasvaa. Säästösyistä laitoshoidon 
sijaan painotetaan kotihoitoa, johon kohdistuu kustannustehokkuusvaatimuksia.  

Tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä dementoivaa muistisai-
rautta sairastavien henkilöiden kotona selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä koti-
hoidon hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteena oli verrata, toteutuvatko 
kotihoidon toimintaympäristöön sovelletut hyvän elämän edellytykset muistisai-
raiden henkilöiden kotihoidossa. Lisäksi etsimme kotihoidon hoitohenkilökunnal-
le keinoja parantaa dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön selviyty-
mistä kotona. Tavoitteena oli löytää uusia oivalluksia Eksoten kotihoidon kehi-
tystyöhön.  

Opinnäytetyön aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Teemahaastatteluihin 
osallistui 3 sairaanhoitajaa ja 3 lähihoitajaa Eksoten Keskusta-Eteläisen toimin-
tayksikön alueelta. Haastattelut toteutettiin tammi- ja helmikuun 2015 aikana. 
Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin huolellisesti. Saatu aineisto 
analysoitiin ensin induktiivisella sisällönanalyysillä ja sopivan teorian löydyttyä 
siirryttiin jatkamaan analysointia abduktiivisella sisällönanalyysillä. 

Tärkein yksittäinen tuloksista ilmenevä asia oli, että hyvän elämän edellytyksien 
mukaiset tekijät edistivät kotona selviytymistä. Hyvä ravitsemustila, turvallinen 
lääkehoito, hyvä sosiaalinen verkosto ja hoitohenkilökunnan oikeanlainen työ-
ote, koulutus sekä riittävä läsnäolo olivat tutkimuksen mukaan tärkeimmät edis-
tävät tekijät. Vastaavasti niistä poikkeavat tekijät heikensivät kotona selviytymis-
tä. Merkittävimmiksi heikentävistä tekijöistä paljastuivat hoitohenkilökunnan 
vaihtuvuus, vastuuhoitajuuden toteutumiseen liittyvät haasteet, kiire, yksinäi-
syys ja liitännäissairaudet. 

Jatkotutkimusaihe voisi olla muistisairaan kotona selviytyminen omaisen näkö-
kulmasta. 

Asiasanat: dementia, kotihoito, toimintakyky, kotona selviytyminen, tuki 
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Abstract 

Kauranen Maisa and Timperi Minna 
“Is this my home?” How community-dwelling persons with dementia cope at 
home with the support of home care, 51 pages and 6 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
Health Care and Social Services Lappeenranta 
Degree Program in Nursing 
Bachelor´s Thesis 2015 
Instructors: Senior Lecturer Tiina Väänänen, Saimaa University of Applied  
Sciences, Nurse Liisa Nikamaa-Venäläinen, South Karelia Social and Health 
Care District 
 

The aim of this study was to reveal the causes that either assist or prevent 
community-dwelling persons with dementia to cope at home. The study was 
made from the perspective of home care nurses. The purpose of the study was 
also to provide an insight into developing the working methods in the home care 
unit through qualitative research methods. 

The data for this study were collected by interviewing 3 nurses and 3 practical 
nurses working in Central-South home care unit. The material was transcribed 
and analyzed in the beginning with inductive and later with abductive content 
analysis. 

The results of the study show that the causes assisting community-dwelling 
persons with dementia to cope at home parallel with the Central Capabilities.  
The results can be applied to develop the working methods in home care units. 
Further study could involve a similar approach which considers the perspective 
of the next of kin. 

Keywords: dementia, capability, home care 
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1 Johdanto – Muutoksen tuulet 

Suomen väestörakenne on muuttumassa. Ikääntyneiden määrä kasvaa voi-

makkaasti niin absoluuttisena lukumääränä kuin suhteessa lasten ja työikäisen 

väestön määrään. Tämä lisää sairauksien esiintymistä, joka kasvattaa sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelutarvetta sekä kustannustehokkuusvaatimuksia. 

Ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksen mukaan suurin osa iäkkäistä halu-

aa asua omassa, itse valitsemassaan vanhuudenkodissa. Useimpien kohdalla 

kotona asuminen toteutuukin: laatusuosituksessa kerrotaan yli 75-vuotiaista 

lähes 90 prosentin asuneen kotona vuonna 2011. Heistä säännöllisen kotihoi-

don piirissä on noin 12 prosenttia (THL 2013). Säästösyistä maamme terveys-

politiikka on muuttamassa painopisteen laitoshoidosta kotihoitoon. Väestön 

ikääntymisen taustalla on ihmisten kasvanut elinikä ja yhä useampi voi odottaa 

elävänsä yli 85-vuotiaaksi kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa entistä suurempaa 

joukkoa hyvin vanhoja ihmisiä. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaami-

seksi ja palvelujen parantamiseksi 2013.) 

Opinnäytetyössämme keskitymme nimenomaan eteneviin muistisairauksiin. 

Ihmisten eläessä entistä vanhemmiksi dementoivia muistisairauksia sairastavi-

en (jatkossa: muistisairaiden) määrä kasvaa myös kotihoidon asiakkaiden kes-

kuudessa. Muistiliiton (2015) mukaan Suomessa 35 000 henkilöllä on lievä ja 

114 000 henkilöllä keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Lisäksi yli 13 000 suo-

malaista sairastuu vuosittain dementiaan johtavaan sairauteen, mikä kasvattaa 

runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä (Muistiliitto 2015). Sosiaali- ja 

terveysministeriön Kansallisen muistiohjelman (2012) mukaan ympärivuoro-

kautisen hoidon asiakkaista 75 prosentilla on muistisairaus. Paine kehittää eet-

tisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää hoito- ja palvelujärjestelmää li-

sääntyy. Tutkimuksien mukaan kotihoidon kehittäminen on kustannusvaikutta-

vaa, sillä se tukee muistisairaiden elämänlaatua ja viivästyttää ympärivuoro-

kautiseen hoitoon siirtymistä (Kansallinen muistiohjelma 2012). Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että entistä huonokuntoisempia ihmisiä tuetaan kotona 

asumisessa. 
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Tutkimme opinnäytetyössämme muistisairaiden kotona selviytymiseen vaikutta-

via tekijöitä kotihoidon hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Lisäksi vertailemme, 

toteutuvatko kotihoidon toimintaympäristöön sovelletut hyvän elämän edellytyk-

set muistisairaiden henkilöiden kotihoidossa. Ennen kaikkea meitä kiinnostaa, 

miten dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön kotona selviytymistä 

voidaan parantaa kotihoidon hoitohenkilökunnan käytettävissä olevilla keinoilla. 

Tutkimme myös millaisilta yhteistyötahoilta hoitohenkilökunta haluaisi enemmän 

tukea ja yhteistyötä parantaakseen muistisairauden kotona asumista ja selviy-

tymistä.  

2 Kotihoitoa koskevat lait ja asetukset 

2.1 Kotihoidon nykytilanne 

Sosiaalihuoltolaki (710/82, 20 §) määrittelee kotipalvelun muun muassa asumi-

seen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen 

ja totuttuun elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseksi tai niissä 

avustamiseksi. Sosiaalihuoltoasetus (607/83, 9 §) luokittelee kotipalvelun yksi-

lön kodissa tapahtuvaksi työavuksi, henkilökohtaiseksi huolenpidoksi ja tukemi-

seksi sekä tukipalveluiksi, joita ovat 

- ateriapalvelut 

- turvapalvelut 

- sauna- ja kylvetyspalvelut 

- pyykki- ja siivouspalvelut 

- kuljetus- ja saattajapalvelut 

- päiväkeskustoiminta sekä 

- omaishoidon tuki. 

Kansanterveyslakiin (66/72, 14 §, 15 §, 17 §) on kirjattu kotisairaanhoito, mutta 

ei sen sisältöä. Sosiaali- ja terveysministeriö kuvailee kotisairaanhoidon seu-

raavasti: 
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Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on 

helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tu-

kea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. 

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, 

kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan 

voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen. 

Kotihoidosta ei ole määrittelyä pysyvässä lainsäädännössä, mutta sosiaalihuol-

tolain ja kansanterveyslain väliaikaisten muutosten ansiosta kuntien tai kuntayh-

tymien on mahdollista järjestää eräät sosiaalihuollon ja kansanterveystyön teh-

tävät pysyvästä lainsäädännöstä poikkeavalla tavalla 1.1.2005-31.12.2016. 

Voimassa oleva kokeilu yhdistää sosiaalihuollon kotipalvelun ja terveydenhuol-

lon kotisairaanhoidon yhdeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi. (Laki sosiaalihuol-

tolain L 1428/2004 ja kansanterveyslain L 1429/2004 väliaikaisesta muuttami-

sesta.) 

Kotihoidon hoitohenkilökunnalla tarkoitetaan yleensä kodinhoitajia, kotiavusta-

jia, hoitoapulaisia, perus- ja lähihoitajia sekä terveyden- ja sairaanhoitajia. Mo-

niammatilliseen yhteistyöryhmään kuuluu lisäksi toiminta- ja fysioterapeutteja 

sekä sosiaaliohjaajia. Asiakkaan yksilölliset tarpeet sanelevat millaista osaamis-

ta tarvitaan ja kuka asiakkaan luona käy. (Larmi ym. 2005.) Opinnäytetyös-

sämme kotihoidon hoitohenkilökunnasta puhuessamme tarkoitamme lähihoitajia 

ja sairaanhoitajia.  

2.2 Muutoksia lainsäädäntöön 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

myös lainsäädäntöön. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta se-

kä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tunnetaan julkisuudessa 

vanhuspalvelulakina ja käsitettä käytetään myös sosiaali- ja terveysministeriön 

internetsivuilla. Käytämme opinnäytetyössämme sanaa vanhuspalvelulaki käsi-

tellessämme edellä mainitun lain sisältöä ja sitä koskevaa muutosehdotusta. 
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2.2.1 Vanhuspalvelulaki 

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013 ja sen tarkoituksena on ollut turvata 

ikääntyneiden oikeus arvokkaaseen elämään sekä tarpeenmukaisiin ja laaduk-

kaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Ikääntynyt väestö tarkoittaa vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia ja 

iäkäs henkilö fyysiseltä, kognitiiviselta, psyykkiseltä tai sosiaaliselta toimintaky-

vyltään heikentynyttä ihmistä. Toimintakyvyn heikkenemisen taustalla on korke-

an iän aikaansaamia, lisääntyneitä tai pahentuneita sairauksia ja vammoja tai 

korkeaan ikään liittyvää rappeutumista. (Vanhuspalvelulaki.) 

Laissa säädetään iäkkäiden henkilöiden palveluntarpeiden selvittämisestä, pal-

velutarpeisiin vastaamisesta, tarjottavien palveluiden suunnittelemisesta sekä 

niiden laadusta. Ikääntynyt väestö tulee ottaa osallisiksi palveluita koskevaan 

päätöksentekoon. Pitkäaikaisen hoidon toteuttaminen ja kunnan velvoitteet jär-

jestää palveluita ovat keskeinen osa lakia. Kunnan on varattava riittävät resurs-

sit ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä arvioitava palveluiden riit-

tävyyttä ja laatua vuositasolla. Laki turvaa asiakkaiden oikeuden omakielisiin 

palveluihin ja hyvinvointia tukeviin palveluihin. (Vanhuspalvelulaki.) 

Valvira laati yhdessä aluehallintovirastojen kanssa vanhustenhuollon valtakun-

nallisen laatuohjelman vuodelle 2014. Vuoden 2015 alussa vanhustenhuollon 

valvonta liitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimialat sisältävään valtakun-

nalliseen valvontaohjelmaan. Tavoitteena on siirtyä ennakoivaan, ohjaukselli-

seen ja yhdenmukaiseen valvontaan. (Vanhuspalvelulaki.) 

2.2.2 Vanhuspalvelulain rakennemuutos 

Nykyiseen vanhuspalvelulakiin ehdotettiin rakenteellisia muutoksia, sillä nykyi-

sen lain esitettiin asettavan eri kunnissa asuvat ikääntyneet eriarvoiseen ase-

maan. Muutokset liittyvät hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja sen toi-

meenpanoon (Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 

29.11.2013). Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset avohuollon palvelut yhä 

useammalle iäkkäälle. Lisäksi muutoksilla halutaan hillitä kustannusten kasvua. 

Nykyisessä laissa kunnan edellytetään järjestävän iäkkään henkilön pitkäaikai-
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nen hoito ja huolenpito ensisijaisesti joko hänen yksityiskotiinsa tai muuhun ko-

dinomaiseen asuinpaikkaan (Vanhuspalvelulaki). Muutosesityksessä hoito tulee 

järjestää kotiin tarjottavia palveluja käyttämällä. Laki turvaa jatkossakin ikäänty-

neen tarvitsemat lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut korostaen nykyistä 

voimakkaammin avopalveluiden ensisijaisuutta. (Hallituksen esitys eduskunnal-

le laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-

li- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta 2014.) 

2.2.3 Laatusuositus 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

(2013) luo valtakunnallisella tasolla suuntaukset hyvän ja toimivan vanhusten-

huollon kehittämiseksi. Keskeisinä tekijöinä laatusuosituksessa mainitaan 

- osallisuus ja toimijuus 

- asuminen ja elinympäristö 

- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 

- oikea palvelu oikeaan aikaan 

- palvelujen rakenne 

- hoidon ja huolenpidon turvaajat 

- johtaminen.   

Jokaisesta edellä mainitusta tekijästä on annettu oma suosituksensa väestö- ja 

yksilötasolle. Suositukset pohjautuvat perusteltuun tietoon ja niille löytyy mittarit, 

joiden avulla on mahdollista arvioida suosituksien toteutumista valtakunnallisella 

sekä paikallisella tasolla. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi 2013.) 

3 Muistisairaudet 

Pelkkä muistihäiriö ei ole merkki alkavasta dementiasta. Ikääntyminen heiken-

tää muistitoimintoja, ja toisaalta keskushermostosairaudet, stressi, vitamiinin 

puutostilat ja myrkytykset voivat aiheuttaa väliaikaisia tai pysyviä muistihäiriöitä 

työikäisilläkin. (Erkinjuntti ym. 2010.) Opinnäytetyössämme keskitymme kotihoi-

dossa olevien henkilöiden eteneviin eli dementoiviin muistisairauksiin. Muistisai-
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ras -käsitteellä tarkoitamme opinnäytetyössämme dementoivaa muistisairautta 

sairastavaa henkilöä. 

3.1 Dementia 

Dementiasta puhuttaessa tarkoitetaan oireyhtymää, johon liittyy muistihäiriöitä, 

kognitiivisten toimintojen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymistä. Oireet vaike-

uttavat potilaan selviytymistä päivittäisistä toimista itsenäisesti. (Erkinjuntti ym. 

2010.) 

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumisen riski dementoivaa muistisairautta sai-

rastavalla henkilöllä on suuri. Tutkimuksen mukaan dementia ja kognitiiviset 

vaikeudet ovat laitoshoitoon päätymiseen suurimmat syyt, riippumatta sairastu-

neen sosiodemografisista tekijöistä kuten sukupuolesta, iästä, koulutustasosta 

ja ammatista, kotitaloudessa asuvien lukumäärästä ja kotitalouden yhteenlaske-

tuista tuloista, sosiaalisesta verkostosta tai fyysisestä toimintakyvystä. (Agüero-

Torres ym. 2001.) Suomessa ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat ovat suu-

rimmaksi osaksi muistisairaita (THL 2014). 

Suurin riskitekijä kognitiivisten taitojen heikentymisessä, muistioireissa ja de-

mentiassa on ikä. Aivojen toimintaa heikentävät tai suojaavat tekijät määrittävät 

yhdessä ikääntymismuutosten kanssa oireiden syntymisen sekä alkamisajan-

kohdan. Riskitekijöitä ovat valtimotautien yleiset vaaratekijät, kuten kohonnut 

verenpaine, dyslipidemia, sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, tupakointi, ylipaino ja 

fyysisen aktiivisuuden vähäisyys. Muistisairauksille altistavat lisäksi matala kou-

lutustaso, henkisen aktiivisuuden vähäisyys, yksinäisyys ja sosiaalisen verkos-

ton puuttuminen. Sairaudelta suojaaviksi tekijöiksi mainitaan henkinen ja sosi-

aalinen aktiivisuus, aerobinen liikunta, kalansyönti tai omega-3 -rasvahapot ja 

antioksidantit. Naisia muistisairaudelta suojaa lisäksi hormonikorvaushoito. 

