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1 JOHDANTO
Muistisairaiden kokemukset omasta sairaudestaan ovat valtakunnallisesti olleet
vähäisempänä kiinnostuksen kohteena kuin muistisairaiden omaisten kokemukset
ja jaksaminen. Toistaiseksi muistisairaat enempää kuin heidän omaisensakaan
eivät ole tulleet riittävästi kuulluiksi palveluita kehitettäessä (Tulva, Uusitalo &
Harra 2007: 173). Tässä tutkimuksessa näkökulmana ja tarkastelun kohteena
olivat

muistisairastuneet

ja

heidän

kokemuksensa

kuntoutumisestaan.

Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan, voidaanko Vaasan seudun Muistiyhdistyksen
Muistikka-päiväkerhon

asiakkaiden

kuntoutumisen

edistymistä

havaita

kuntouttavaan toimintaan osallistumisen perusteella. Lisäksi tavoitteena oli
selvittää Muistikan toiminta-ajatuksen toteutumista asiakkaan näkökulmasta ja
tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää Muistikan toiminnan kehittämisessä.
Kokemukseen

keskittyvässä

tutkimuksessa

ongelmanasettelu

muotoutui

kokemuksen kuvaamisesta, jäsentelystä ja tiedon analysoimisesta.
Tutkimuksen taustateorioiksi selvitettiin dementiaa aiheuttavia muistisairauksia,
dementian yhteiskunnallista nykytilannetta, dementiaan liittyviä julistuksia,
suosituksia ja hankkeita, Vaasan kaupungin ikääntymispolitiikkaa, muistisairaiden
kuntoutusta ja päiväkerho Muistikan toimintaa.
Tässä

kvalitatiivisessa

monipuolisen

ja

tutkimuksessa

kattavan

käytettiin

tutkimustuloksen

useita

eri

aikaansaamiseksi.

menetelmiä
Asiakkaan

näkökulmaa ja arviota heille järjestetystä päiväkerhotoiminnasta haettiin
ryhmähaastattelun ja havainnoinnin keinoin. Muistisairaan kuntoutuminen hänen
itsensä arvioimana aiheutti tutkimukselle oman haasteensa. Koska oletettiin, että
pelkästään haastattelemalla ja havainnoimalla muistisairaita ei voida saada täysin
relevanttia tutkimustulosta heidän kuntoutumisestaan, arvioinnin tueksi vertailtiin
tutkimustuloksia yhteenvetoon, joka oli koottu Muistikan asiakkaiden omaisilta
joulukuussa

2009

kerätystä

kirjallisesta

kyselyaineistosta.

Näiden

tutkimusmenetelmien lisäksi hyödynnettiin Muistikan päiväkerho-ohjaajien
raportointia toimintapäivistä.
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Tutkimuksen toimeksiantaja oli Vaasan seudun Muistiyhdistys, jolla on vahvaa
paikallista dementia-asiantuntijuutta. Tutkimuksen asiasanoja ovat dementia,
muistisairaudet, kuntoutus, toimintakyky, elämänhallinta ja vertaistuki.
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2 DEMENTIA SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA
Suomen hyvinvointipolitiikka on saavuttanut yhden keskeisimmistä tavoitteistaan
– eliniän pidentymisen. Väestömme ikärakenne on muutoksessa, jossa lasten sekä
työikäisten määrä vähenee, kun puolestaan iäkkäiden määrä kasvaa nopeasti
suurten ikäluokkien vanhenemisen ja eliniän pidentymisen seurauksena. Eliniän
pidentyessä myös dementiaa aiheuttavia muistisairauksia sairastavien määrä on
lisääntynyt, mikä luo palveluntuottajille lisähaasteita. Asiantuntijat nimittävätkin
näitä muistisairauksia uudeksi kansantaudiksi, jonka hoitaminen tulee olemaan
merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. (Heimonen & Tervonen
2004: 101–102; 29, MTV3 2010.)
Dementoivat sairaudet ovat suurin yksittäinen neurologinen sairausryhmä.
Vuosittain yli 13 000 suomalaista saa etenevän muistisairauden diagnoosin.
Heidän lukumääränsä on kasvanut yhdeksässä vuodessa yli viisinkertaiseksi.
Vuonna 2010 arvioidaan maassamme olevan noin 130 000 dementiapotilasta.
Heistä noin 71 prosenttia sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa ja noin 29
prosenttia lievää dementiaa. Suomalaisista työikäisistä 7 000–10 000:lla on
etenevä muistisairaus. (Darwin Media Oy 2010; Lääkäriseura Duodecim 2010.)
Vuoden 2005 lopussa maassamme tilastoitiin 32 500 dementoivaa tautia
sairastavaa asiakasta, jotka olivat sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalveluissa,
palveluasumisessa tai säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon piirissä.
Vuonna 2001 heitä laskettiin olevan 25 600 asiakasta. Vuonna 2005 kaikista
asiakkaista,

jotka

käyttivät

laitoshoidon

palveluita,

palveluasumista

tai

kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa, lähes neljäsosalla oli dementoiva sairaus.
Vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen asiakkaista dementoivan
sairauden laskettiin tuolloin olevan noin puolella ja säännöllisen kotihoidon ja
tavallisen palveluasumisen piirissä olevista asiakkaista reilulla kymmenesosalla.
Palvelurakenteessa