(Käypä hoito -suositus 2010.) 

3.2 Käytösoireet 

Potilaan luonne, temperamentti ja dementiasairauden laatu määrittävät käy-

tösoireiden ilmenemistavan ja niiden vaikeusasteen. Valtaosalla eli 70-90 pro-

sentilla etenevää muistisairautta sairastavista on sairautensa aikana käy-
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tösoireita, jotka heikentävät merkittävästi sekä heidän itsensä että heidän 

omaistensa ja läheistensä elämänlaatua. (Muukka 2006.) 

Käytösoireeksi määritellään haitallisena ilmenevät muutokset käyttäytymisessä 

tai tunne-elämässä ja niitä voi esiintyä dementoivan muistisairauden kaikissa 

vaiheissa. Yleisimmät oireet ovat masennus, apatia, levottomuus, aggressiivi-

suus, muutokset persoonallisuudessa tai seksuaalisessa käyttäytymisessä, uni-

häiriöt ja poikkeava motorinen käytös. Kotona asuvilla esiintyy tutkimuksien mu-

kaan vähemmän oireita kuin laitoshoidossa olevilla. Lääkehoidosta on apua 

osaan käytösoireista. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei 

lääkkeistä ole apua kuljeskeluun, huuteluun, itsensä vahingoittamiseen, näpis-

telyyn, kätkemiseen, yliseksuaalisuuteen tai esineiden syömiseen. (Suomen 

muistitutkimusyksiköiden asiantuntijatyöryhmä 2001; Virjonen 2013.) 

3.3 Alzheimerin tauti 

Yleisin eteneviin muistisairauksiin johtavista sairauksista on Alzheimerin tauti, 

jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Yli 85-vuotiaista jo viidesosa sairastaa 

Alzheimerin tautia. Oireiden taustalla on tiettyjen aivoalueiden vauriot. Taudin 

eteneminen on hidasta, tasaista ja yleensä oireina ovat erilaiset käytösoireet 

kuten masennus, aggressiivisuus sekä levottomuus. Kyky suoriutua päivittäisis-

tä toiminnoista heikkenee ja laitoshoito on lopulta väistämätöntä. (Erkinjuntti ym. 

2010.) 

Kaikista dementoivia muistisairauksia sairastavista noin 80 prosentilla on Al-

zheimer. Osalla heistä esiintyy muitakin aivosairauksia, kuten esimerkiksi aivo-

verenkiertohäiriöitä. Alzheimerin taudissa aivoihin tulee mikroskooppisia muu-

toksia ja aivoihin voi kertyä amyloidiplakkeja, jotka vahingoittavat hermoratoja ja 

aivosoluja heikentäen tiedonkäsittelyä ja muistitoimintoja. Juvan (2010) mukaan 

vaurioita syntyy ensin aivojen ohimolohkojen sisäosiin, josta ne leviävät aivo-

kuorelle vuosien kuluessa. Vaikka sairastumisen perimmäistä syytä ei tunneta 

tutkimuksista huolimatta, tiedetään että Alzheimerin taudin riskiä lisäävät monet 

elämäntavat ja sairaudet. Tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että sairastumis-

riskiä lisäävät masennus, pään vammat, diabetes, hyperkolesterolemia, ylipai-

no, liikunnan vähäisyys ja etenkin keski-ikäisenä alkanut verenpainetauti. Peri-
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mä itsessään ei aiheuta Alzheimerin tautia nykytiedon mukaan, mutta tietyt pe-

rintötekijät lisäävät sairastumisriskiä. Alzheimerin tauti jaetaan neljään vaihee-

seen. (Erkinjuntti ym. 2010; Juva 2010.) 

Varhainen vaihe näkyy oppimisvaikeuksina ja unohtaminen korostuu. Jo var-

haisen vaiheen aivomuutoksien lisääntyminen voidaan havaita magneettikuva-

uksessa. Osalla sairastuneista henkilöistä todetaan lievä dementia. Ongelmia 

esiintyy erityisesti kielellisestä muistia vaativissa tehtävissä, kuten loogisen ker-

tomuksen tai sanalistan mieleen palauttamisessa. (Erkinjuntti ym. 2010.) Halli-

kaisen mukaan tässä vaiheessa hakeudutaan tutkimuksiin joko omatoimisesti 

tai läheisen aloitteesta. Sairastunut itse saattaa kuvailla oireitaan harmittomina 

ja selitellä niitä erilaisilla syillä, kun taas läheinen kuvaa oireita usein arkea han-

kaloittavina. Joissakin tapauksissa ensimmäinen merkki sairaudesta voi olla 

”oudoksi tulo”. (Hallikainen 2014.) 

Lievässä vaiheessa omatoimisuus alkaa häiriytyä laajempialaisen muistin ja 

tiedonkäsittelyn heikkenemisestä johtuen. Ympäristön hahmottaminen vaikeu-

tuu, sairastunut eksyy helposti ja ajantaju saattaa heikentyä. Päivittäisistä toi-

minnoista selviytymistä hankaloittavat ongelmat oman toiminnan ohjauksessa 

sekä vaikeus ymmärtää monimutkaisia ja abstrakteja asioita. Tässä tilanteessa 

sairastuneet ovat kliinisesti dementoituneita. (Erkinjuntti ym. 2010; Hallikainen 

2014.) 

Keskivaikeassa vaiheessa sairaudentunto on heikentynyt merkittävästi eikä 

sairastunut itse huomaa vaikeuksiaan. Aivojen lisääntyneet muutokset näkyvät 

magneettikuvissa atrofiana. Solukoon pieneneminen aiheuttaa muutoksia 

psyykkisten toimintojen säätelykykyyn ja käyttäytymiseen sekä vaikeuttaa ar-

kiaskareita entistä enemmän. (Erkinjuntti ym. 2010, s.127.) Hoitohenkilökunnan 

ja omaisten tulisi muistaa, että keskivaikeassa vaiheessakin muistisairas aistii 

ympäristön ilmapiirin ja häntä hoitavan henkilön asenteet, ilmeet ja eleet. Ympä-

ristön levottomuus, kiireisyys tai lähellä olevan henkilön äkäisyys heijastuu 

muistisairaasta. (Hallikainen 2014.) 

Vaikeassa vaiheessa muisti toimii satunnaisesti ja muistisairas alkaa elää lap-

suuttaan. Hän ei tunnista enää omaisiaan vaan yhdistää heidät lapsuuteen liit-
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tyviksi henkilöiksi. Vaikeaa vaihetta leimaa taantuminen 2-4 -vuotiaan lapsen 

tasolle. Taantumisesta huolimatta muistisairasta ei saisi kohdella kuin lasta, 

vaan arvokkaasti ja kunnioittavasti. (Hallikainen 2014.) Erkinjuntin ym. (2010) 

mukaan monella muistisairaalla esiintyy ekstrapyramidaalioireita, joita ovat jäh-

meys, ilmeettömyys ja hidas kävely. Loppuvaiheen oireina mainitaan raajojen 

jäykistyminen, pidätyskyvyttömyys ja primaariheijasteiden, kuten tarttumis- ja 

imemisheijasteiden, ilmeneminen. (Erkinjuntti ym. 2010.) 

3.4 Vaskulaarinen dementia 

Vaskulaarisessa dementiassa muisti ja tiedonkäsittely heikkenevät aivoveren-

kierron häiriöistä johtuen. Tämä on toiseksi yleisin dementiaan johtava tila. Altis-

tavia riskitekijöitä ovat Erkinjuntin ym. (2010) mukaan muun muassa veren-

painetauti, sydänsairaudet ja diabetes. Atula (2012) lisää riskitekijöihin hiljaiset 

eli ilman havaittuja oireita syntyneet aivoinfarktit. Aivoverenkiertohäiriöpotilaista 

neljäsosa sairastuu muistisairauteen (Atula 2012).  

Verisuoniperäiset muistisairaudet luokitellaan alatyyppeihin vaurion sijainnista ja 

syntymekanismista riippuen. Verenkiertohäiriön tyyppi ja sijainti sanelevat sai-

rauden oireet ja etenemisen. Yleisin tautimuoto on pienistä verisuonitukoksista, 

vuodoista tai muista aivoverenkierron muutoksista johtuva aivojen syvien osien 

tauti. Syvien osien vauriot aiheuttavat hidastumista, jolloin muistisairaan on vai-

kea suunnitella omaa toimintaansa ja edetä järjestelmällisesti. Muina oireina voi 

esiintyä häiriöitä puheentuotossa tai toispuoleisia halvausoireita. (Atula 2012; 

Erkinjuntti ym. 2010.) 

Vaskulaarista dementiaa sairastavat ovat usein itse tietoisia toimintakykynsä 

heikentymisestä, mikä altistaa ahdistukselle ja masennukselle. Esiintyvät oireet 

saattavat syntyä nopeasti ja vaihdella vuorokausittain. Vaihtelusta huolimatta 

kyseessä on etenevä muistisairaus, vaikka toimintakyky hetkittäin kohentuisikin. 

Sairauden diagnosoiminen edellyttää aivoverenkiertohäiriöiden, muistin ja tie-

donkäsittelyn välisen yhteyden toteamisen. Magneettikuvissa erottuu valkean-

aineen rappeumaa ja mahdollisesti aivoinfarkteja. (Atula 2012; Erkinjuntti ym. 

2010.) 
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3.5 Lewyn kappale -tauti 

Muistiliiton sivuilla kerrotaan sairastumisiän olevan 50-80 vuotta. Sairaus on 

saanut nimensä aivoissa havaittavista ”Lewyn kappaleista”, joita kerääntyy ai-

vokuorelle ja aivorunkoon. Tyypilliset oireet voidaan jakaa kognitiivisiin oireisiin, 

parkinsonismiin ja psykoottisiin oireisiin. Lewyn kappale -tautia ei voi todeta mil-

lään yksittäisellä tutkimuksella, mikä tekee tunnistamisesta vaikeaa. Se diagno-

soidaan herkästi Alzheimerin tai Parkinsonin taudiksi. (Hartikainen 2014; Muisti-

liitto 2015.) Oikeaa diagnoosia tukevat toistuvat kaatumiset, tajunnanhäiriökoh-

taukset ja harhaluulot. Muita Lewyn kappale -tautiin viittaavia piirteitä ovat REM-

unen aikaiset käytösoireet ja herkkyys neurolepteille. Oireiden vuoksi Lewyn 

kappale -tautia sairastavat päätyvät useasti psykiatriseen hoitoon, jossa annet-

tavat neuroleptit aiheuttavat lääkeparkinsonismin oireita. (Erkinjuntti ym. 2010.) 

3.6 Frontotemporaaliset degeneraatiot 

Otsa-ohimolohkorappeuma on yleisnimitys oireyhtymille, joissa oireet aiheutu-

vat aivojen otsalohkojen toiminnan heikentymisestä. Sairastumisikä vaihtelee 

45 ja 64 vuoden välillä. Sairauden yleisiä oireita ovat vaikeudet puheen tuotta-

misessa sekä muutokset persoonallisuudessa ja käyttäytymisessä, mitkä hei-

kentävät sosiaalista toimintakykyä. Sen sijaan muisti ja motoriset taidot säilyvät 

yleensä kohtalaisesti. (Erkinjuntti ym. 2010.) Frontotemporaaliset degeneraatiot 

jaetaan kolmeen alatyyppiin; otsalohkodementiaan, semanttiseen dementiaan 

ja etenevään sujumattomaan afasiaan. Sairaus etenee nopeasti alatyypistä riip-

pumatta ja elinikä oireiden alkamisesta on noin 6-10 vuotta. (Remes 2014.) 

3.7 Alkoholin aiheuttama dementia 

Alkoholin käyttö on usean muistisairauden riskitekijä. Vatajan (2014) mukaan 

alkoholi voi aiheuttaa suoraan joitakin muistisairauksia tai se voi pahentaa jo 

olemassa olevia muistisairauksia, niiden oireita tai vaikeuttaa muistisairauden 

hoitoa. Alkoholin käytön ja muistisairauksien välisiä yhteyksiä selvittäneet tutki-

jat ovat eri mieltä siitä, ovatko alkoholin ongelmakäyttäjillä muistisairaudet seu-

rausta etanolin aiheuttamista aivovaurioista vai ongelmakäyttöön liittyvistä lii-

tännäissairauksista ja riippuvuuden riskitekijöistä. Riippuvuuden riskitekijöitä 
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ovat muun muassa maksavauriot, pään traumat, verenkiertohäiriöt, tupakointi ja 

ravitsemustilan heikentyminen. (Vataja 2014.) 

4 Dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön hoito sai-
rauden eri vaiheissa 

Etsiessämme aikaisempia tutkimuksia aiheesta käytimme seuraavia hakusano-

ja: dementia, kotihoito, toimintakyky, kotona selviytyminen, tuki. Journal of Clini-

cal Epidemiology -lehden julkaisemassa artikkelissa The role of chronic diseas-

es and dementia. Cross-sectional and longitudinal data from a population-based 

study tutkijaryhmä Agüero-Torres, von Strauss, Viitanen, Winblad ja Fratiglioni 

toteavat ikääntyneiden laitoshoitoon päätymiseen vaikuttavia tekijöitä löytyneen 

useita. Tutkimuksia dementoivan muistisairauden vaikutuksista laitoshoitoon 

päätymisestä ei Agüero-Torresin ym. (2001) mukaan ole montaa.  

Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoaman asiantuntijatyöryhmän, Suhonen 

ym. (2008), kirjoittaman artikkelin mukaan kaikista sosiaali- ja terveysmenoista 

kuluu peräti 6 % muistisairauksien hoitoon ja tästä peräti 85 % koostuu laitos-

hoidon kustannuksista. Suhonen ym. toteavat, että säästöjä syntyisi 66 miljoo-

naa euroa vuodessa, mikäli edes 5 % nykyisin laitoshoidossa olevista muistisai-

rautta sairastavista voitaisiin hoitaa avohoidossa. Kustannukset tuntuvat huimil-

ta sen tosiasian edessä, että lähes 13 000 suomalaista sairastuu vuosittain de-

mentoivaan muistisairauteen. Mietimme, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenne ja taloudellinen tilanne kestävät tällaisen kasvun ja mitä tapah-

tuu, ellei tilanteeseen varauduta.  

Toinen ajatuksia herättävä seikka on, voiko kotihoidon turvin elää hyvää ja ih-

misarvoista vanhuutta. Yhdysvaltalainen filosofi Martha Nussbaum (2011) ku-

vasi artikkelissaan ”Creating Capabilites” kymmenen hyvän elämän kriteeriä, 

jotka vaaditaan elämisen arvoiseen ja laadukkaaseen elämään. Kriteerit pohjau-

tuvat hänen kehittämäänsä toimintamahdollisuusteoriaan (capabilites ap-

proach). Toimintamahdollisuusteoria tarkoittaa lyhykäisyydessään vastausta 

kysymykseen, mitä ihminen voi olla ja tehdä. Teorian valossa ihmisellä on itsel-

lään valinnanvapaus, tarttuuko hän mahdollisuuteen vai ei. Pirhonen (2013) 

esitteli artikkelissaan ”Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikais-
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hoidossa” Nussbaumin hyvän elämän edellytykset sovellettuna pitkäaikaishoi-

don toimintaympäristöön.  

Agüero-Torres ym. (2001) totesivat dementoivan muistisairauden olevan suurin 

yksittäinen, ratkaiseva tekijä laitoshoitoon päätymisessä, dementian tyypistä 

riippumatta. Tästä huolimatta Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoaman 

asiantuntijatyöryhmä, Suhonen ym. (2008), kertovat muistipotilaan kotihoidon 

tukimuotojen olevan puutteellisesti toteutettuja, vaikka lääkkeellisiä sekä lääk-

keettömiä keinoja olisi käytettävissä. Aivojen terveydestä huolehtiminen ylläpi-

tämällä henkisesti, sosiaalisesti ja liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa, yhdis-

tettynä terveelliseen ruokavalioon on Suhosen ym. mielestä keino, jolla sairas-

tumisriski vähenee. Kumpikin tutkimusryhmä oli yhtä mieltä siitä, että muistisai-

raudet tulisi tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Sen sijaan erimielisyyttä ilmenee 

siinä, onko MMSE-tutkimus yksinään riittävä varhaisvaiheen muutoksien havait-

semiseksi. Suhonen ym. painottavat, ettei MMSE-tutkimuksen herkkyys ole riit-

tävä, vaan kognitiivinen CERAD-tehtäväsarja olisi parempi tähän tarkoitukseen. 

Eksoten kotihoidon näkökulmasta MMSE-tutkimus on vaivattomampi, sillä tä-

män kotisairaanhoitaja voi tehdä säännöllisellä käynnillään, esimerkiksi veriko-

keiden ottamisen yhteydessä. CERAD-tehtäväsarja sen sijaan vaatii erikseen 

muistikoordinaattorin käynnin.  

Suhonen ym. (2008) ovat sitä mieltä, että paras keino tukea dementoivaa muis-

tisaira-utta sairastavan kotihoitoa olisi yhdistää useampaa erilaista hoito-, kun-

toutus- ja tukimuotoa. Suhonen ym. mainitsevat etenkin kuntoutuksen olevan 

vähäistä, vaikka sillä saataisiin selvää hyötyä; kognitiivinen stimulaatio ja aktii-

vinen liikunta vaikuttavat henkiseen suorituskykyyn suotuisasti, kohentavat mie-

lialaa, vähentävät käytöshäiriöitä ja lisäävät toimintakykyä. Tätä tukee Agüero-

Torresin ym. (2001) tutkimus. Raivio (2007) on väitöskirjassaan ”Pitfalls in the 

Treatment of Persons with Dementia” todennut tarvittavan uusia suunnitelmia 

palvelujen räätälöimiseksi dementoivaa muistisairautta sairastavien ja heidän 

perheidensä tarpeiden mukaisiksi. Jokaisessa edellä mainitussa kolmessa tut-

kimuksessa on todettu, että laitoshoitoon päätymisen ajankohtaa voidaan siirtää 

hyvällä, kokonaisvaltaisella dementoivaa muistisairautta sairastavan hoidolla. 

Kansantalouden näkökulmasta tähän tulisi pyrkiä, sillä dementia on etenkin 
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keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa raskashoitoinen taudinkulusta johtuen. 

Tämän vuoksi kotihoidossa täytyy olla toimivat käytännöt ja asianmukaiset toi-

mintatavat, jotta kotihoito on edes mahdollista. Erityisen tärkeää tämä on tilan-

teessa, jossa erittäin vanhojen ihmisten määrä kasvaa, sillä korkea ikä on muis-

tisairauksien tärkein riskitekijä. On odotettavissa, että dementoivia muistisaira-

uksia sairastavien määrä jatkaa toistaiseksi kasvuaan, kuten se on tehnyt tähän 

mennessäkin (Kuvio 1). Samaan aikaan kotona asumista lisätään. Muistisairai-

den laadukkaasta ja onnistuneesta kotihoidosta on saatava lisää tietoa, jotta 

tilanne ei muodostu sietämättömäksi tai epäinhimilliseksi muistisairaiden saati 

kotihoidon hoitohenkilökunnan kannalta.  

 

Kuvio 1. Ikävakioitu dementiakuolleisuus (ml. Alzheimerin tauti) 1970–2012 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt 

5  Opinnäytetyön tarkoitus 

Opinnäytetyössä tutkimme kotihoidon hoitohenkilökunnan kokemuksia demen-

toivaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kotona selviytymisestä. Tutki-

mustulosten avulla kartoitamme kotona selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja 

vertaamme tuloksia Nussbaumin (2011) hyvän elämän edellytyksiin. Etsimme 

tutkimuksemme kautta keinoja, joilla dementoivaa muistisairautta sairastavien 

ihmisten kotona selviytymistä voidaan parantaa.  
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Tutkimuskysymykset 

1. Mitkä hyvän elämän edellytyksien mukaiset tekijät edistävät dementoivaa 

muistisairautta sairastavan henkilön kotona selviytymistä kotihoidon hoitohenki-

lökunnan näkökulmasta? 

2. Mitkä hyvän elämän edellytyksien vastaiset tekijät heikentävät dementoivaa 

muistisairautta sairastavan henkilön kotona selviytymistä kotihoidon hoitohenki-

lökunnan näkökulmasta? 

3. Millaisilla tukitoimilla dementoivaa muistisairautta sairastavien henkilöiden 

kotona selviytymistä voisi parantaa? 

6 Opinnäytetyön toteutus 

Toteutimme tutkimuksen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Keskusta-eteläisen 

kotihoidon toimintayksikössä. Haimme tutkimuslupaa Etelä-Karjalan sairaanhoi-

topiirin omalla tutkimuslupahakemuksella joulukuussa 2014. Tutkimuslupa 

myönnettiin tutkimussuunnitelman täydentämisen jälkeen tammikuussa 2015. 

6.1 Kohderyhmä 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat Keskusta-eteläisen kotihoidon toimintayk-

sikön vakituisessa työsuhteessa olevat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Sairaan-

hoitajien lisäksi halusimme haastatella lähihoitajia, koska heidän työssään de-

mentoivaa muistisairautta sairastavien henkilöiden selviytymiseen liittyvät haas-

teet ovat selvemmin nähtävissä. Lähihoitajat käyvät asiakkaiden luona päivittäin 

tai useamman kerran päivässä. Sairaanhoitaja ei välttämättä tapaa asiakasta 

edes viikoittain. 

Valintakriteerinä käytimme vähintään 10 vuoden työkokemusta kotihoidosta ja 

koska tällaisia henkilöitä oli useita, valitsimme pisimmän työuran kotihoidossa 

tehneitä hoitajia toimintayksikön esimiehen Katri Märkälän avustuksella. Sai-

raanhoitajien valinnassa painotimme myös muistisairauksiin liittyviä lisäkoulu-

tuksia. Toimintayksikköön kuuluvat Kauppakadun, Ratakadun sekä Ylämaan 

toimipisteet. Sairaanhoitajia toimintayksikössä on 7 ja lähihoitajia noin 60. 
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6.2 Tiedonkeruu 

Ensin suunnittelimme tiedonkeruun menetelmäksi puolistrukturoitua lomake-

kyselyä. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kysely-

lomakkeessa on avoimien kysymyksien lisäksi strukturoituja eli valmiita kysy-

myksiä valmiiden vastausvaihtoehtojen kera. Menetelmän käyttöön sisältyisi 

vastausten vähäisyyden riski, emmekä voisi tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

Päädyimme valitsemaan menetelmäksi teemahaastattelun (Liite 1, Haastattelu-

teemat). Tavoitteemme oli teemahaastattelun avulla saada lomakekyselyä 

enemmän uutta tietoa ja parannusehdotuksia nykytilanteeseen. Tuomen ja Sa-

rajärven (2002) mukaan tämänkaltainen teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, joka soveltuu käytettäväksi tutkimuksissa, joissa ei tie-

detä millaisia vastauksia on luvassa. Teemahaastattelussa vastaukset pohjau-

tuvat haastateltavan henkilön omiin tuntemuksiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. 

Menetelmää käytetään etenkin silloin, kun tavoitteena on tutkia asioita, joista 

tietoa on vasta vähän. Tiedonkeruun muotona haastattelu on yksi käytetyimmis-

tä menetelmistä joustavuutensa vuoksi ja menetelmä soveltuu useisiin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa suora kielellinen vuorovaikutus haastatteli-

jan ja haastateltavan välillä mahdollistaa tiedon hankinnan itse tilanteessa. 

(Hirsjärvi ym. 2009; Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Emme etukäteen päättäneet tarkkaa haastateltavien lukumäärää, sillä haastat-

teluista saatava tieto oli ratkaisevassa asemassa; haasteltavien määrä riippui 

saturaatiosta. Hirsjärven ym. (2009) mukaan saturaatio saavutetaan, kun samat 

asiat alkavat toistua aineistossa. Jatkoimme haastatteluja niin pitkään, kuin 

haastattelut toivat uutta tietoa tutkimusongelmiin. 

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen sovimme haastatteluajasta ja -paikoista 

hyvissä ajoin haastateltavien kanssa. Iso Apu -toimiston tiloissa oli haastatte-

luun soveltuvia, rauhallisia neuvottelutiloja, joita saimme toimintayksikön esi-

miehen luvalla käyttää. Ratakadun ja Ylämaan tiimien haastattelut toteutimme 

Ratakadun sekä Ylämaan toimistoilla. Edellä mainituissa toimistoissa oli haas-

tatteluun soveltuvat tilat. Sovimme toimintayksikön esimiehen kanssa, että 

haastattelut toteutetaan haastateltavien työaikana. Edellytyksenä oli, että teim-

me haastattelut yksilöhaastatteluina.  
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Suunnittelimme ennalta aihepiirit, kysymykset ja työnjaon haastatteluissa, mutta 

kysymysten muoto sekä järjestys vaihtelivat haastattelujen sisällöstä ja haasta-

teltavasta riippuen. Toinen meistä oli pääasiallinen haastattelija ja toinen teki 

tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Nauhoitimme haastattelut Saimaan am-

mattikorkeakoululta lainaamamme tallennuslaitteen avulla. Äänitteet olivat kor-

kealaatuiset. Hirsjärven ym. (2009) mukaan haastattelun tallennus on olennai-

nen osa teemahaastattelua. Nauhoittamisen etuna on keskeisten seikkojen, 

kuten sanatarkan puheen, äänenkäytön ja tunnelatauksen säilyminen. Keskus-

telumme haastateltavien kanssa pysyivät luontevina ja vapaasti etenevinä. 

Haastattelut toteutimme yksilöittäin tehtyinä teemahaastatteluina, joiden kestot 

vaihtelivat 28 minuutista 67 minuuttiin. Litteroimme ja tarkistimme haastattelut 

sitä mukaa, kun saimme niitä tehtyä. Jos emme olisi tehneet litterointeja välit-

tömästi jokaisen haastattelun jälkeen, emme olisi havainneet, milloin aineisto oli 

saavuttanut saturaation. Viimeisessä eli kuudennessa haastattelussa ei tullut 

enää mitään tutkimuskysymyksien kannalta oleellista, uutta tietoa, joten kat-

soimme saturaation löytyneen. 

6.3 Analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessamme pyrkimyksemme on luoda uutta teoreettista 

tietoa. Kylmän & Juvakan (2007) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että tarkaste-

lemme aineistoa mahdollisimman avoimesti, tiivistämme sitä ja nostamme sen 

abstraktiotasolle ja lopulta tulkitsemme aineiston pohjalta tutkittavaa ilmiötä. 

Haastatteluaineisto muuttuu analyysin avulla tutkittavan ilmiön teoreettiseksi 

kokonaisuudeksi (Kylmä & Juvakka 2007).  

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Sisällön-

analyysin tavoitteena on esittää tutkimusmateriaalista tiivistetty kuvaus pelkiste-

tyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Yleistäminen tehdään 

tulkinnasta, joka syntyy tutkijan, aineiston ja teorian välisestä keskustelusta 

(Vilkka 2005). Hirsjärvi ja Hurme (2008) toteavat, että sisällönanalyysin tekemi-

seen ei ole olemassa yhtenäistä ohjetta, vaan tutkijan olisi etukäteen päätettä-

vä, mitä analysoidaan. Analysointitapa tulisi valita jo aineiston keräysvaiheessa. 

Analyysin perustana on aineiston kuvailu, luokittelu ja yhdistäminen. Kuvailulla 
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pyritään kuvailemaan ilmiöitä ja kokemuksia. Luokittelulla muodostetaan pohja 

aineiston tulkinnalle. Luokittelun ansiosta aineiston osia on mahdollista vertailla, 

yksinkertaistaa ja tulkita. Yhdistämisellä etsitään samankaltaisuuksia ja sään-

nönmukaisuuksia luokittelujen välille. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

Tutkimuksessamme keskityimme aluksi aineistolähtöiseen eli induktiiviseen si-

sällönanalyysiin. Tämä tarkoittaa Metsämuurosen (2009) mukaan sitä, että ai-

neiston pohjalta tulkitsimme, mitä aineisto sisältää ja muodostimme teorian ai-

neiston pohjalta. Ensimmäisen kerran luimme haastattelut välittömästi haastat-

telun litteroinnin tehtyämme. Tämä toistui jokaisen haastattelun jälkeen, sillä 

vertasimme uutta haastattelua edellisiin ja tarkistimme, onko tutkimuksemme 

kannalta tullut vielä uutta, oleellista tietoa. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa 

tehneet kuin pieniä reunamerkintöjä. Kuudennen haastattelun jälkeen totesim-

me samojen asioiden toistuvan ja päättelimme saturaatiopisteen löytyneen. 

Tässä vaiheessa luimme vielä kaikki haastattelut läpi huolellisesti ilman merkin-

töjä. Seuraavaksi poimimme aineistosta tutkimuksen kannalta olennaiset asiat 

merkiten ne erivärisillä merkkaustusseilla. Kun olimme käyneet kaikki haastatte-

lut läpi, jaottelimme merkitsemämme asiat kotona selviytymistä edistäviin ja 

heikentäviin tekijöihin, pelkistimme ja ryhmittelimme ne yläluokkiin (Liite 4, Tau-

lukko 1).  

Etsimme samalla aktiivisesti keinoja saada lisää syvyyttä tutkimukseemme ja 

löysimme Nussbaumin (2011) Hyvän elämän edellytykset ja Pirhosen (2013) 

tutkimuksen, jossa hän soveltaa edellytyksiä vanhusten pitkäaikaishoitoon. Tä-

män teorian löytämisen ansiosta muutimme analysointitapamme abduktiiviseksi 

eli teoriasidonnaiseksi, jota Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan voidaan ku-

vailla induktiivisen ja deduktiivisen sisällönanalyysin löyhäksi välimuodoksi. 

Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä aikaisemman tiedon tarkoituksena on 

ohjata analysointia ja tuottaa uusia ajatuksia teorian testaamisen sijaan (Tuomi 

& Sarajärvi 2002).  
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Ryhmittelyn jälkeen teimme Nussbaumin (2011) ja Pirhosen (2013) toiminta-

mahdollisuuksien pohjalta (Taulukko 2) kotihoidon toimintaympäristöön soveltu-

vat hyvän elämän edellytykset (Taulukko 3) analyysimme rungoksi. 

Alkuperäiset toimintamahdollisuudet Toimintamahdollisuudet pitkäaikaishoi-
dossa 

Elämä Elämisen arvoinen elämä ja oikeus ar-
vokkaaseen kuolemaan 

Ruumiillinen koskemattomuus Vapaa liikkuvuus ja ruumiillinen koske-
mattomuus 

Aistit, mielikuvitus ja ajattelu Aistit, mielikuvitus ja ajattelu 
Tunteet Kiintymyssuhteet 
Itsenäinen päättely Oikea tieto omasta tilanteestaan 
Osallisuus Osallisuus 
Muut lajit Luontoyhteyden ylläpitäminen 
 
Taulukko 2. Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa 

Lähde: Pirhonen 2013 



24 

 
Taulukko 3. Kotihoidon toimintaympäristöön sovelletut hyvän elämän edellytyk-

set ja toimintamahdollisuudet 

Lähteet: Nussbaum 2011; Pirhonen 2013; Muistiliitto 2014 

Hyvän elämän edellytykset: Toimintamahdollisuudet kotihoidossa 
Elämisen arvoinen 
elämä ja oikeus arvok-
kaaseen kuolemaan 
kotona 

Jokaisella ihmisellä kognitiivisista kyvyistään riippu-
matta on oikeus elää itselleen merkityksellistä elämää, 
jonka kokee elämisen arvoiseksi. Kotihoidossa on 
saattohoidossa olevia dementoivia muistisairauksia 
sairastavia henkilöitä, jonka vuoksi oikeus arvokkaa-
seen kuolemaan kotona on perusteltua ottaa hyvän 
elämän edellytyksiin mukaan. 

Terveys Muistisairaalla on oikeus hyvään terveyteen, riittävään 
ravitsemukseen, turvalliseen ja asianmukaiseen lääki-
tykseen sekä oikeus elää turvallisessa ympäristössä. 

Ruumiillinen koske-
mattomuus ja liikku-
vuus huomioiden 
muistisairauden tuo-
mat rajoitukset  

Ruumiillisella koskemattomuudella tarkoitamme tässä 
yhteydessä itsemääräämisoikeuden toteutumista ilman 
pelkoa epäasiallisesta käsittelystä kenenkään toimes-
ta. Liikkuvuudessa on huomioitava muistisairauden 
tuomat rajoitukset ja rajaamistoimenpiteet, joilla taa-
taan muistisairaan turvallisuutta. 