tapahtunut

muutos

näkyi

tehostetun

palveluasumisen

määrällisenä kasvuna, kun taas laitoshoidossa olevien dementiaa sairastavien
osuus säilyi lähes samana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.)
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Dementiaoireisten naisten osuus näiden palvelujen piirissä oli runsaampaa
suhteessa vastaavan ikäisen väestön käyttämiin palveluihin. Myös yli 75vuotiaiden

dementiaoireisten

ja

ympärivuorokautista

hoivaa

sisältävien

palveluiden käyttäjissä naisten osuus korostui. Seuraavasta taulukosta on
luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema tilasto dementiaa
sairastavien asiakkaiden käyttämien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehityksestä
vuosiena 2001, 2003 ja 2005. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.)
Taulukko 1. Dementia-asiakkaiden määrän kehitys sosiaali- ja terveyspalveluissa
vuosina 2001, 2003 ja 2005 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan.

Dementoivat sairaudet ovat yleisin pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumisen syy ja
siten

suuri

haaste

sosiaali-

ja

terveydenhuollon

palvelujärjestelmälle.

Laitoshoidossa olevien iäkkäiden ihmisen määrän kasvua voidaan kuitenkin
ehkäistä dementoituneiden aktiivisella kuntoutuksella. Dementoituvan ihmisen
palvelujärjestelmän

kehittäminen

edellyttää

useiden

organisaatioiden

yhteistyökykyä ja -halua erityisesti kuntoutuksen liittämisessä osaksi kotona
asumista, dementiahoitoa ja laitospalveluja. Useat kunnat ovatkin laatineet
vanhuspoliittisia ohjelmiaan ja ikästrategioitaan, joissa määritellään tavoitteet ja
toimintasuunnitelmat ikääntyneen väestön hoidon ja palveluiden turvaamiseksi.
(Heimonen & Tervonen 2004: 101–102, 115; Suomen dementiahoitoyhdistys ry.
2001: 24.)
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3 DEMENTIAA AIHEUTTAVAT MUISTISAIRAUDET
Dementia on oireyhtymä, johon kuuluu muistihäiriön lisäksi kielellisiä vaikeuksia,
häiriöitä kätevyydessä ja hahmotuksessa sekä ongelmia toiminnanohjauksessa.
Dementian diagnoosikriteerien mukaan potilaalla on muistihäiriön lisäksi
vähintään yhden muun kognition osa-alueen häiriö, jotka yhdessä heikentävät
potilaan päivittäistä toimintakykyä. Kognition osa-alueen häiriöitä ovat tässä
tapauksessa afasia eli kielellinen häiriö, apraksia eli liikesarjojen suorittamisen
vaikeus ja agnosia eli nähdyn esineen tunnistamisen vaikeus tai nähdyn
merkityksen käsittämisen vaikeus. (Vuori & Heimonen 2007: 8.)
Dementiaoireiden taustalla on etenevä aivoja vaurioittava muistisairaus. Sen
tutkimisessa ja diagnoimisessa käytetään muun muassa MMSE (Mini-Mental
Status Examination) -testiä ja CERAD-tehtäväsarjaa, aivojen kuvantamista
tietokonetomografialla

tai

magneettikuvauksella

sekä

laboratorio-

ja

neuropsykologin tutkimuksia. Kun saadaan selville, mikä osa aivoista on
vaurioitunut, voidaan ymmärtää muistin toimintaa eri muistisairauksissa. Tämä
tieto on tarpeellinen suunniteltaessa hyvää hoitoa, koska silloin voidaan soveltaa
toimintoja kunkin muistisairaan tarpeisiin. (Vuori & Heimonen 2007: 9;
Erkinjuntti & Huovinen 2008: 102–143; Fröling 2005: 108.)
Muistisairauksista yleisimpiä ovat Alzheimerin tauti (noin 65–75 prosenttia
kaikista dementiasairauksista), verisuoniperäinen muistisairaus (noin 15–20
prosenttia), Lewyn kappale-tauti (noin 10 prosenttia) ja otsalohkorappeumasta
johtuva muistisairaus (noin 3-5 prosenttia dementiapotilasta). Myös Parkinsonin
tauti lasketaan eteneviin muistisairauksiin, sillä se aiheuttaa tiedonkäsittelyn
vaikeuksia. Varhainen taudinmääritys on tärkeää, jotta saadaan oikea diagnoosi ja
kohdennettu lääkehoito, jolloin sairauden pahenemista ja etenemistä voidaan
hidastaa ja laitoshoito lykkääntyy. (Darwin Media Oy 2010; Muistiliitto 2010 c.)
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OTSALOHKORAPPEUMA
n. 3-5 %
LEWYN
KAPPALE TAUTI
n. 10 %

MUUT n. 4 %

ALZHEIMERIN
TAUTI
65-75 %

VERISUONIPERÄISET
15-20 %

Kuvio 1. Dementiaa aiheuttavien sairauksien osuudet Suomessa vuonna 2000
(% dementiapotilaista) Darwin Median mukaan.