Aistit, mielikuvitus ja 
ajattelu 

Muistisairaalla on oikeus erilaisiin tuntemuksiin, mieli-
piteisiin, hyvältä tuntuvaan kosketukseen ja läheisyy-
teen sekä oikeus toteuttaa omia kulttuurillisia, hengelli-
siä ja poliittisia tarpeitaan sekä toiveitaan ja kokea, että 
niitä kunnioitetaan. 

Oikeus omiin tunteisiin 
ja kiintymyssuhteisiin 

Oikeus omiin tunteisiin ja kiintymyssuhteisiin tarkoittaa 
mahdollisuutta näyttää tunteensa ja osoittaa kiintymys-
tään läheisiksi kokemiaan ihmisiä kohtaan. 

Oikeaa tietoa omasta 
tilanteestaan 

Muistisairaalla on oikeus saada sairautensa mukainen 
diagnoosi, tietoa omasta sairaudestaan ja sen aiheut-
tamista oireista, lääkitysvaihtoehdoista ja saada 
asianmukaista lääkehoitoa. Täydensimme tähän turhi-
en toimenpiteiden ja tutkimuksien välttämisen, mikäli 
ne eivät paranna muistisairaan hyvinvointia ja edistä 
kotona selviytymistä.  

Osallisuus Osallisuus muistisairaan kohdalla on oikeutta tulla 
kohdelluksi aikuisena, toimia oman elämänsä asian-
tuntijana sekä mahdollisuutta osallistua aktiivisen toi-
mijan roolissa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Turvallisuuden tunne 
ja luottamus 

Turvallisuus ja luottamuksen tunne on muistisairaan 
sisäistä turvallisuuden tunnetta ja luottamusta häntä 
hoitaviin tahoihin 

Luontoyhteyden säi-
lyminen ja virkistys-
toiminta 

Luontoyhteyden säilyminen on mahdollisuutta ulkoi-
luun ja elämiseen kosketuksissa ympäröivän luonnon 
kanssa. Leikkiä kuvaillaan mahdollisuutena nauraa, 
leikkiä ja virkistäytyä. Kotihoidon toimintaympäristössä 
leikkiä vastaa virkistystoiminta. 
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Analyysirungon tekemisen jälkeen ryhmittelimme edistävät ja heikentävät tekijät 

taulukkoon (Liite 5, Taulukko 4) sen mukaisesti, olivatko ne hyvän elämän edel-

lytyksien mukaisia vai poikkesivatko ne hyvän elämän edellytyksistä. Alun perin 

teimme nelikentän, jossa jaottelimme asiat monimutkaisemmin kotona selviyty-

mistä edistäviksi tekijöiksi sen mukaan, ovatko ne hyvän elämän edellytyksien 

mukaisia vai eivät. Nelikentän toisella puolella olivat kotona selviytymistä hei-

kentävät tekijät jaettuina sen mukaan, olivatko ne hyvän elämän edellytyksien 

mukaisia vai eivät. Havaitsimme, että kotona selviytymistä edistävät tekijät oli-

vat hyvän elämän edellytyksien mukaisia ja vastaavasti kotona selviytymistä 

heikentävät tekijät poikkesivat edellytyksistä. Nelikenttä oli siis tarpeeton.  

Saamamme taulukon (Liite 5, Taulukko 4) käsitteet jaoimme vielä taulukossa 3 

esitettyjen otsakkeiden alle sen mukaan, mihin osa-alueeseen kyseinen käsite 

meidän näkemyksemme mukaan kuului. 

6.4 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastateltavilla oli milloin ta-

hansa oikeus keskeyttää osallisuutensa tutkimukseen. Jaoimme tutkimukseen 

osallistuville etukäteen saatekirjeet, jossa kerroimme tutkimuksesta ja osallis-

tumisen vapaaehtoisuudesta (Liite 2, Haastatteluiden saatekirje). Ennen haas-

tattelun alkua kerroimme haastateltavalle tutkimuksen tarkoituksesta ja toteu-

tustavasta sekä siitä, että nauhoitamme haastattelut. Kysyimme haastateltavilta 

luvan haastattelun nauhoitukseen. Kerroimme, miksi halusimme nauhoittaa 

haastattelun, miten nauhoituksia tullaan käyttämään, miten niitä säilytetään ja 

miten sekä nauhoitukset että litteroinnit tullaan hävittämään, kun niitä ei enää 

tarvita.  

Anonymiteetin varmistamiseksi emme nauhoja purkaessamme kirjanneet litte-

rointeihin nimiä tai muita yksiköllisiä tunnistetietoja. Litteroinnit numeroitiin haas-

tateltava 1, haastateltava 2 ja niin edelleen. Opinnäytetyössä tuloksissa esitetyt 

sitaatit muokkasimme haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi murteesta 

kirjakielelle ja luettavuuden parantamiseksi poistimme ylimääräisiä, sisällön 

kannalta epäoleellisia täytesanoja. Hoitohenkilökunta pystyi vastaamaan kysy-
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myksiimme rehellisesti ja luottamuksellisuus välillämme säilyi. Tutkimusaineisto 

tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. (Liite 2, Haastatteluiden saatekirje.) 

Sisällönanalyysin luotettavuuden arviointi perustuu tutkijaan, aineiston laatuun, 

aineiston analysointiin ja tulosten esittämiseen. Analysoinnissa painopiste on 

aineiston ja tulosten välisessä yhteydessä. Sisällönanalyysissä haasteena on 

aineiston pelkistäminen siten, että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkit-

tavaa ilmiötä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003.) Tutkimuksen tekee luotet-

tavaksi tallennusten laatu, litteroinnin tasaisuus, luokittelun säännönmukaisuus 

ja huolellisuus aineiston pelkistämisessä, sekä rehellinen ja tarkka kuvaus edel-

lä mainituista vaiheista tutkimusraportissa. Lukija lukee haastattelututkimukses-

sa tutkijan tulkinnan haastattelusta. (Hirsjärvi & Hurme 2008; Metsämuuronen 

2009). Tulkinnan varmistamiseksi kirjoitimme tarkasti kuvauksen siitä, miten 

olemme päätyneet tulkintaamme.  

Tallennusten laatu oli korkealuokkainen, litterointimme oli tarkkaa ja huolellista. 

Luokittelun teimme erityistä huolellisuutta noudattaen. Tutkimuksemme on luo-

tettava kuvaus dementoivaa muistisairautta sairastavan kotona selviytymisestä, 

kotihoidon hoitohenkilökunnan näkökulmasta tutkittuna. 

7 Tutkimustulokset 

Haastateltavien kokemuksien mukaan kotihoidon asiakkaista 50–75 prosentilla 

on jonkinasteinen muistisairaus. Tämän lisäksi kotona hoidetaan yhä huonom-

pikuntoisia ihmisiä. Tutkimuksen ensimmäinen tulos oli, että kotona selviytymis-

tä edistävät tekijät olivat pääsääntöisesti hyvän elämän edellytyksien mukaisia 

asioita. Vastaavasti kotona selviytymistä heikentävät tekijät eivät vastanneet 

hyvän elämän edellytyksiä. Kolmanteen tutkimuskysymykseen etsimme aineis-

tosta hoitohenkilökunnan ehdotuksia siitä, miten voidaan edistää kotona selviy-

tymistä. 

7.1 Muistisairaan kotona selviytymistä edistävät tekijät luokiteltuna hy-
vän elämän edellytyksien mukaisesti 

Tässä osiossa kerromme, mitkä hyvän elämän edellytyksien mukaiset tekijät 

edistävät dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön kotona selviytymistä 
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kotihoidon hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksemme tulokset luokitte-

limme taulukossa 3 esitetyn analyysirungon mukaisesti.  

7.1.1 Terveys 

Aineistosta tulkitsimme, että terveyteen kuuluvia, muistisairaan kotona asumista 

edistäviä tekijöitä olivat hyvä ravitsemustila, onnistunut lääkehoito, hoitohenkilö-

kunnan muistisairaan hoitoa koskeva erityisammattitaito ja ajantasainen koulu-

tus, muistitoimintojen tukeminen ja ylläpitäminen, kolmannen sektorin tuottamat 

palvelut sekä fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen. 

Tutkimuksemme mukaan ravitsemuksessa pyritään monipuoliseen ja muistisai-

raalle maistuvaan ruokaan. Ruokailun varmistaminen on konkreettista; istutaan 

muistisairaan vieressä niin kauan, kun hän syö. Eräs haastateltava on kokenut 

syömisestä muistuttavien muistilappujen kirjoituksen toimivaksi osalla muistisai-

raista. Kotihoidon tiimeissä on koulutetut ravitsemusvastaavat, joita jokainen voi 

tarpeen mukaan konsultoida. Asiakastietojärjestelmässä on käytettävissä ravit-

semuksenseurantalomake MNA, jonka avulla ravitsemustilaa voidaan arvioida. 

Ravitsemuksen tärkeys korostui haastatteluissa: Minusta ravitsemus on aina 

ykkösenä, että se aliravitsemus on sellainen hälytyskello ja vaikkakin lääkkeet 

ovat tärkeät, niin minusta silti ravitsemus on se ykkösasia että saa riittävän ra-

vinnon. 

Terveyden kannalta oleellista on paitsi lääkkeiden väärinkäytön estäminen, 

myös sairauden etenemisen hidastaminen lääkityksen keinoin. Lääkkeiden vää-

rinkäytön estämiseksi osalla dementoivaa muistisairautta sairastavista ihmisistä 

annosjakelupussit tai dosetti ja lääkkeet on pidettävä lukollisessa kaapissa tai 

sen puuttuessa säilytettävä ainoastaan hoitohenkilökunnan ulottuvilla.  

Haastateltavien mukaan sairauden etenemistä hidastavat lääkkeet ovat kehitty-

neet viimeisen parin vuosikymmenen ajan kovasti ja lääkitystä aloitetaan jopa 

90-vuotiaillekin ihmisten eläessä yhä vanhemmiksi. 

Ammattiryhmästä riippumatta haastateltavat painottivat rauhallisen työotteen 

lisäksi muistisairaan ihmisen ohjaamisen ja tukemisen tärkeyttä, etenkin sairau-

den edetessä.  Hoitohenkilökunnalta vaaditaan kärsivällisyyttä, sillä muistisai-
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raat ihmiset tarvitsevat hyvin paljon toistoja, selkeää ilmaisua ja asioiden kerta-

usta. 

Tuota aloitekyvyttömyyttä osalla ettei pysty aloittamaan niitä toimintoja ja teke-
mään järkevästi että tarvitsee semmoista ohjausta ja seurantaa vähän joka 
elämänalueella, kaikessa siinä arkitoiminnassa. 

Vastausten perusteella kotihoidon hoitohenkilökunnan keskuudessa koetaan 

olevan osaamista muistisairaan asiakkaan kohtaamisesta yksilönä. Tutkimuk-

semme mukaan hoitotyö pitäisi räätälöidä yksilöllisesti, sillä muistisairaatkin 

ovat yksilöitä.  

Minä jotenkin näen sen oman työni niin raskasta kuin tämä onkin, niin kuitenkin 
siitä sen ihmisen kanssa kohtaamisesta ja se että minä näen että hänellä on 
hyvä olla ja että itse pystyy antamaan. Enempää minä en oikein voi. 

Ei minusta se ole mitään hoitamista jos en kohtaa sitä ihmistä ja elä ikään kuin 
hänen ehdoillaan. En mene määräilemään sinne toisen kotiin, mutta jos huo-
maan ravitsemus- ja hygieniajuttuja, niin ohjaan, ettei tule kaltoinkohtelua ja jää 
hoitamatta. 

Vastauksista kävi ilmi, että jokaisella hoitajalla on oma persoonallinen tapansa 

tehdä hoitotyötä. Osa käyttää ihmisestä riippuen erilaista puhetyyliä tai jotain 

muuta muistisairaasta riippuvaa tapaa. Haastateltavien mukaan yksilöidyllä tyy-

lillä hoitaja jää paremmin muistisairaan mieleen.  

Napakka työote mutta pilke silmäkulmassa, että tämä on tätä sairauden tuotta-
maan käytöstä. 

Haastateltavilta löytyi erikoisosaamista muistisairauksista. Pohjakoulutuksen 

lisäksi lähes kaikilla oli erikoistumisopintoja käytynä, joko vanhustyöstä tai muis-

tisairauksista. Osan erikoisosaaminen on karttunut kokemuksen kautta yli 20 

vuoden työuran ajalta. Uudistuvista hoidoista etenkin sairaanhoitajat ovat aktii-

visesti etsineet myös vapaa-ajalla tietoa, oman kiinnostuksensa mukaan. 

Kotihoidon hoitohenkilökunnalla on käytössään RAI:n ja RAVA:n lisäksi hoito-

työn mittareina MMSE, MNA, SPPB ja GDS (Liite 6: Mittarit). Osaan mittareista 

haastateltavat eivät ole saaneet koulutusta, vaan oppi on tullut tekemällä. Muis-

tipoliklinikka järjesti syksyllä 2014 MMSE-koulutuksen ja sen haastateltavat oli-

vat kokeneet hyväksi ja koulutusta kuvailtiin käytännönläheiseksi. MMSE-
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koulutuksen ja kertauksen tärkeyttä perusteltiin sillä, että MMSE tulisi tehdä tar-

kasti ja tietyllä tavalla.  

Muistisairaiden henkilöiden kotona olevien apuvälineiden käyttöön koulutusta ja 

ohjausta on saatu kuntohoitajan, fysioterapeutin ja apuvälinekeskuksen kautta, 

mutta siinä hoitajan oma aktiivisuus on lähtökohtana avun saamiselle. Harva 

muistisairas osaa hoitajien kokemuksien mukaan käyttää kotoa löytyviä apuvä-

lineitä itsenäisesti ilman ohjausta. 

Jokainen haastateltava kertoi koulutusta olevan tarjolla. Sen sijaan osallistumi-

sen mahdollisuus nähtiin hyvinkin eri tavalla. Osa haastateltavista koki, ettei 

varsinaiselta hoitotyöltä riitä aikaa nykyään osallistua koulutuksiin. Osan mieles-

tä koulutuksiin osallistumisen mahdollisuus riippuu pikemminkin henkilön omas-

ta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Kaikille pakolliset koulutukset eivät saa-

neet kannatusta. Moni hoitaja arvioi omaa osaamistaan vankaksi, ja vaikka uut-

ta tutkimustietoa tulee nopeammin kuin sitä ehditään omaksua, osataan tarvit-

taessa hakea tietoa muistisairauksista. 

Kaikkea ei voi sälyttää työnantajan vastuulle, että vastuu on tiedonhankkimises-
sa työntekijällä itselläänkin. 

Ylipäänsä koulutuksen tarve tuli ilmi haastatteluissa, ja niitä kaivattiin lisää paitsi 

muistisairaiden hoitotyöstä kuin hoitotyöstä ylipäänsä. Lyhyiden, tiiviiden muu-

taman tunnin koulutuksien koettiin antavan uusia eväitä muistisairaan hoitotyö-

hön.  

Aina tulee joku ahaa-elämys että tuolla tavalla minä voin vielä yrittää tukea sitä 
omatoimisuutta 

Toisaalta haastateltavat kokivat, että kaikkea ei voi eikä tarvitse muistaa ja tie-

tää; joskus riittää tieto siitä, mistä tarvitsemansa tiedon voi löytää. 

Muistitoimintojen tilannetta kuunnellaan herkällä korvalla ja MMSE-testi teh-

dään, mikäli muistin heikkenemisestä tulee viitteitä. Muistikuntoutusta voidaan 

tehdä hoitohenkilökunnan muun työn lomassa keskustelun avulla.  

Oletko päivän lehden lukenut? Mitäs nyt on uutisissa ollut? Niitä voi siinä ihan 
jutustelun lomassa [käydä läpi]. 



30 

Keskustelun lisäksi voidaan käyttää niin sanottua aivojumppaa. Aivojumppaa 

ovat esimerkiksi vartalon symmetrisillä tai ristikkäisillä liikkeillä tehtävät harjoi-

tukset, kuten peukalon koskettaminen saman käden jokaisella sormella vuoro-

tellen, molemmilla käsillä samanaikaisesti tehtynä. Ristikkäisestä liikkeestä 

esimerkkinä on vasemman kantapään liu’uttaminen oikeaa säärtä pitkin lähelle 

polvea ja sama toistetaan toisin päin. 