3.1
.1 Alzheimerin tauti
Alzheimerin tauti on hitaasti etenevä aivojen rappeutumissairaus ja se on yleisin
dementiaa
ementiaa aiheuttavista sairauksista. Suomessa tautia sairastaa noin 70 000
henkilöä: noin neljä prosenttia 65–74-vuotiaista ja jopa noin 25 prosenttia yli 85vuotiaista.. Tauti on harvinainen alle
all 65-vuotiailla. Taudin syy on tuntematon,
mutta sairaudelle altistavia tekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, eräät
perinnölliset alttiustekijät, vakava kallovamma ja alhainen koulutustaso.
Useimmiten Alzheimerin tauti ei periydy, mutta se saattaa olla perinnöllinen
pe
lähinnä taudin muodossa, joka alkaa alle 65-vuotiaana.
65 vuotiaana. (Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri 2007.)
2007
Alzheimerin tauti alkaa hitaasti ja huomaamatta, etenee tasaisesti ja vaiheittain
yksilöllisesti. Taudin oirekuva jaetaan neljään vaiheeseen
vaiheeseen toimintakyvyn ja avun
tarpeen perusteella: varhaiseen, lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan vaiheeseen.
Alkuvaiheessa ulkopuoliset eivät yleensä havaitse sairautta, sillä sairastuneen
sosiaaliset kyvyt säilyvät pitkään. Ensimmäinen oire on muistin ja oppimisen
oppim
heikentyminen. Lievän Alzheimerin taudin vaiheessa keskittymiskeskittymis- ja päättelykyky
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sekä puheen sujuvuus heikkenee, toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa tulee
häiriöitä. Taudin keskivaikeassa vaiheessa ilmaantuu orientaation häiriöitä,
kätevyyden ongelmia sekä hahmotusvaikeuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi
taipumuksena eksyä aluksi vieraissa ja myöhemmin tutuissakin paikoissa.
Abstraktit käsitteet menettävät merkitystään ja esiintyy epäselvää laihtumista.
Taudin vaikeassa vaiheessa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeudet ovat
huomattavia. Arkielämässä ulkopuolinen apu ja tuki käyvät välttämättömiksi.
Lisäksi esiintyy tasapaino- ja kävelyvaikeuksia, virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyn
ongelmia sekä verenpaineen laskua. Selvien oireiden alkamisen jälkeen elinvuosia
on jäljellä keskimäärin hieman yli kymmenen, mutta tauti saattaa kestää yli
kaksikymmentäkin

vuotta.

(Vuori

&

Heimonen

2007:

9;

Suomen

dementiahoitoyhdistys ry. 2001: 6-7; Suomen muistiasiantuntijat ry. 2010;
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2007.)
3.2 Verisuoniperäinen muistisairaus
Verisuoniperäistä muistisairautta kutsutaan myös nimellä vaskulaarinen dementia.
Tämä aivoverenkiertohäiriöstä johtuva muistisairaus on toiseksi yleisin etenevän
muistisairauden aiheuttaja ja sitä esiintyy jonkin verran useammin miehillä kuin
naisilla.

Sairauden

sydäninfarkti,

riskiä

tupakointi,

lisäävät

kohonnut

diabetes

ja

verenpaine,

koronaaritauti,

aivohalvaukseen

liittyvät

aivoverenkiertohäiriöt. (Muistiliitto 2010 c.)
Verisuoniperäisen

muistisairauden

oireet

alkavat

useimmiten

äkillisesti.

Tyypillisiä oireita ovat lievä muistihäiriö, näkökenttäpuutokset, kielelliset
puhehäiriöt ja nielemisvaikeudet. Muita fyysisiä oireita ovat kömpelyys sekä
tasapaino-, kävely- ja hahmottamisvaikeudet. Infarktin tai aivoverenvuodon
seurauksena

on

yleensä

toispuolihalvaus.

Oirekuvaan

liittyy

myös

tunneherkkyyttä, mielialavaihteluita, pakkoitkua tai -naurua ja paranoidisuutta.
Muisti säilyy verisuoniperäisessä muistisairaudessa yleensä paremmin kuin
Alzheimerin taudissa. Toimintakyky heikkenee epätasaisesti ja useat taidot voivat
säilyä pitkäänkin. Oireet määräytyvät aivoihin syntyneen vaurion sijainnin ja
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laajuuden mukaan. (Muistiliitto 2010 c; Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001:
9-10; Suomen muistiasiantuntijat ry. 2010)
3.3 Lewyn kappale -tauti ja Parkinson-dementia
Kolmanneksi yleisin etenevän muistisairauden aiheuttaja on Lewyn kappale –
tauti, joka alkaa tavallisesti 50–80 vuoden iässä ja aiheuttaa älyllisten toimintojen,
tarkkaavuuden ja vireystilan vaihteluita. Oireisiin kuuluu yleensä yksityiskohtaiset
ja toistuvat aistiharhat sekä harhaluulot, joita voi esiintyä jo vuosia ennen
muistioireita. Muistihäiriöt vaihtelevat vireystilan mukaan ja uusien asioiden
oppimista voi tapahtua vielä sairauden myöhemmässäkin vaiheessa. Sosiaalista
toimintakykyä

haittaa

kuitenkin

kognitiivisten

taitojen

heikentyminen.