Kotihoidon lisäksi kotona asumista mahdollistavat kauppa-, sauna ja apteekki-

palvelu, yksityiset muistihoitajat ja ylipäänsä kotiapu- ja asiointipalvelut. Muisti-

sairaan tukipalveluiden määrään hoitajien kokemuksien perusteella vaikuttaa 

taloudellisen aseman lisäksi omaisten aktiivisuus. Haastateltavat kokivat vailla 

aktiivisia omaisia olevien yksin asuvien muistisairaiden jäävän heikompaan 

asemaan tässä suhteessa, sillä muistisairaan omat kyvyt eivät välttämättä riitä 

välttämättömien apujen ulkopuolisten palveluiden hakemiseen. Omahoitajan 

aktiivisuus ja yhteistyö edunvalvojan kanssa koettiin yhtenä ratkaisuna vastaa-

vanlaisessa tilanteessa.  

Usein toistuvat arkirutiinit ylläpitävät toimintakykyä. Vaikka muistisairaus olisi jo 

pitkälle edennyt, saattaa aiemmin elämässä vahvasti läsnä ollut toiminto tulla 

vielä esille. Jos muistisairas on ennen sairastumistaan ollut tarkka kodin siistey-

destä ja järjestyksestä, saattaa hän pitää kodin järjestyksessä vielä siinäkin vai-

heessa, kun mikään muu toiminto ei enää suju ongelmitta.  

Kotihoidon tiimeissä on kuntoutusvastaavat, jotka tekevät uusille asiakkaille 

toimintakyvyn kartoituksen ja toimintakykyä seurataan puolivuosittain SPPB-

mittaria käyttämällä. Kotihoidon moniammatilliseen työryhmään kuuluu fysiote-

rapeutti, joka auttaa tekemään kuntoutussuunnitelmat. Kuntoutussuunnitelmien 

toteuttaminen on jokaisen kotihoidon hoitohenkilön vastuulla. Vaikka kuntoutus 

nähdään tärkeänä, haluaisi osa haastateltavista korostaa toimintakyvyn tukemi-

sen merkitystä. 

Siirryttäisiin siihen toimintakyvyn tukemiseen sen sijasta, että kuntoutetaan jat-
kuvasti takaisin toimintakykyiseksi. 
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Haastatteluissa tuli ilmi, että kuntouttavan työotteen käyttämiseen kaivattaisiin 

yhtenäistä linjaa, sillä kaikki eivät sitä käytä. Muistisairaan motivointi on tärke-

ässä asemassa ja välillä sen eteen joutuu tekemään kovasti töitä. 

Kannustusta, ohjausta ja tsemppausta ja puhun kuin Runeberg että miten tämä 
on tärkeää että sinä pystyt täällä asumaan ja olemaan. 

 

7.1.2 Osallisuus 

Muistisairaan ihmisen voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman pitkälle 

nähtiin tärkeänä. Ennemmin käydään jakamassa lääkkeet dosettiin kerran tai 

kaksi viikossa, jolloin muistisairas joutuu miettimään ja käyttämään omaa toi-

mintakykyään, sen sijaan että hoitaja kävisi heti alusta lähtien kolme kertaa päi-

vässä antamassa lääkkeet. Tilannetta seurataan ja arvioidaan käynneillä ja toi-

mintakyvyn heikentyessä lisätään apuja tarpeen mukaan. 

Osallisuuteen kuuluu muistisairaan henkilön kanssa tehtävä muistityöskentely, 

muistelu. Katsotaan yhdessä valokuvia ja annetaan hänen kertoa, keitä kuvissa 

on tai luetaan vaikkapa entisen kotipaikkakunnan paikallislehteä ja keskustel-

laan muistisairaan henkilön menneisyyteen liittyvistä asioista. 

Tehdään niitä asioita yhdessä ja kuntouttavalla työotteella ja otetaan ne asiak-
kaan voimavarat käyttöön 

Voimavaroja voidaan hyödyntää myös ohjaamalla muistisairasta ihmistä ja te-

kemällä yhdessä arkisia askareita. 

7.1.3 Oikeus omiin tunteisiin ja kiintymyssuhteisiin 

Toimiva sosiaalinen verkosto nousi haastatteluissa esiin erityisen tärkeänä ko-

tona asumista tukevana asiana. Kotihoidon antama tuki koetaan tärkeänä, mut-

ta etenkin omaisten aktiivisuus nostettiin avainasemaan. Hoitohenkilökunta kai-

paisi muistisairaalle laajaa tukiverkostoa, johon kotihoidon ja viranomaisten li-

säksi kuuluvat omaiset, ystävät ja naapurit.  

Että ei ole vain se yksi taho joka yrittää viedä asioita eteenpäin, että saataisiin 
eri verkostot ja yhteistyötahot puhaltamaan yhteen hiileen ja löydettäisiin se 
oma alueemme siinä auttamisessa. 
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Selviytyy aika hyvin tällä meidän tuella myös nämä keskivaikeesti sairastavat-
kin, mutta jos on aivan yksinasuva niin silloin tietysti nämä rajoitteet tulevat ai-
kaisemmin esille. 

Omaiset tarvitsevat myös tukea ja ohjausta. Osalla omaisista on vaikeuksia 

ymmärtää muistisairauksien oireiden kirjoa ja etenkin käytöshäiriöitä. Sairastu-

nut läheinen voi olla ärtyisä, epäluuloinen ja ilmaista asioita yhteiskuntanormei-

hin sopimattomilla tavoilla ja häntä pidetään ilkeänä tai hankalana ihmisenä, 

eikä ymmärretä käytöksen aiheutuvan sairaudesta.  

Omaishoitajan ja hänen jaksamisensa tukeminen koettiin tärkeäksi, jotta tämä 

pystyy hoitamaan muistisairasta läheistään mahdollisimman hyvin ja pitkään. 

Tutun hoitajan merkitystä korostettiin. Kognitiivisten taitojen heikentyessä uuden 

oppiminen vaikeutuu, mutta riittävän usein saman hoitajan tapaaminen jää mo-

nelle muistisairaalle ihmiselle mieleen ja tuttu hoitaja muistetaan nimeltäkin. 

Toinen merkittävä hyöty tutussa hoitajassa on se, että muistisairas ihminen tu-

lee hoitajalle tutuksi. Tällöin voinnissa tapahtuvat muutokset on mahdollista ha-

vaita ajoissa, ja niihin voidaan reagoida nopeammin. 

7.1.4 Oikea tieto omasta tilanteesta 

Tutkimuksessamme selvisi, että muistisairautta epäiltäessä tehdään MMSE-

testi ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin muistipoliklinikalle. Muistipoliklini-

kalla tehdään tarkemmat tutkimukset ja diagnosoidaan muistisairaudet, kerro-

taan oireistosta, lääkitysvaihtoehdoista ja etsitään oikeita tukimuotoja muistisai-

raan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kotihoidon tiimien käytössä on geriatrin kon-

sultaatiomahdollisuus, ja sen avulla asiakkaan tietoisuutta omasta sairaudesta 

voidaan lisätä. 

7.1.5 Turvallisuuden tunne ja luottamus 

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että turvallisuuden tunne muodostuu kolmesta 

päätekijästä, kodin turvallisuudesta, sisäisestä turvallisuuden tunteesta ja turval-

lisesti toteutetusta lääkehoidosta. 

Haastateltavien mukaan kodin turvallisuutta on lisätty pääasiallisesti kodin muu-

tostöillä kuten nousukahvoilla, wc-korokkeilla ja liikkumisen apuvälineillä kuten 
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rollaattorilla. Näistä rollaattoria lähes jokainen muistisairas osaa käyttää ilman 

hoitohenkilökunnan ohjausta. Nousukahvoja ja seinillä olevia tukikahvoja osa-

taan käyttää pääsääntöisesti ohjatusti. On kuitenkin muistettava, että puhutaan 

toisen ihmisen kodista eikä hänen kotiaan voida saneerata ilman hänen tai 

omaisten suostumusta. 

Sisäistä turvallisuuden tunnetta parantaa tiivis yhteys läheisiin ihmisiin ja omas-

sa kodissa asumisesta tuleva tuttuuden tunne. Kotihoidon hoitohenkilökunta 

koki sisäisen turvallisuuden lisääntyvän kotikäynneillä silloin, kun aikaa on käy-

tettävissä riittävästi. Sairaanhoitajat voivat vielä vaikuttaa omaan aikatauluunsa 

ja varata käynteihin jopa 45 minuuttia tai tarvittaessa enemmänkin.  

Monelle voi olla se tuttu ympäristö kaikista paras. Pitäisi vain apuja lisätä. 

Kaikki haastateltavat korostivat hoitajan tuttuuden merkitystä turvallisuuden tun-

teen tuojana. Omahoitajuuden koettiin tuovan sisäistä turvallisuuden tunnetta 

muistisairaille. 

Jos sama hoitaja käy aamun ja päivän, niin siinä tulee jo lähtiessä, että vaikka 
he eivät välttämättä sitä muista, mutta ”minä tulen taas päivällä”, se on sem-
moinen jatkumo kuitenkin. 

Ravitsemuksen rinnalla lääkityksen toteutuminen turvallisesti nostettiin haastat-

teluissa esille, oikean lääkkeen saaminen oikeaan aikaan. Lääkkeenoton var-

mistaminen kuvailtiin hyvinkin konkreettiseksi toimeksi: ollaan vieressä ja var-

mistetaan, että lääkkeet menevät suuhun ja että ne myös nielaistaan. 

7.1.6 Elämisen arvoinen elämä ja arvokas kuolema kotona 

Tutkimuksemme mukaan elämisen arvoinen elämä muodostuu muistisairaan 

itsenäisyyden ja ihmisarvon huomioimisesta ja kunnioittamisesta, toisaalta 

muistisairaan itsensä muistisairauden ja kuolevaisuuden hyväksymisestä. Edel-

lä mainittujen lisäksi haastateltavat pitivät tärkeänä muistisairaan kokonaisval-

taista kohtaamista fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. 

Haastatteluissa saadun tiedon mukaan ihmisarvon kunnioittamiseen kuuluu 

olennaisesti muistisairaan kohtelu aikuisena. 
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Ei ruveta lässyttämään kuin pienelle vauvalle, he ovat kuitenkin elämää koke-
neita ihmisiä 

Muistisairaan itsenäisyyden ja ihmisarvon kunnioittamiseen kuuluu oikeus päät-

tää omasta itsestään ja hoidostaan, sairauden tuomin rajoituksin; myös oikeus 

kieltäytyä hoidosta vaikka se heikentäisi muistisairaan tilaa edellyttäen, että hän 

vielä kykenee ymmärtämään oman toimintansa merkityksen. Itsemääräämisoi-

keuden rajaaminen nähtiin tiettyyn rajaan asti oikeutettuna tilanteissa, joissa 

muistisairaan kognitiivinen kyvykkyys on heikentynyt. Toisaalta kotihoidon hoi-

tohenkilökunnalla on rajalliset mahdollisuudet rajata itsemääräämisoikeutta. 

Hoitaja voi sanoa napakasti, mutta pakottaa ei voi. 

Tutkimuksemme mukaan hoitajat näkevät tärkeänä, että ymmärretään harha-

luulojen sisältö ja niiden merkitys muistisairaille, ja eletään heidän rinnallaan 

sitä heidän aikaansa ja todellisuuttansa, mikäli harhojen sisältö ei aiheuta ahdis-

tusta tai levottomuutta. Muistisairauden ja sen tuomien oireiden ymmärtäminen 

on tärkeää hoitohenkilökunnalle, jotta niistä osattaisiin kertoa sairastuneen lä-

heisille ja sairastuneelle itselleen. Lisäksi hoitohenkilökunnan tulisi itse osata 

suhtautua asiaan oikein.  

Ymmärtää sen sairauden, että tämä on sairaus ja sairauden tuottamaa käytös-
tä. 

Sanattoman viestinnän tärkeys kävi ilmi tutkimuksessamme. Vaikka sanallisen 

viestinnän taidot olisivat jo heikentyneet, aistivat jopa vaikeassa dementian vai-

heessa olevat heitä hoitavan hoitajan ilmeet ja eleet. 

Muistisairauden hyväksyminen on hoitajien mukaan monelle sairastuneelle vai-

keaa. Hoitajien mukaan niiden, jotka hyväksyvät oman sairautensa, on helpom-

pi vastaanottaa apua.  

Jotta muistisairasta ihmistä voidaan kohdata kokonaisvaltaisesti, täytyy tuntea 

hänen elämänkaarensa, tunnustaa hänen itsenäisyytensä ja ihmisarvonsa sekä 

kunnioittaa niitä. Potilastietojärjestelmä Effican asiakastiedoissa on elämänkaa-

ri-lomake, joka erään haastateltavan mukaan täytettiin ennen toiminnanohjausta 

yhdessä uuden asiakkaan kanssa. Lomakkeen avulla tutustuttiin ihmiseen, ja 

toisaalta uuden työntekijän oli helpompi muodostaa käsitys hoidettavasta ihmi-
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sestä kyseisen lomakkeen pohjalta. Nyttemmin elämänkaarilomakkeen täyttä-

minen on jäänyt.  

Yksi haastateltavista halusi tuoda julki muistisairaan saattohoidon: Vaikka saat-

tohoito mielletään, että se on joku syöpäsairas asiakas, mutta ALS, kaikki Le-

wyn kappale -taudit ja muistisairaudet, nehän on periaatteessa kuolemaan joh-

tavia. Eli jossain vaiheessa voitaisiin ajatella että puhutaan saattohoidosta, kun 

sairaus on edennyt pitkälle. 

7.1.7 Virkistystoiminta 

Virkistystoimintamuodoiksi haastateltavat mainitsivat ulkoilun, päivätoiminnan, 

ystävätoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kuten kerhot. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että virkistystoimintaa on tarjolla lähinnä kotihoidon ulkopuolisten tahojen järjes-

tämänä. Vapaaehtoistoimintaa ja ystävätoimintaa kaivattiin selvästi lisää, mutta 

tässäkin korostettiin yksilöllisyyden ja vaihtuvuuden merkitystä. 

Ystäväpalvelu, että kävisi siellä joku ystävä juttelemassa, koska eihän me keritä 
jutella. 

Vapaaehtoisia voisi kouluttaa, jos on innostusta. Mutta sitä alleviivaan, että se 
sama ihminen kävisi. Ei vaihtuisi koko ajan. 

Eräs hoitaja mainitsi asuinpaikan vaikuttavan tarjontaan. Keskustan tuntumassa 

asuvilla on mahdollisuus osallistua muistiyhdistyksen ohjattuihin ryhmiin, mutta 

maaseudulla asuvien kuljetus on ongelma, mikäli heillä ei ole omaisia kyytiapu-

na. Vaikka puhutaan, että kaikki muistisairaat ovat tasavertaisia palveluja tarjot-

taessa, ei se käytännössä toteudu. 

7.1.8 Ruumiillinen koskemattomuus ja vapaa liikkuvuus 

Muistisairaiden osalta haastatteluissa toistui liikkuvuuden rajoittaminen muisti-

sairaan henkilön turvallisuuden nojalla esimerkiksi ovihälyttimen tai hälytinma-

ton avulla. Vaikka tämä toimenpide rajoittaa vapaata liikkuvuutta, on sen tarkoi-

tuksena tehdä muistisairaan arjesta turvallisempaa ja siksi se on hyvän elämän 

edellytyksien mukaista.  
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Yhdellä on ovihälytin, se ratkaisi sen että pystyttiin ottamaan hänet vielä kotiin. 
Se oli vaan siitä kiinni. Sen jälkeen hän on pärjännyt, kun pystytään takamaan 
se, että kuullaan heti ku hän lähtee. 

Haastateltavat kertoivat monen muistisairaan karanneen ennen hälyttimien ai-

kakautta, ja karkaamisen seurauksena useampi muistisairas päätyi laitoshoi-

toon. 

7.1.9 Aistit, mielikuvitus ja ajattelu 

Eräs haastateltavista toi esille hengellisten asioiden ja muistisairaan omien ar-

vojen tärkeyden huomioimisen osana kokonaisvaltaista hoitamista. Hän korosti 

lisäksi yksilöllisyysnäkökulman huomioimista hoitotyössä ja muistisairaan aja-

tuksien kuuntelemista. 

7.2 Muistisairaan kotona selviytymistä heikentävät, hyvän elämän edelly-
tyksistä poikkeavat tekijät 

Tässä osiossa esittelemme tuloksia siitä, mitkä hyvän elämän edellytyksien vas-

taiset tekijät heikentävät dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön ko-

tona selviytymistä kotihoidon hoitohenkilökunnan näkökulmasta.  