Lukeminen, laskeminen, hahmotuskyky ja kätevyys taantuvat. Kolmiulotteinen
hahmottaminen vaikeutuu, ohimeneviä tajunnanhäiriöitä ja selittämättömiä
kaatumisia voi ilmetä. Noin 40–90 prosentilla sairastuneista esiintyy Parkinsonoireita kuten karkeaa lepovapinaa, lihasjäykkyyttä, hitautta ja kävelyhäiriöitä.
(Muistiliitto 2010 c; Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001: 11; Suomen
muistiasiantuntijat ry. 2010)
Parkinsonin tautiin sairastuneista jopa 60–70 prosentilla esiintyy muistisairaus.
Parkinson-dementia

alkaa,

kun

Parkinsonin

taudin

edetessä

henkinen

toimintakyky heikkenee ja tiedonkäsittelyssä alkaa ilmetä ongelmia. Keskeisimpiä
oireita ovat tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelut sekä muistin ja toiminnan
ohjauksen heikentyminen. Hahmottaminen ja ymmärtäminen vaikeutuvat ja
suuntavaisto heikkenee. Käytösoireisiin voi liittyä myös näköhallusinaatioita,
harhaluuloja, persoonallisuuden muutosta ja depressiota. Parkinsonin taudin
motoristen oireiden hoitoon käytetyt lääkkeet aiheuttavat usein dementoituneille
aistiharhoja, jotka altistavat sekavuudelle. (Erkinjuntti, Hietanen, Kivipelto,
Strandberg & Huovinen 2009: 94; Vuori & Heimonen 2007: 17–18)
3.4 Otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus
Otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus eli frontotemporaalinen degeneraatio
tai frontaalinen dementia alkaa yleensä 45 ja 64 ikävuoden välillä. Tyypillistä on
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persoonallisuuden

ja

käyttäytymisen

muutos,

joka

saattaa

ilmetä

arvostelukyvyttömyytenä, huolettomuutena, tahdittomuutena tai estottomuutena.
Seksuaalisesti virittyneet teot ja puheet ovat tavallisia. Toiminta on usein
impulsiivista, harkitsematonta ja lyhytjänteistä, mutta se voi olla myös
apaattisuudelta näyttävää aloitekyvyttömyyttä. Otsolohkorappeumasta johtuva
muistisairaus

voi

kulkea

suvuittain.

(Muistiliitto

2010

c;

Suomen

dementiahoitoyhdistys ry. 2001: 13)
Kolmasosa otsalohkorappeumasta johtuvista muistisairauksista edustaa Pickin
tautia, jolle on ominaista puheen ymmärtämisen häiriöt sekä ympäripyöreä tai
sisällötön puhe. Sanojen löytymisessä tai niiden merkityksen ymmärtämisessä voi
olla ongelmia. Muistioireet voivat tulla vasta vuosien kuluttua ja sairauden
edetessä oireet alkavat muistuttaa muita dementioita. Fyysiset oireet ilmaantuvat
yleensä sairauden keskivaikeassa vaiheessa. (Suomen dementiahoitoyhdistys ry.
2001: 13; Muistiliitto 2010 c; Alhainen, Viramo & Sulkava 2008: 7)
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4 JULISTUKSIA, SUOSITUKSIA JA HANKKEITA
Dementiaa sairastavia ihmisiä ja heidän hoitajiaan edustava Alzheimer Europe järjestö laati vuonna 2006 ohjelmajulistuksen, jossa vedottiin tunnustamaan
Alzheimerin tauti merkittäväksi haasteeksi kansanterveydelle sekä kehittämään
eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia toimintaohjelmia. Julistuksen mukaan
Euroopan Unionin tulisi edistää yleiseurooppalaista tutkimusta ja yhteistyötä
varhaisen diagnosoimisen kehittämisessä ja dementiaa sairastavien ja heidän
hoitajiensa elämänlaadun parantamisessa. Lisäksi julistuksessa korostettiin
Alzheimer-yhdistysten tärkeää roolia ja pyydettiin tukemaan niiden toimintaa.
Euroopan parlamentti hyväksyi helmikuussa 2009 Alzheimer Europe -järjestön
julistuksen ja pyysi Euroopan komissiota kehittämään Alzheimerin taudille
euroopanlaajuisen toimintasuunnitelman. (Alzheimer Europe 2008) Euroopan
komissio hyväksyi heinäkuussa 2009 julistuksen kaksi dokumenttia, joiden
aloitteet etenevät siten, että yli 24 Euroopan maata, Suomi mukaan lukien, tekee
yhteistyötä koskien yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitetta, joka koordinoi ja
kokoaa resursseja dementiatutkimuksen alalta. (Muistiliitto 2010 b: 8.)
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto julkaisivat vuonna 2001
ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen, jonka mukaan jokaisen
kunnan tulisi laatia vanhuspoliittinen strategia ja paikallisiin tarpeisiin ja
resursseihin

pohjautuva

palvelurakenteen

kehittämisohjelma

(Sosiaali-

ja

terveysministeriö 2002: 18.) Vuonna 2008 sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisemassa

ikäihmisten

palvelujen

laatusuosituksessa

asetettiin

valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä
henkilöistä viidestä kuuteen prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä ja
kolme prosenttia hoidetaan vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa
terveyskeskusten vuodeosastoilla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008: 30.)
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan koti- ja laitoshoitoa voidaan
tukea

järjestämällä

kuntouttavaa

päivätoimintaa

ja

lyhytaikaista

ympärivuorokautista hoitoa asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja hoitavan
omaisen vapaan mahdollistamiseksi. Palvelujärjestelmää tulee kehittää siten, että
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tarkoituksenmukaisesti kohdennetuilla ja riittävillä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluilla voidaan tukea dementiaoireisten ihmisten asumista kotona pidempään
ja myöhentää laitoshoitoon siirtymistä. Henkilölle, jolle on diagnosoitu
dementoiva sairaus sekä hänen perheelleen tulee turvata mahdollisuus ensitietoon
ja

tukeen,

palvelutarpeen

arviointiin,

palveluohjaukseen

ja

palveluihin

sairausprosessin kaikissa vaiheissa. Nämä palvelut voidaan mahdollistaa
vahvistamalla

kumppanuutta

palvelujen

tuottamisessa.

Erityisosaamista

edellyttämät palvelut määritellään kunnan ikääntymispoliittisessa strategiassa sekä
seudullisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008: 27–29.)
Väli-Suomen alueella on vuosina 2009 – 2011 käynnissä IKÄKASTE-ÄLDREKASTE

–hankekokonaisuus.

Sen

lähtökohdat

perustuvat

sosiaali-

ja

terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelma KASTE:en tavoitteisiin sekä
sosiaali-

ja

terveysministeriön

ja

Kuntaliiton

yhteisen

ikäihmisten

laatusuosituksen tavoitteisiin. Hankekokonaisuuden lähtökohtina ovat myös
valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan PARAS-hankkeen
ja puitelain tavoitteet. Hankekokonaisuuden yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa
palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen, asiakaslähtöisyys ja ikäihmisten
osallisuus, henkilöstön saatavuus ja osaamisen vahvistaminen sekä pysyvä
vanhustenhuollon kehittämistyön rakenne. Tavoitteet pyritään saavuttamaan muun
muassa turvaamalla vanhustyön kehittämisen jatkumo kokoamalla alueen aiempi
kehittämistyö sekä tukemalla ikääntymispoliittista strategiatyötä, joka sisältää
dementiatyön strategian. (Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE 2009.)
Suomen Lääkärilehti julkaisi vuonna 2008 suomalainen asiantuntijasuosituksen
”Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa” eteneviä
muistisairauksia

sairastavien

elämänlaadun

ja

vaikuttavien

palveluiden

turvaamiseksi (Suomen Lääkäriliitto 2008). Vuoden 2010 syyskuussa julkaistiin
valtakunnalliset

muistisairauksien

ennaltaehkäisyä,

varhaista

hoitosuositukset,

taudinmääritystä,

ehyttä

joissa

painotetaan

hoitoketjua

kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta (Lääkäriseura Duodecim 2010).

sekä
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5 VAASAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLITIIKKA
Vuosille

2003–2010

laaditussa

Vaasan

vanhuspoliittisessa

ohjelmassa

vanhuspalvelujen sisällöllisinä tavoitteina oli muun muassa luoda edellytykset
turvalliselle asumiselle ja virikkeelliselle elämiselle omassa kodissa ja tutussa
elämänpiirissä mahdollisimman pitkään. Vaasan vanhushuoltoa ohjaaviksi
arvoiksi määriteltiin ihmisarvon kunnioittaminen, yksilöllisyyden arvostaminen,
ammattitaito ja molemminpuolinen vastuu, tasa-arvo, luovuus ja omatoimisuus.
Kehittämiskohteena oli muun muassa kotona asumisen turvaaminen 90 %:lle 75
vuotta täyttäneistä. Tähän suunniteltiin päästävän esimerkiksi kehittämällä
päivähoitotoimintaa ja lyhytaikaista hoitoa kuntouttavaan suuntaan. (Vaasan
kaupunki 2003: 8, 10, 31–32.)
Vaasan vanhuspoliittista ohjelmaa ryhdyttiin päivittämään vuonna 2009
ikääntymispoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2008–2015. Ikääntymiskehityksen ja
väestön

toimintakykymuutosten

vuoksi

tehostetussa

palveluasumisessa,

vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa olevien eläkeikäisten
määrän odotettiin suositusten vastaisesti kasvavan 45 prosentilla vuosina 2006–
2020. Ikäpoliittinen toimikunta ei sen vuoksi katsonut mahdolliseksi muutamassa
vuodessa sitoutua sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Ikäihmisten
palvelujen laatusuosituksen mukaiseen palvelurakenteeseen. Ohjelman tavoitteena
oli kuitenkin tukea vanhusten itsenäistä selviytymistä kotona tai palveluasunnossa
mahdollisimman pitkään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.8.2010 kokouksessaan
Ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille 2008–2015 ohjaamaan Vaasan kaupungin
ikääntymispolitiikkaa. (Vaasan kaupunki 2010: 22–23.)
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Vaasassa laskettiin olevan noin 1400 yli
85-vuotiasta vanhusta. Viidentoista vuoden sisällä heidän lukumäärän arvioitiin
kasvavan noin 760 vanhuksella eli yli puolitoistakertaiseksi. Ikääntymispoliittisen
ohjelman mukaan samassa ikäryhmässä laskettiin vuonna 2010 olevan noin 490
keskivaikeasti ja vaikeasti dementoitunutta vaasalaista vanhusta. Heidän
lukumääränsä arvioitiin vuoteen 2025 mennessä kasvavan samassa suhteessa yli
puolitoistakertaiseksi, eli viidentoista vuoden jälkeen heitä arvioitiin olevan noin
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760

henkilöä.