7.2.1 Terveyttä heikentävät tekijät 

Syömiseen liittyvät ongelmat ja nielemisvaikeudet olivat haastattelujen pohjalta 

yksi eniten kotona selviytymistä heikentäviä tekijöitä. Heikentynyt ravitsemustila 

vaikuttaa yleiseen vointiin merkittävästi ja poikii lisää ongelmia kotona pärjäämi-

seen. Ravitsemusongelmien lisäksi mainittiin henkilökohtaisen hygienian puu-

tokset, kognitioiden heikentyminen, psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen se-

kä liitännäissairaudet. 

[muistisairas] ei pysty enää sitä ravitsemusta arvioimaan ja huolehtimaan 

Kognitioiden heikentymisestä mainittiin etenkin fyysisen toiminnan ja loogisen 

ajattelun ristiriita, joka ilmenee yliliikkumisena, uuden oppimisen vaikeus, muis-

tamisen ja ymmärryksen ongelmat, puutteet omat toiminnan ohjauksessa, käte-

vyyden häiriöt sekä vaikeus tunnistaa asioita ja esineitä ja niiden käyttötarkoi-

tuksia. Liittännäissairaudet muistisairailla heikentävät toimintakykyä entises-

tään. 
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Psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen saattaa erään haastateltavan mukaan 

näkyä käytösoireina. Toinen haastateltava nosti esille käytösoireiden yli- tai ali-

lääkitsemisen. 

Käytösoireiset muistisairaat ovat kotihoidossa haaste edelleen. Kun tulee niitä 

käytösoireita, niin sitten alkaa hälytyskellot soida. Puhutaan kotona pärjäämi-

sestä ja mietitään lääkitystä. Ettei vain lääkittäisi, tainnutettaisi ihmisiä sitten 

kotiin. Mitä olisi niitä keinoja, muuta kuin nyt laittaa rauhoittava suuhun. Että 

löytyisi muitakin hoitovaihtoehtoja. 

7.2.2 Osallisuuden epäonnistumisen syyt 

Kognitioiden heikentymisestä johtuen muistelu ja omien voimavarojen hyödyn-

täminen saattaa olla haastateltavien kokemuksien mukaan pulmallista. Muisti-

sairas saattaa toistaa vain muutamaa lausetta ja olla passiivinen. 

Mahdollisuutta osallistua aktiivisen toimijan roolissa sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen heikentävät myös kognitioiden laskusta aiheutuvat kommunikaatio-

ongelmat. 

Siinä on se yhteistyö, yhteisen sävelen löytäminen sen asiakkaan kanssa, niis-

sä saattaa olla jonkin verran haasteita kyllä. 

7.2.3 Omiin tunteisiin ja kiintymyssuhteisiin liittyvät ongelmat 

Aineistomme pohjalta kotona selviytymistä heikensi sosiaalisen verkoston puu-

te. Osa muistisairaista eristäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta tai heillä il-

menee eriasteisia sosiaalisten tilanteiden pelkoja. Käytösoireita ei aina tiedoste-

ta tai niitä ei ymmärretä. Toisaalta monella yksinäisellä muistisairaalla on omai-

sia, mutta nämä eivät käy vierailuilla.  

Olisi ehkä parempi tehostetussa kuin ihan kotona, he kärsivät yksinäisyydestä 

ja siitä tulee niitä muita oireita. Helposti tulee näitä psyykeoireita ja sitten kun he 

saavat yksin siellä touhuta, niin sitten myös tulee turvallisuuskomponentti sii-

hen. 
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7.2.4 Vaikeus ymmärtää omasta tilanteesta kerrottua tietoa 

Oikean tiedon antaminen muistisairaalle hänen omasta tilanteestaan ei aina 

onnistu ymmärtämisen vaikeuden vuoksi. Muistisairaan kognitiivisen kyvykkyy-

den heikentyminen voi tuoda ikään kuin kielimuurin hoitohenkilökunnan ja muis-

tisairaan välille. Informaation kulku saattaa epäonnistua siksi, että muistisairaan 

haasteet kielellisiä kykyjä vaativissa tilanteissa ovat lisääntyneet.  

Joskus vaikeuksia aiheuttaa se, ettei muistisairas aina joko ymmärrä tai hyväk-

sy muistisairauttaan. Esimerkkinä haastatteluissa mainittiin, että muistisairas 

ihminen ei välttämättä ymmärrä oman lääkityksensä tai Marevanin merkitystä. 

7.2.5 Turvattomuus 

Tutkimuksemme mukaan turvattomuutta aiheuttavat ristiriidat sosiaalisissa suh-

teissa, psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen, ongelmat asumisen turvallisuu-

dessa, ongelmat turvalaitteiden käytössä ja hoitohenkilökunnan vaihtuvuus. 

Muistisairaan käytösoireet voivat aiheuttaa toraa läheisten kanssa, etenkin tilan-

teissa, joissa käytösoireiden syytä ei ymmärretä. Toisaalta ongelmia sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa voivat aiheuttaa muistisairaan omaisten tulehtuneet 

välit. Yksi haastateltavissa nosti esille myös omaishoitajan väsymisen, mikä voi 

tuoda ongelmia turvallisuuteen ja elämänlaatuun. 

…se on kaltoinkohtelua jos omainen on niin väsynyt, että [sanoo:] mädäntykööt 
äiti sinne omaan huoneeseen… 

…muistipisteet 5/30 eli voidaan puhua ihan vaikeasta dementiavaiheesta… 
…sas-toimiston viesti oli, etteivät muistipisteetkään ole kriteeri sille, ettei voitaisi 
vielä kotiuttaa, kun asiakas ei karkaile. 

Psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen tuli jokaisessa haastattelussa ilmi koto-

na selviytymistä heikentävänä tekijänä. Moni muistisairas on yksinäinen tai heil-

lä on sisäinen turvattomuuden tunne. 

Jos ihminen on jo sellainen hirveän hätäinen ja se olo on kotona aika mahdo-
tonta, niin silloin pitäisi olla paikkoja mihin mennä. 

Sen hetken kun hoitaja on, niin asiat ovat hyvin. Jos on kiire, niin se saattaa 
provosoida ja lisätä turvattomuutta, [muistisairas] saattaa lähteä hoitajan pe-
rään; silloin minun mielestä sitä tehostettua palveluasumista tietysti pitäisi miet-
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tiä jo paljon aikaisemmin. Mutta tämä on tätä, kun ajetaan alas näitä tehostettu-
ja palveluasumisen yksiköitä. Niille ihan selkeä tarve kyllä on. 

Ongelmat asumisen turvallisuudessa voivat haastattelujen perusteella johtua 

esimerkiksi kodin turvallisuustekijöistä, rakennussuunnittelusta ja ergonomiasta, 

muistisairaan tasapainon häiriöistä tai muiden sairauksien aiheuttamasta kaatui-

lusta tai karkailusta.  

Hella on päällä kun menee tai sitten on lämmittänyt puu-uunia, mitä ei voi ottaa 
pois päältä 

Jos on tällainen karkaileva ja lähtevä ihminen, niin on paljon vaikeampi sitä tur-
vallisuutta taata, kuin tämmöisellä, joka viihtyy siinä kotona 

Kyllä se välillä surkealta tuntuu laittaa illalla ovet kiinni, kun etsitään äitiä ja ol-
laan jo niin pitkällä [muistisairaudessa]. 

Turvalaitteiden käyttö nousi tutkimuksessa vahvasti esille. Turvaranneketta ei 

muisteta, sitä ei osata käyttää tai ei ymmärretä sen tarkoitusta. Toisaalta muisti-

sairailla esiintyy turvalaitteiden asiatonta käyttöä.  

Ovihälyttimissä välillä törmää siihen, että asiakas on sen verran fiksu, että hän 
hyppää sen maton yli ja pääsee ulos. 

Kun tulee hoidon piiriin, niin ensimmäinen on se turvapuhelin. Mutta kun tulee 
tämä muistisairaus, niin tulee mieleen että onko se turha. Se on joskus pöydällä 
kun asiakas makaa lattialla. Ja joku ei yksinkertaisesti muista, vaikka se on kaa-
tunut, että olisi se turvaranneke mitä voisi painaa. Ei minusta ainakaan näiden 
muistisairaiden ihmisten kanssa laite korvaa sitä ihmisen käyntiä. 

Häviää se semmoinen todellisuudentaju siitä, mikä on se hätätilanne. 

Iltayöstä tai aamuyöstä yksi asiakas painelee turvapuhelimen ja kun menee 
paikalle, se on selkä seinään päin ja sanoo että kun minua väsyttää niin kauhe-
asti. 

Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on jokaisen haastateltavan mukaan ongelma 

etenkin muistisairaille. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei omahoitajuus toimi tarkoi-

tetulla tavalla toiminnanohjauksesta johtuen. Vastuuhoitajalla saattaa mennä 

pitkiäkin aikoja ilman, että hän tapaa omia asiakkaitaan. 

7.2.6 Ongelmat arvokkaan elämän toteutumisessa  

Hoitohenkilökunnan työn järjestämisen ongelmat nousivat aineistosta hyvin esil-

le. Kiire, resurssien puute, motivaatio-ongelmat, yhteispalavereiden puuttumi-
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nen ja vaikeudet osallistua koulutuksiin kasvaneen työtaakan vuoksi mainittiin 

useaan kertaan haastatteluissa. 

Minun mielestä se on kuitenkin hoitajasta aika pitkälti kiinni, että pystytään miet-
timään käynnin pituutta. Viiden minuutin käynti muistisairaan asiakkaan luona ei 
ole käynti eikä mikään, se ei palvele ketään. Ei viidessä minuutissa pystytä vält-
tämättä kohtaamaan; Että tehdään niitä asioita yhdessä ja kuntouttavalla työot-
teella ja otetaan ne asiakkaan voimavarat käyttöön, niin niitä puolen tunnin – 
kolmen vartin käyntejä. 

Hoidetaan kotona mutta kotihoito pitäisi myös miettiä ja tehdä miten mahdollis-
tetaan tämä hoito, etteivät ihmiset vain ole heittopusseja päivystykseen – kotiin 
– päivystykseen – kotiin. 

Tällä hetkellähän ei näillä resursseilla pystytä vastaamaan siihen. Puhutaan 
kotihoidon maksimiavuista niin se on kolme käyntiä päivässä. No sehän ei 
muistisairaalle asiakkaalle, sitten kun se sairaus etenee, niin eihän se riitä. 

Yhteispalavereiden puutteesta johtuen muistisairaiden kokonaistilanne ei vält-
tämättä ole kenelläkään tiedossa ja entisten horoskooppien [täsmennys: ennen 
toiminnanohjausta olleet asiakaskäyntilistat] aikaisia aikoja kaivattiin jo väliarvi-
ointienkin vuoksi.  

Työntekijöiltäkin, että olisi aikaa jutella ja keskustella sen ihmisen kanssa, että 
se olisi vähän sellaista yhtäläistä, tuttua ja turvallista. Me olemme kuitenkin 
kaikki omia persoonia, mutta eihän meillä ole sellaista aikaa nykyään kenestä-
kään palaveria pitää. Ennen oli, käytiin joka asiakas tietyin välein, mutta ei täällä 
ole enää keretty. 

Meillä oli ne horoskoopit, niin vaihdoimme näitä listoja 9 viikon välein. Silloin 
tehtiin jokaisesta aina väliarviointi. Mutta nyt minullakin on kaksi ihmistä, jotka 
ovat olleet jo jonkin aikaa [omia asiakkaita] ja heistä ei ole RAIta edes tehty. Nyt 
kun tämä toiminnanohjaus alkoi, niin ei ole ehtinyt yhtään mitään. 

Fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja säännöllinen seuranta mainittiin ideologiana, 

mutta käytännössä niiden toteuttaminen nykyresursseilla ei onnistu. 

Yksi haastateltavista sanoi suoraan, että yksinasuvan elämän laadulle olisi pa-

rempi asua muualla kuin kotonaan. 

Just tulin tästä viimeisestä paikasta, ajattelin että voi hyvä ihme. Että tarjottaisiin 
mahdollisuus arvokkaaseen elämään, ettei tarvitsisi olla niin, että kaatumisen 
kautta pääset johonkin sitten. Että sitten menee jo lonkka tai joku. 

Ulkoilu nähtiin kotona selviytymistä parantavana tekijänä, mutta vastuu- ja re-

surssisyistä ulkoilun toteutuminen on erityisen haastavaa. Eräs haastateltava 

kertoi pelkäävänsä, että ulkoilun seurauksena muistisairas saattaisi jatkossa 
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lähteä itsekseen ulos ja eksyä. Toisella haastateltavalla taas oli kokemus siitä, 

että ulkoilutettava muistisairas olikin karannut hoitajilta. 

7.2.7 Virkistystoimintaan liittyvät ongelmat 

Päivätoiminta nähtiin kaksijakoisena asiana. Toisaalta sen koettiin edistävän 

muistisairaan kotona asumista, mutta osalla päivätoiminta voi saada aikaan se-

kavuutta ja orientoituminen omaan kotiin voi olla vaikeaa, virkistystoiminta voi 

aiheuttaa ahdistusta ja sekoittaa vuorokausirytmiä. Erään haastateltavan mu-

kaan kaikilla ei ole yhtäläiset mahdollisuudet hakea virkistystoimintaa ja talou-

delliset seikat saavat aikaan eriarvoisuutta. 

Jos heitä oikein paljon kuskaillaan paikasta toiseen, niin he ovat ihan pihalla 
iltapäivällä, että missä minä nyt olen, kun tulevat kotiin. 

7.2.8 Aistit, mielipiteet ja ajattelu 

Osalla ateriapalvelun kautta ruokansa saavilla on erään haasteltavan mukaan 

ajoittain syömisessä ongelmana ennakkoluulot uusia ruokalajeja kohtaan. Ate-

riapalvelun ruuat eivät välttämättä ole muistisairaan maun mukaisia, ja toisaalta 

muistisairaus saattaa saada vierastamaan uusia ruokia. Haastateltavat kokivat, 

että muistisairaan mielipidettä ei aina oteta huomioon. 

7.3 Keinoja parantaa kotona selviytymistä 

Kolmas tutkimuskysymyksemme koski keinoja edistää muistisairaan kotona 

selviytymistä. Aineistomme pohjalta nousi useampia kotona asumista tukevia 

ideoita ja kehitysehdotuksia. Arkirutiinit tuovat turvallisuutta ja rakennetta muis-

tisairaan päivään, joten tiimin yhtenevät työtavat ja kuntouttava työote nostettiin 

haastatteluissa esille yhtenä edistävänä tekijänä. Yhtenevien työtapojen varmis-

tamiseksi säännölliset tiimipalaverit ja yhteispalaverit moniammatillisten yhteis-

työtahojen kanssa koettiin tärkeinä. Tämän toteutuminen vaatisi lisää työaikaa 

ilman välitöntä asiakaskontaktia. Aikaa kaivattiin itse muistisairaan hoitotyölle.  

Aikaa lisää. Mahdollisuus tehdä muutakin kuin sanoa hyvää päivää ja näkemiin, 
antaa puuro suuhun ja lääkkeet ja heippa. 

Oman ammattitaidon kehittäminen nähtiin tärkeänä muistisairaan kotona selviy-

tymistä edistävänä keinona. Koulutuksien lisäksi hoitohenkilöiden oman per-
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soonan käyttöön, ilmeiden ja eleiden huomioimiseen, äänenkäyttöön ja puheta-

paan tulisi kiinnittää huomiota. Organisaation sisäisten toimintamallien kehittä-

minen muistisairaan kotona asumista tukevaksi vaatisi haastateltavien mukaan 

enemmän käytännön kokemusta hoitotyöstä ja hoitohenkilökunnan työn tunte-

mista ja heidän mielipiteidensä huomioimista. 

Lähin esimies tietää ja hän pystyy ymmärtämään ja meillä on hyvä esimies, täy-
tyy ihan kehua. Kun mennään taas organisaatiossa ylöspäin, niin ei meidän 
maailmat kohtaa. Strategiat ja juhlapuheet, että Eksote on edelläkävijä. On ihan 
hyvä että arvoja ja toimintamalleja mietitään, että tässä on paljon hyvääkin, en 
minä sitä sano, että nämä vain huonoa on. Mutta kun asiakkaita tulee ja vaihtu-
vuus on lisääntynyt ihan hirveästi. Ei nämä maailmat kohtaa, kun käytännön 
kokemus puuttuu. Toivoisin että kuunneltaisiin enempi. 