Ikääntymispoliittinen

toimikunta

antoi

jo

vuonna

2009

vammaisneuvoston ehdotukseen vastineen, että kaupungin eri alueille tulisi
perustaa

varsinaisia

päiväkeskuksia

kevyempiä

ratkaisuja

ja

että

päiväkeskustoimintaa tarvitsevat erityisesti muistihäiriöiset vanhukset. (Vaasan
kaupunki 2010: 20,13.)
Taulukko 2. Vaasan väestöennuste ikäryhmittäin Tilastokeskuksen mukaan(19.5.2010).

Ikäryhmä / vuosi
65 – 74
75 – 79
80 - 85
85 +
(75+

2010
5260
2007
1523
1407
4937

2015
6331
2132
1648
1648
5428

2020
6887
2452
1795
1890
6137

2025
6415
3161
2106
2165
7432)

Taulukko 3. Keskivaikeasti ja vaikeasti dementoituneiden määrän kehitys Vaasassa
Ikääntymispoliittisen ohjelman mukaan.

Ikäluokka ja prevalenssi
65-74 (4%)
75-84 (10, 7 %)
85+ (35%)
Yhteensä
Hoitopaikkojen tarve

2010
210
378
492
1080
540

2015
253
404
577
1234
617

2020
275
454
662
1391
696

2025
257
563
758
1577
789
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6 KUNTOUTUS
Kuntoutuksen käsite määritellään ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka
tavoitteena

on

toimintakyvyn,

itsenäisen

selviytymisen

ja

hyvinvoinnin

edistäminen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää ja ylläpitää kuntoutujan
elämänhallintaa sekä vahvistaa omatoimisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2002:

3).

Kuntoutus

auttaa

asennoitumaan

myönteisesti

muuttuneessa

elämäntilanteessa ja vahvistaa luottamuksen tunnetta (Erkinjuntti, Heimonen &
Huovinen 2006: 41).
6.1 Toimintakyky
Toimintakyvyn käsite liittyy laajasti ihmisen hyvinvointiin. Toimintakyky
merkitsee sitä, että ihminen selviytyy itselleen merkityksellisistä jokapäiväisen
elämän toiminnoista itseään tyydyttävällä tavalla siinä ympäristössä, jossa hän
arkeaan elää. Toimintakyky voidaan määritellä joko voimavaralähtöisesti, jäljellä
olevan toimintakyvyn tasona tai todettuina toiminnan vajeina. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2006: 4.)
Toimintakyky jakautuu eri ulottuvuuksiin. Fyysinen toimintakyky kattaa kyvyn
suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten liikkuminen, pukeutuminen,
peseytyminen, syöminen, wc-käynnit, kotiaskareet ja asioinnit kodin ulkopuolella.
Psyykkinen

toimintakyky

koostuu

muun

muassa

elämänhallinnasta,

mielenterveydestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, itsearvostuksesta ja omista
voimavaroista. Sosiaalista toimintakykyä määrittävät kyky toimia ja olla
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, sosiaaliset suhteet ja niiden laatu
kotona ja kodin ulkopuolella sekä elämän mielekkyys. Kognitiivinen eli älyllinen
toimintakyky sisältää oppimisen, tiedon käsittelyn, muistin, toiminnan ohjauksen
ja kielellisen toiminnan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006: 4.)
Dementoituvan ihmisen toimintakyky on sidoksissa aikaan, paikkaan sekä
ihmisiin.

Toimintakykyä tulee arvioida tutussa ympäristössä, normaaliin

päivärytmiin liittyen ja sairastuneelle itselleen ominaisella, tutulla tavalla.
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Arvioitaessa tulee huomioida myös toimintojen yksilölliset merkitykset ja
sairastuneen persoonallisuus. (Granö 2008.)
6.2 Elämänhallinta
Ihmisen perustarpeisiin kuuluu oman elämän hallinta. Hallitsemattomien ja
yllättävien vastoinkäymisten pelko aiheuttaa turvattomuutta, kun taas tunne siitä,
että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa elämäänsä, luo turvallisuuden tunnetta ja
sisäistä voimaa. Hallinnantunteeseen vaikuttavat kyky toimia ja tehdä päätöksiä
sekä ratkaisuja, mutta myös kyky hallita ja käsitellä omia tunteitaan. (KeltikangasJärvinen 2000: 27–28.)
Muistin heikentyminen tuo mukanaan ennakoimattomia muutoksia elämässä,
mikä saattaa horjuttaa elämänhallintaa ja lisätä turvattomuutta. Tärkeitä asioita
alkaa unohtua. Ajan- ja rahanhallinnassa ilmaantuu ongelmia. Eksyy paikkoihin,
joita ei enää tunnista. Oman heikkoutensa hyväksyminen vaatii asian psyykkistä
työstämistä. Jotkut kieltävät muistisairautensa sekä itseltään että muilta.
Yksinasuva joutuu tukeutumaan moniin mahdollisiin apukeinoihin hallitakseen
elämäänsä. Omaisen kanssa asuva voi puolestaan normaalisti turvautua
läheiseensä, mutta jo pelkästään kodissa tapahtuvat roolimuutokset voivat
kuitenkin vaikuttaa elämänhallinnan tunteeseen.

Arjen hallinnan muututtua

epävarmaksi, alkaa yleensä sosiaalinen vetäytyminen ja eristäytyminen, mikä
koskettaa usein sekä muistisairasta itseään että hänen perhettään (Tulva ym. 2007:
161; Sormunen & Topo 2008: 100.)
6.3 Kuntoutus etenevissä muistisairauksissa
Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon kokonaisuuteen kuuluu suunnitelmallinen ja
tavoitteellinen kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman
hyvä toimintakyky ja elämänlaatu etenevästä muistisairaudesta huolimatta.
Pyrkimyksenä on erityisesti sairastuneen voimavarojen, omatoimisuuden sekä
hallinnan tunteen ylläpitäminen ja parantaminen. Tulevaisuuteen liittyvän
toiveikkuuden ja toivon herääminen on siten mahdollista. Kuntoutus sisältää myös
sairastuneen

läheisen

voimavarojen

tukemisen

sekä

lähiympäristön
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muokkaamisen sairastuneen toimintakykyä tukevaksi esimerkiksi apuvälineiden
avulla. (Muistiliitto 2009: 4). Ihminen käy kuntoutumisprosessissa läpi omaa
elämäntilannettaan,

etsii

uusia

voimavaroja

ja

rakentaa

uudelleen

sairastumisprosessissa haavoittunutta identiteettiään (Tulva ym. 2007: 166).
Kuntoutuksen tavoitteiden ja keinojen valinnat vaihtelevat yksilöllisesti sairauden
vaikeusasteen mukaan (Heimonen & Tervonen 2004: 55).
6.3.1 Varhainen ja lievä vaihe
Sairauden alkuvaiheessa, heti diagnoosin saamisen jälkeen suositellaan tehtäväksi
henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma yhdessä sairastuneen, hänen läheisensä ja
ammattihenkilöiden kanssa. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksena on ohjata
sairastunutta ja hänen läheistään omahoitoon sekä ehkäistä toimintakyvyn ja
elämänlaadun ennenaikaista heikkenemistä. (Muistiliitto 2009: 6). Käypä hoito suosituksen mukaan muistipotilaalle tulisi laatia yksilöllinen hoito-, kuntoutus- ja
palvelusuunnitelma,

jota

tarkistetaan

säännöllisesti

sairauden

edetessä

(Lääkäriseura Duodecim 2010).
Muistisairauden varhaisessa vaiheessa kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn
ylläpitäminen ja oireiden lievittäminen (Erkinjuntti, Heimonen & Huovinen 2006:
44). Lievässä vaiheessa kuntoutuksen tavoitteena on yleiskunnon kohennus,
toimintakyvyn
kykyalueiden

ylläpitäminen,
erityinen

taitojen

huomioiminen

harjaannuttaminen,
sekä

heikkenevien

vertaiskokemuksen

saaminen

(Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001: 23). Kuntoilulla on yhteys muistin
toimintaan ja sillä voidaan hidastaa muistin heikkenemistä (Pohjalainen 2010: 4).
Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi on saatu vaikuttavuusnäyttöä myös
fysioterapiasta

sekä

toimintaterapiasta

(Muistiliitto

2009:

9).

Taudin

vaikeutumisen myötä liikuntakyvyn heikkeneminen on yksi keskeisimmistä
avuntarpeeseen ja laitoshoitoon johtavista tekijöistä (Muistiliitto 2010 a: 14).
Sairauden toteamisen jälkeen tarvitaan ensitietoa sairaudesta, sen hoidosta ja
kuntoutuksesta sekä sosiaalisista etuuksista ja tukimuodoista. Neuvonnalla ja
ohjauksella turvataan riittävän tiedon saaminen, mikä auttaa sopeutumaan
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sairauden mukanaan tuomiin haasteisiin ja hakemaan tarvittavia tuki- ja
palvelumuotoja. Koko sairauden ajan tarvitaan neuvontaa, jolla tuetaan kotona
asumista sekä sairastuneen ja hänen omaisensa voimavaroja. Neuvonnan
tavoitteena on ylläpitää, tukea ja parantaa heidän hyvinvointiaan sekä
elämänlaatuaan. (Heimonen & Tervonen 2004: 58.)
Kotona asumisen tukemiseksi on tarpeellista rakentaa riittävän kattava
tukiverkosto ammattiauttajista, omaisista, ystävistä sekä dementiayhdistysten
tarjoamista palveluista (Telaranta 2001: 80). Kotona asumista voidaan tukea myös
kotihoidon avulla joko tilapäisesti tai säännöllisesti tarpeen mukaan. Kunnallisen
kotihoidon kautta järjestetään myös erilaisia tukipalveluita, kuten esimerkiksi
ateria-, kauppa-, kylvetys- ja turvapuhelinpalveluita. (Muistiliitto 2009: 10.)
Kuntoutumista tukee myös lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito, jonka
tavoitteena on kotona asumisen jatkuminen. Hoitojakson tavoitteet suunnitellaan
yksilöllisesti

tukemaan

fyysistä,

henkistä

ja

sosiaalista

toimintakykyä.