Eräs haastateltavista nosti esille elämänkaaren tuntemisen yhtenä keinona. Jot-

ta muistisairas voidaan kohdata yksilönä ja tukea hänen omia henkilökohtaisia 

vahvuuksiaan, tulee tuntea hänen elämänkaarensa. Käytössä oleva potilastieto-

järjestelmä Effica tarjoaa tähän mahdollisuuden valmiilla lomakkeella. Elämän-

kaaren tunteminenkaan ei auta, jos hoitajat vaihtuvat jatkuvasti. Vaihtuvuuteen 

ratkaisuksi yksi haastateltavistamme ehdotti niin sanottua muistilistaa. Psykiat-

risilla asiakkailla käy tietyistä hoitajista koostuva psykiatristen hoitajien rinki, 

jolla vältetään liiallista vaihtuvuutta. Miksei vastaavanlaista voisi tuoda muistisai-

raan hoitotyöhön?  

Konkreettisista keinoista kaksi haastateltavaa mainitsi muistuttavilla tai muilla 

teknisillä toiminnoilla varustetut esineet, kuten lääkeannostelija tai puhuva kello. 

Tällä hetkellä vastaavia apuvälineitä ei ole käytössä, vaikka niistä on ollut esitte-

lyjä. Apuvälineistä yksi haastateltavista mainitsi värien käytön parantavan muis-

tisairaan hahmotuskykyä. Värikontrastien käyttö esimerkiksi sohvan istuintyynyn 

valinnassa parantaa turvallisuutta. Samoin voidaan toimia tasoerojen tai muiden 

huomiota vaativien asioiden kohdalla, esimerkiksi lääkedoseteissa. Teknisistä 

apuvälineistä haastateltavista osa kaipasi myös sanelumahdollisuutta kotikäyn-

neille. Sanelumahdollisuus nopeuttaisi kirjaamista ja lisäisi kirjauksien tarkkuut-

ta, kun ei tarvitsisi toimia muistin varassa toimistolle päästyä. 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkimuksemme tuloksista käy ilmi hyvän elämän edellytysten mukaisten teki-

jöiden edistävän kotona selviytymistä. Hyvä ravitsemustila, turvallinen lääkehoi-

to, hyvä sosiaalinen verkosto ja hoitohenkilökunnan oikeanlainen työote, koulu-

tus sekä riittävä läsnäolo korostuivat haastatteluissa. Kotona selviytymistä hei-

kentävistä tekijöistä merkittävimmiksi haastatteluissa paljastuivat hoitohenkilö-

kunnan vaihtuvuus, vastuuhoitajuuden toteutumiseen liittyvät haasteet, kiire, 

yksinäisyys ja liitännäissairaudet. Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen ja 

tärkeä. Vaikka dementiaan sairastuu vuosittain liki 13 000 ihmistä ja laitoshoitoa 

vähennetään valtakunnallisesti, on muistisairaan kotona selviytymistä tutkittu 

todella vähän. Tavoitteenamme oli löytää kotihoidon hoitohenkilökunnalle keino-

ja edistää muistisairaan kotona selviytymistä. Aluksi analysoimme aineistoam-

me induktiivisesti. Etsimme kuitenkin aktiivisesti keinoja saada lisää syvyyttä 

tutkimukseemme. Tässä vaiheessa löysimme Nussbaumin toimintamahdolli-

suusteorian ja siitä saimme kaipaamaamme syvyyttä tutkimukseemme.  

Haastateltavat painottivat toimintakyvyn ylläpitämistä jatkuvan toimintakykyisek-

si kuntouttamisen sijaan. Näkemyksemme mukaan edellä mainitun tilanteen 

ennaltaehkäisemiseksi sopisi säännöllinen toimintakyvyn seuranta esimerkiksi 

SPPB-mittaria käyttämällä ja toimintakyvyn ylläpitäminen yksilöllisen kuntoutus-

suunnitelman avulla. Tutkimuksessamme selvisi, että tiimeissä on kuntoutus-

vastaavat ja vastuuhoitajien kuuluisi huolehtia säännöllisin väliajoin tehtävistä 

seurannoista. Vastuu kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta ja toimintakykyä 

ylläpitävästä toiminnasta on jokaisella muistisairaan luona käyvällä hoitajalla. 

Todellisuudessa resurssipulan ja kiireen vuoksi seurannat eivät toteudu sään-

nöllisesti – jos lainkaan – eivätkä kaikki hoitajat ole sitoutuneita muistisairaan 

toimintakyvyn ylläpitämiseen. Jokainen haastateltava toi selkeästi esille, ettei 

aikaa muistisairaan kohtaamiseen ole riittävästi nykyisessä toimintamallissa. 

Mielestämme tämä on yksi osatekijä sille, ettei kuntouttavaa työotetta aina käy-

tetä. Kiireen lisäksi toinen osatekijä lienee ajatus siitä, että muistisairas on elä-

nyt jo pitkän elämän ja nyt on hänen vuoronsa levätä ja tulla passatuksi. Kol-

mantena osatekijänä näkisimme yhtenevien työtapojen puuttumisen. Tiimipala-

vereilla, moniammatillisen työyhteisön palavereilla ja säännöllisesti tehtävillä 
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väliarvioinneilla voitaisiin käytettävistä työtavoista sopia työyhteisön kesken ja 

ottaa huomioon yksilöllisesti kunkin muistisairaan voimavarat. Tämä oli käytös-

sä jo aikaisemminkin, joten ajatuksena kyseinen toimintatapa on jo tuttu hoito-

henkilökunnalle, ja tutkimuksen mukaan sitä kaivataan. Nykyresursseilla tämä 

ei tunnu mahdolliselta.  

Olemme huolissamme haastatteluissa ja nyt myös julkisuudessa esille nostet-

tuun hoitajien väsymiseen kasvaneen työtaakan edessä ja väsymyksen vaiku-

tuksesta muistisairaan saaman hoidon laatuun. Etelä-Saimaassa 10.3.2015 

ilmestyneessä artikkelissa Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen lupasi resurs-

seja vanhusten kotihoitoon tarpeen mukaan, kun taas terveys- ja vanhustenpal-

velujen johtaja Tuula Karhula kertoi ongelmista saada työntekijöitä kotihoitoon 

(Kotiharju 2015). Tähän liittyen yhtenä jatkotutkimusaiheena olisikin, miten teh-

dä kotihoidosta uusia työntekijöitä houkutteleva työpaikka. Kotihoito on tilan-

teessa, jossa muutoksia on pakko tehdä sekä resursseja lisäämällä että toimin-

taa tehostamalla.  

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä on alkamassa Smartcare-

tutkimushanke, jossa tutkimukseen osallistuvat saavat joko GPS-paikantavan 

turvarannekkeen tai videoyhteyslaitteiston, jolla varmistetaan esimerkiksi lääk-

keenotto tai ruokailu ilman varsinaista käyntiä kotihoidon asiakkaan luona. 

GPS-paikantava turvaranneke on mielestämme tervetullut uudistus, joka paran-

taa muistisairaan turvallisuutta ja mahdollistaa liikkumisen itsenäisesti pidem-

pään. Videoyhteyteen suhtaudumme varauksellisesti. Jos muistisairaalla ei ole 

muuta sosiaalista kanssakäymistä hoitohenkilökunnan käyntien lisäksi, yksinäi-

syys ja sen aiheuttamat oireet lisääntyvät käyntien korvautuessa videoyhteydel-

lä. Mikäli käyntimäärät jatkuvat entisinä ja videoyhteyttä käytetään hoidon tuke-

na, pidämme tätä positiivisena uudistuksena. Käyntejä olisi tällöin mahdollista 

sovittaa ei-kiireisiin ajankohtiin ja näin olisi enemmän tilaisuuksia sosiaaliselle 

kanssakäymiselle. 

Mietimme lisäksi, miten hyvän elämän edellytykset toteutuvat kotihoidossa. Tut-

kimuksessamme kävi ilmi, että kotona selviytymistä edistävät tekijät ovat poik-

keuksetta hyvän elämän edellytyksien mukaisia. Vastaavasti tulokset osoittavat 

selviytymistä heikentävien tekijöiden poikkeavan edellytyksistä. Tämä osoittaa 
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hyvän elämän edellytyksien soveltuvan hoitotyön tavoitteiksi, jolla tuettaisiin 

kotona asumista. Esimerkiksi jo hoitosuunnitelmaa tehtäessä nämä tavoitteet 

voisi ottaa puheeksi muistisairaan ja hänen omaistensa kanssa. 

Hyvän elämän edellytyksistä aistit, mielikuvitus ja ajattelu jäivät hyvin vähälle 

huomiolle. Maisa kävi aiheen tiimoilta keskustelua Ttm ja väitöskirjatutkija Mari 

Aaltosen kanssa, joka on tehnyt tutkimusta dementian hoidosta elämän loppu-

vaiheessa. Hän nosti esille kysymyksen, eivätkö aistit, mielikuvitus ja ajattelu 

kuulu hoitaja-potilassuhteiden käsitteistöön? Pohdimme, että kyseessä on osa-

alue, joka tutkijoiden, niin meidän opinnäytetyöntekijöiden kuin hänen, omassa 

elämässä on tärkeässä roolissa. Olisiko aistikokemuksia mahdollista käyttää 

hyödyksi muistisairaan hyvinvoinnin ja kotona selviytymisen edistämiseksi esi-

merkiksi ruokailussa? Jos muistisairaan ruokahalu on huonontunut, voisiko sitä 

herätellä tarjoamalla visuaalisesti ja tuoksullisesti houkuttelevaa ruokaa?  

Meille kumpusi myös ajatus kosketuksen käyttämisestä osana hoitotyötä, ihmi-

sestä ja tilanteesta riippuen. Osalle hoitajista koskettaminen saattaa olla liian 

intiimiä tai se voidaan mieltää epämiellyttäväksi ja rajat rikkovaksi. Yhtä lailla 

muistisairas täytyy huomioida yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaan, sillä kaik-

ki eivät halua tai kaipaa kosketusta. Omien kokemuksiemme pohjalta uskal-

lamme kuitenkin väittää, että enemmistöllä muistisairaista on kosketuksen näl-

kä.  

Haastateltavien mukaan valtaosa muistisairaista kärsii yksinäisyydestä. Vapaa-

ehtoisten toimijoiden löytämisen lisäksi pohdimme, olisiko hoiva-avustajista 

apua yksinäisyyden lievittämiseen. Hoiva-avustajia ei kotihoidossa vielä ole, 

mutta voisiko heitä hyödyntää ei-hoidollisissa tehtävissä, kuten asiointiapuna ja 

virkistystoiminnan viejinä koteihin? Vapaaehtoistoimijoiden hyödyntäminen vaa-

tii joko aktiivisuutta omaisilta tai omaisten ja läheisten puuttuessa aktiivista otet-

ta omahoitajalta. Nykyresursseilla vastuuhoitajilla ei riitä aika hakea yksinäisille 

muistisairaille vapaaehtoisia palveluja. Tästä kumpusi jatkotutkimusaihe oppaan 

tekemiseksi vapaaehtoispalveluista hoitohenkilökuntaa ja omaisia varten. Opas 

sisältäisi lueteltuina eri toimijat, heidän palvelunsa sekä yhteystietonsa. Poh-

dimme myös, olisiko sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita mahdollisuus hyödyn-

tää enemmän muistisairaiden yksinäisyyden lievittämisessä. Toinen jatkotutki-
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musaihe voisi olla muistisairaiden kotona selviytyminen omaisten näkökulmas-

ta. 

Opinnäytetyön teoriaosaa työstäessämme tutustuimme Tampereen Katulähetys 

ry:n rekisteröimään TunteVa-toimintamalliin. Kyseessä on muistisairaan koh-

taamiseen luotu vuorovaikutusmenetelmä, joka perustuu muistisairaan omanar-

vontunnon ja identiteetin tukemiseen ja hänen tunteisiinsa ja tarpeisiinsa keskit-

tymiseen. TunteVa-toimintamallissa muistisairasta autetaan käsittelemään tun-

netasolla asioita, etsimään omaa itseään ja tunnistamaan omia voimavarojaan. 

Oleellista menetelmässä on muistisairaan tunnetilan ja muistojen tunnetilojen 

tavoittaminen; ymmärretään se tunne, jota muistisairas vertauskuvallisesti il-

maisee ja myötäillään sitä. Toimintamalli on käytössä muutamissa yksityisissä 

palveluasumisen yksiköissä eri puolilla Suomea. (Pohjavirta 2009.) Voisiko Tun-

teVa-toimintamallia soveltaa esimerkiksi käytöshäiriöiden lääkkeettömänä hoi-

tomuotona myös kotihoidossa?  

Tutkimusta tehdessämme havaitsimme osan haastateltavista tuovan kotona 

selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä heikentävinä, kun osa kuvaili samoja tekijöitä 

kotona selviytymistä edistävinä asioina. Päättelimme haastattelujen pohjalta 

näkemyserojen johtuvan hoitajan kokemuksesta, persoonasta ja osaamisen 

erilaisuudesta; mitä kukin hoitaja kykenee käyttämään edistävänä siinä missä 

toinen kokee sen heikentävänä tekijänä. Pohdimme, tulisiko kotihoidon hoito-

käytäntöjä yhtenäistää – tasoittaisiko tämä mielipide-eroja? Mietimme, liittyykö 

tähän vaikeuksia ymmärtää moniammatillista yhteistyötä. Ymmärtävätkö hoita-

jat todellisuudessa, mitä sidosryhmien osapuolien työtehtäviin ja hoitokäytäntöi-

hin kuuluu muistisairaan näkökulmasta? Osaavatko hoitajat katsoa muistisai-

raan kokonaistilannetta vai käperrytäänkö vain oman osaamisen alueelle?  

Meille tutkijoille tutkimus antoi varmuuden siitä, että hoitohenkilökunta tekee 

työtään suurella sydämellä, välittää muistisairaiden hyvinvoinnista ja on valmis 

tekemään töitä sen eteen. Väsymys ja kiire eivät ole vieneet vielä kaikkea työ-

motivaatiota, he tarvitsevat vain mahdollisuuden tehdä työnsä ammattietiikkan-

sa mukaisesti ilman kokoaikaista kiirehtimistä. Mahdollisuuden kohdata muisti-

sairas ihminen tämän omilla ehdoilla. 
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Liite 1: Haastatteluteemat sivu 1(2) 
 

• Muistisairauksien esiintyminen dementoivaa muistisairautta sairastavilla 
kotihoidon asiakkailla 

- Kuinka paljon asiakkaiden keskuudessa esiintyy dementoivia muis-
tisairauksia? 

- Erottuvatko erilaiset dementiatyypit? 
- Kuinka monta päivittäistä käyntiä keskimäärin näillä asiakkailla on? 
- Kuinka dementoivat muistisairaudet ilmenevät kotihoidon asiakkail-

la? 
 

• Dementoivaa muistisairautta sairastavan ikääntyneen toimintakyky 
- Millaisia rajoituksia heillä on toimintakyvyssään? 
- Miten nämä näkyvät päivittäisissä toiminnoissa? 
- Millaisissa toiminnoissa tarvitaan eniten tukea? 
- Millaisista toiminnoista he suoriutuvat itsenäisesti? 

 
• Dementoivaa muistisairautta sairastavan ikääntyneen kotona selviytymi-

nen 
- Miten koet heidän selviytyvän kotona? 
- Millaisia ongelmia olet kohdannut kotikäyntien yhteydessä kotona 

selviytymiseen liittyen? 
- Minkälaista tukea dementoivaa muistisairautta sairastavat ikäänty-

neet tarvitsevat mielestäsi? 
- Millaisia mahdollisuuksia dementoivaa muistisairautta sairastavalla 

ikääntyneellä (tai heidän omaisillaan) on hakea palveluita ja käyt-
tää niitä?  

- Mitä muita kotona selviytymiseen liittyviä asioita haluaisit tuoda esil-
le? 

• Dementoivaa muistisairautta sairastavan ikääntyneen toimintakykyä tu-
kevia hoitokeinoja ja apuvälineitä 

- Millaisia hoitokeinoja käytät hoitotyössä? 
- Millaisia mittareita käytät hoitotyössä? (MMSE, CERAD, GDS, RA-

VA, RAI?) 
- Millaisia apuvälineitä työsi tukena on? 
- Koetko nykyiset apuvälineet riittäviksi?  
- Mitä apuvälineitä koet tarvitsevasi jo olemassa olevien lisäksi? 
- Onko dementoivaa muistisairautta sairastavilla ikääntyneillä käy-

tössään turvalaitteita? 
- Osaavatko he käyttää niitä? Onko turvalaitteiden käytössä ongel-

mia?



Liite 1: Haastatteluteemat sivu 2(2) 
 

• Moniammatilliset yhteistyötahot 
- Mitä yhteistyötahoja kotihoidon henkilökunnalla on käytettävissä? 
- Käytättekö edellä mainittuja yhteistyötahoja? 
- Miten yhteistyötä voisi mielestäsi vielä parantaa? 
- Onko jokin yhteistyötaho, jonka haluaisitte saada mukaan muistisai-

raan hoitotyöhön? 
 

• Kotihoidon henkilökunnan koulutustarve dementoivaa muistisairautta sai-
rastavan ikääntyneen hoidossa 

- Koetko saaneesi riittävästi koulutusta muistisairaan hoitotyöstä? 
- Mihin koulutuksiin olet osallistunut? 
- Oletko saanut riittävästi koulutusta tarvittavien apuvälineiden käyt-

töön? 
- Oletko saanut riittävästi koulutusta muistisairauksiin liittyvien mitta-

reiden käytöstä? (MMSE, CERAD, GDS) 
- Millaista koulutusta haluaisit vielä saada? 
- Miten kuvailisit omaa osaamistasi muistisairaan hoitotyössä? 



Liite 2: Haastatteluiden saatekirje 
 

     Saatekirje 

  

Sosiaali- ja terveysala  

Arvoisa vastaanottaja, 

Dementoivaa muistisairautta sairastavat ovat koko ajan kasvava ko-
tihoidon asiakasjoukko, mutta miten he selviytyvät kotona, ja miten 
heidän kotona asumisen edellytyksiään ja elämänlaatuaan voitaisiin 
muuttaa paremmiksi kotihoidon näkökulmasta katsottuna? Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ikääntyneen, dementoivaa 
muistisairautta sairastavan kotihoidon asiakkaan kotona selviytymi-
sen edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä kartoittaa millaisilla tukitoimilla 
kotona selviytymistä voidaan parantaa. Opinnäytetyö on Saimaan 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sairaanhoitajan tutkin-
non opinnäytetyö. 
 
Pyydämme Sinua osallistumaan haastatteluun ja kertomaan koke-
muksistasi. Haastattelut ovat yksilöittäin tehtäviä teemahaastatteluja. 
Haastattelun kesto on noin 1 tunti ja toimintayksikön esimiehen Katri 
Märkälän luvalla haastattelut toteutetaan työaikana. Olisi tärkeää, et-
tä osallistuisit, sillä vastauksien avulla on mahdollista kehittää koti-
hoidossa tapahtuvaa hoitotyötä ja siten edistää dementoivia muisti-
sairauksia sairastavien hyvää hoitoa. Osallistuminen on vapaaehtois-
ta. Vain tutkijat saavat kuunnella nauhoituksia haastatteluista ja 
haastattelujen litterointi toteutetaan anonyymisti. Kaikki tiedot käsitel-
lään luottamuksellisesti, eikä tutkimuksesta voi tunnistaa yksittäisiä 
vastaajia, vastaajan toimipistettä eikä asemaa. Tutkimuksen valmis-
tuttua nauhat ja litteroinnit hävitetään asianmukaisesti.  
 
Valmis opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannasta.   
 
Olemme kiitollisia osallistumisestasi!  
 
Ystävällisin terveisin sairaanhoitajaopiskelijat Maisa Kauranen ja 
Minna Timperi  
 
Mikäli Sinulla herää kysymyksiä, tavoittaa meidät joko sähköpostilla 
maisa.kauranen@student.saimia.fi tai  
minna.timperi@student.saimia.fi tai klo 15 jälkeen puhelimitse 040 
XXXXXX (Maisa) tai 040 XXXXXX (Minna). Vastaamme mielellämme 
kysymyksiin. 



  Liite 3: Suostumus 
 

                

Sosiaali- ja terveysala  

Dementoivaa muistisairautta sairastavan henkilön selviytyminen kotona 

kotihoidon tukemana. Tekijät: Maisa Kauranen ja Minna Timperi. 

Olen saanut riittävästi tietoa kyseisestä opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt 
saamani tiedon. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut 
kysymyksiini riittävät vastaukset. Tiedän, että minulla on mahdollisuus keskeyt-
tää osallistumiseni missä tahansa vaiheessa. Suostun vapaaehtoisesti osallis-
tumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen ja suostun siihen, että 
haastatteluni äänitetään. 

 

 

_______________________________   

Aika ja paikka  

      

_______________________ _______________________  

Haastateltava  Maisa Kauranen 

_______________________ 

  Minna Timperi 



Liite 4: Taulukko 1 
Taulukko 1. Esimerkki luokittelustamme. 
 

- ei muisteta ottaa lääkkei-
tä 

- ei muista ottaa dosetista 
lääkkeitä 

- ei muisteta ottaa oikeaan 
aikaan lääkkeitä 

- ei muisteta ottaa oikeina 
päivinä lääkkeitä 

- käytetään niitä lääkkeitä 
ihan miten sattuu 

- ei ymmärretä lääkityksen 
merkitystä 

lääkkeenoton unoh-
taminen 
 
 
 
 
lääkkeiden väärin-
käyttö 
 
 
lääkehoidon ymmär-
tämisessä puutteita 

 
 
 
 
 
 
lääkityksen epäonnistumi-
nen 

Kotona selviyty-
mistä heikentä-
vät tekijät 
 

- asiakas sanoo että hän 
on syönyt ja on laittanut 
puuroa ja keittänyt peru-
noita mutta todellisuu-
dessa ei ole enää tehnyt 
pitkään aikaan 

- ei muisteta syödä 
- ihan syömisen kanssa on 

ongelmia ja nielemisen  
- minusta tuntuu että syö-

minen nyt on se mikä on 
se trendi, tällä hetkellä 
vaikein asia 

- painon aleneminen 
- ruokavalion köyhyys 
- hankala saada syömään 

sellaista ruokaa mitä ei 
välttämättä tunne 

- laihtuminen 
- aliravitsemus 
- ei ole enää näläntunnetta 
- ei ymmärrä käydä syö-

mään 
- pilaantuneet ruuat seiso-

vat kaapissa 

syöminen unohtuu 
 
 
 
nielemisen ongelmat 
 
 
yksipuolinen ruoka-
valio 
 
 
 
ennakkoluulot uusia 
ruokia kohtaan 
 
 
 
painon lasku 
 
köyhtynyt ruokavalio 
 
nälän tunteen ka-
toaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
heikentynyt ravitsemustila 

- itsestä huolehtiminen 
- ei muista vaihtaa vaippaa 
- unohtaa tehdä itse pik-

kupesut 
- ei osata enää käydä ves-

sassa 
- puhtaus 
- ruvetaan tuhrimaan ja te-

kemään kaikkea 
- kodin siisteys 

 

  
 
 
 
henkilökohtaisesta hygieni-
asta huolehtiminen ei onnis-
tu 

- vetäytyy sosiaalisesta 
toiminnasta 

- ei kiinnosta lähteä toisten 
kanssa toimimaan, saat-
taa jopa lakata kokonaan 

- voi tulla pelkoa kotoa 
pois lähtemisestä  

- ulkopuolinen pelottaa 
- omaisten keskinäiset ris-

tiriidat 
- omaisten väsyminen 
- ei löydy yhteistä kieltä, 

toinen puhuu aidasta, 
toinen aidan seipäästä 

- yksin asuminen, ei omai-
sia tai ystäviä tai omaiset 
eivät pidä yhteyttä 

 

eristäytyminen 
sosiaalisesta vuoro-
vaikutuksesta 
 
sosiaalisten tilantei-
den pelko 
 
 
ristiriidat sosiaalisis-
sa suhteissa 
 
kommunikaatio-
ongelmat 
 
sosiaalisen verkos-
ton puuttuminen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ongelmat 
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Taulukko 4. Kotona selviytymistä edistävien ja heikentävien tekijöiden jakami-
nen Hyvän elämän edellytyksien mukaisesti. 
 
Kotona selviytymistä edistävät asiat, 
jotka ovat yhtenevät hyvän elämän edel-
lytysten kanssa 

Kotona selviytymistä heikentävät 
asiat, jotka poikkeavat hyvän elämän 
edellytyksistä 

• Hyvä ravitsemustila 
o syömisen varmistaminen 
o monipuolinen ruokavalio 
o ohjaus ruuanvalmistukseen 
o ravitsemusvastaavan kon-

sultoiminen 
• Toimiva sosiaalinen verkosto 

o läheisten ihmisten aktivointi, 
tukeminen ja ohjaaminen 

• Oikea tieto omasta sairaudesta 
o Diagnoosi, oireet ja tieto 

lääkityksestä, myös sivu-
vaikutuksista 

• Kodin turvallisuutta lisäävät teki-
jät 

o arkea helpottavien ja turval-
lisuutta lisäävien apuväli-
neiden käyttö 

• Turvallisen lääkehoidon toteutu-
minen 

o lääkkeenoton varmistami-
nen, oikea lääke oikeaan 
aikaan 

o lääkkeiden väärinkäytön es-
täminen 

o sairauden etenemisen hi-
dastaminen lääkityksen 
keinoin 

• Fyysisen toimintakyvyn tukemi-
nen ja ylläpitäminen 

o Fyysisen toimintakyvyn yl-
läpitäminen, toimintakyvyn 
kartoitus ja kuntoutus-
suunnitelmat 

o Kuntouttava työote 
o Kotona asumisen merkitys 

fyysiselle toimintakyvylle 

• Syömiseen liittyvät ongelmat 
o nielemisvaikeudet 
o ennakkoluulot uusia ruo-

kalajeja kohtaan 
o syöminen unohtuu 
o ravinneköyhä ruokavalio 

• Lääkehoidon ongelmat 
o muistisairas ei ymmärrä 

oman lääkityksensä 
merkitystä 

• Henkilökohtaisen hygienian 
puutokset 

• Sosiaalisen verkoston puut-
tuminen 

• Kognitioiden heikentyminen 
o fyysisen toiminnan ja 

loogisen ajattelun risti-
riita 

o puutteet oman toiminnan 
ohjauksessa 

o kätevyyden häiriöt 
o vaikeus tunnistaa asioita 

ja esineitä ja niiden 
käyttötarkoituksia 

• Sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ongelmat 

o ristiriidat sosiaalisissa 
suhteissa 

o kommunikaatio-
ongelmat 

o eristäytyminen sosiaali-
sesta vuorovaikutuk-
sesta 

o sosiaalisten tilanteiden 
pelko 
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Taulukko 4. Kotona selviytymistä edistävien ja heikentävien tekijöiden jakami-
nen Hyvän elämän edellytyksien mukaisesti. 
 
Kotona selviytymistä edistävät asiat, 
jotka ovat yhtenevät hyvän elämän 
edellytysten kanssa 

Kotona selviytymistä heikentävät asi-
at, jotka poikkeavat hyvän elämän 
edellytyksistä 

• Muistitoimintojen tukeminen ja yl-
läpitäminen 

o muistelu 
o muistitestit 
o moniammatillinen yhteistyö 
o yhteydenpito omaisiin 
o muistisairaan voimavarojen 

hyödyntäminen 
o aivojumppa 

• Hoitohenkilökunnan toiminta 
o muistisairaan ohjaaminen 

ja tukeminen 
o muistisairaan kohtaaminen 

yksilönä 
o hoitajan persoonan merki-

tys 
o mittareiden käyttö ja kir-

jaaminen 
• Muistisairaan huomioiminen 

psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaa-
lisena kokonaisuutena 

o elämänkaaren tunteminen 
• Hoitohenkilökunnan ajantasainen 

koulutus 
o muistisairauksista ja uudis-

tuvista hoidoista 
o mittareiden käytöstä 
o apuvälineiden käytöstä 

 

• Psyykkisen hyvinvoinnin hei-
kentyminen 

o yksinäisyys 
o sisäinen turvattomuuden 

tunne 
o alakuloisuus 

• Liitännäissairaudet 
• Ongelmat asumisen turvalli-

suudessa 
o kodin turvallisuus 
o karkailu 
o kaatuilu 

• Ongelmat turvalaitteiden käy-
tössä 

o turvalaitteen käyttäminen 
unohtuu 

o turvalaitetta ei osata 
käyttää 

o turvalaitteen asiaton 
käyttö 

o ei ymmärretä turvalait-
teen tarkoitusta 

o ovihälyttimen kiertämi-
nen 
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Taulukko 4. Kotona selviytymistä edistävien ja heikentävien tekijöiden jakami-
nen Hyvän elämän edellytyksien mukaisesti. 
 
Kotona selviytymistä edistävät asiat, 
jotka ovat yhtenevät hyvän elämän 
edellytysten kanssa 

Kotona selviytymistä heikentävät asiat, 
jotka poikkeavat hyvän elämän edelly-
tyksistä 

• Muistisairaan itsenäisyyden ja 
ihmisarvon huomioiminen ja 
kunnioittaminen 

o kohdellaan muistisairas-
ta aikuisena 

o oikeus päättää omasta 
itsestään ja hoidostaan, 
sairauden tuomin rajoi-
tuksin 

o ymmärretään harhaluulo-
jen sisältö ja niiden 
merkitys muistisairaalle 

o muistisairauden ymmär-
täminen 

o sanattoman viestinnän 
merkitys 

• Psyykkinen hyvinvointi 
o tutun ympäristön tärkeys 
o tuttu hoitaja tuo turvalli-

suuden tunteen 
o muistisairauden hyväk-

syminen 
o kuolevaisuuden hyväk-

syminen 
• Kolmannen sektorin tuottamat 

palvelut 
• Vapaaehtoistoiminta 

o esimerkiksi SPR:n Piris-
täjät-palvelu 

• Ruumiillinen koskemattomuus 
o liikkumisen rajoittaminen 

muistisairaan turvalli-
suuden takaamiseksi. 

• Käytösoireiden lääkitseminen 
o yli- tai alilääkitseminen 

• Ulkoilu 

• Hoitohenkilökunnan työn järjes-
tämiseen liittyvät ongelmat 

o kiire 
o resurssien puute 
o motivaatio-ongelmat 
o yhteispalavereiden puuttu-

minen 
o vaihtuvuus hoitohenkilö-

kunnassa 
o koulutuksiin osallistuminen 

ajoittain haastavaa työtaa-
kan vuoksi 

• Poikkeava vuorokausirytmi 
• Käytösoireet ja niiden ymmärtä-

minen 
• Kolmannen sektorin tuottamat 

palvelut 
o päivätoiminta ja virkistys-

toiminta saattaa aiheuttaa 
ahdistusta ja sekavuutta 

 

 



Liite 6: Mittarit 
 

CERAD (The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease) on 

testi, jota käytetään muistihäiriöiden ja dementian alkuvaiheen tutkimuksessa ja 

muistisairauden diagnosoinnissa. Tehtävillä arvioidaan henkilön kognitiivisia 

taitoja.  

GDS eli geriatrinen depressioasteikko on iäkkäiden henkilöiden masennuksen 

tunnistamiseen kehitetty mittari. 

MMSE-testin (Mini-Mental State Examination) avulla arvioidaan henkilön muis-

tia ja tiedonkäsittelykykyä. Testiä käyttämällä voidaan seurata muistisairauden 

etenemistä sekä seuloa dementoivia muistisairauksia.  

MNA (Mini Nutritional Assessment) on yli 65-vuotiaan henkilön ravitsemustilan 

arviointiin tarkoitettu testi, jolla tunnistetaan ali- tai virheravitsemustilat.  

RAI (Resident Assessment Instrument) on laadun ja kustannusvaikuttavuuden 

arviointi- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan laatia henkilön hoito- ja 

palvelusuunnitelma. 

RAVA on yli 64-vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioimiseen käytettä-

vä Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG Finnish Consulting Groupin lisensoima 

mittari. 

SPPB (Short Physical Performance Battery) on lyhyt fyysisen suorituskyvyn 

testi, jolla seurataan fyysisen toimintakyvyn muutoksia.  

(Virjonen 2013.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