Hoitojakson aikana omaishoitajalla on mahdollisuus levätä ja kerätä voimia sekä
saada neuvoja hoitopaikan henkilökunnalta. (Muistiliitto 2009: 10.)

Kuvio 2. Alzheimerin taudin eteneminen Timo Erkinjuntin mukaan.
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6.3.2 Keskivaikea ja vaikea vaihe
Muistisairauden

keskivaikeassa

vaiheessa

pyritään

löytämään

sellaista

toimintakykyä ja itsetuntoa tukevaa toimintaa, jossa sairastunut voi kokea
onnistumista ja pysyvyyttä sekä tuntea mielihyvää. (Erkinjuntti ym. 2006: 46).
Tavoitteena on suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen, yksilöllisten tarpeiden
mukainen

hoito,

ryhmätoiminta

ja

omaishoitajan

huomioiminen

kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa (Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001:
23).
Muistisairauden vaikeassa vaiheessa dementoitunut henkilö ei selviä mistään
päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, vaan on autettava ja hoidettava ympäri
vuorokauden (Telaranta 2001: 49). Toiminta- ja älyllisen kyvyn lasku rajoittaa
yleensä sosiaalisia suhteita ja osallistumista kodin ulkopuolisiin tapahtumiin.
Sosiaaliset tilanteet tulee sen vuoksi mitoittaa sairastuneen kykyjen ja
voimavarojen mukaisesti, jotta muistisairas voi jatkaa sosiaalisia suhteitaan
saaden niistä voimavaroja arkeen. (Telaranta 2001: 82). Kuntoutuksella pyritään
ylläpitämään

fyysistä

toimintakykyä

ja

tukemaan

vuorovaikutustaitoja.

Kielellisten kykyjen heikennyttyä voidaan käyttää eri aistikanavia stimuloivia
virikkeitä. (Erkinjuntti ym. 2006: 46). Vaikka aikaisemmin opittuja asioita ei enää
kyetä palauttamaan muistiin, voidaan kuitenkin kokeilemalla löytää kullekin
muistisairaalle yksilölliset ja kuntouttavat toimintamuodot, jotka stimuloivat
muistia (Fröling 2005: 108.)
Kuntoutuksen luonne muuttuu ja painottuu enemmän henkilökohtaiseen hyvään
hoivaan,

toimintakyvyn

ylläpitämiseen

ja

positiivisen

minäkuvan

sekä

elämänhallinnan tunteen tukemiseen (Muistiliitto 2009: 10). Sairauden edetessä
hoitotyö

muodostuu

omaishoitajalle

yhä

vaativammaksi,

jolloin

lyhytaikaishoitojaksot yleensä tihenevät ja pitenevät kunnes hoitomuoto muuttuu
lopulta pitkäaikaishoidoksi. Kotona asumisen päättymistä ennakoivat tekijät ovat
tutkimusten mukaan sairastuneen käytösoireet, yksinasuminen, omaishoitajan
kuormittuneisuus sekä puutteellinen toiminta hoito- ja palvelujärjestelmässä
(Suomen Lääkäriliitto 2008: 18.)
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6.4 Kuntouttava päivätoiminta
Kuntouttava ja suunnitelmallinen päivätoiminta tukee muistioireisen ihmisen
kotihoitoa. Sillä ylläpidetään muistioireisen henkilön toimintakykyä ja taitoja
selviytyä arjessa sekä järjestää omaishoitajalle mahdollisuus omaan aikaan ja
lepoon.

Kuntouttavalla

päivätoiminnalla

pyritään

vaikuttamaan

sellaisiin

tekijöihin, joiden vuoksi selviytyminen kotona sairauden edetessä vaarantuu.
Toiminnan tulisi sisältää virkkeellisen kuntouttavan toiminnan lisäksi laaja-alaista
ja suunnitelmallista tukea useilla elämän alueilla. (Sormunen ym. 2008: 71.)
Muistisairaan hyvinvointia ja kotona asumista tukeva päiväkuntoutus on
yksilöllisesti

suunniteltua,

tavoitteellista

toimintaa

ja

ryhmämuotoisena

toimiessaan aktivoi sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaalihuollon avopalveluna
järjestettävää

ikääntyneiden

päivätoimintaa

toteuttavat

kuntien

perusterveydenhuolto, yksityiset palveluntuottajat sekä muisti-, Alzheimer- ja
dementiayhdistykset. (Tulva ym. 2007:169.) Organisoitu ryhmätoiminta tarjoaa
osallistujilleen mahdollisuuden kuntouttavaan vertaistukeen ja ryhmän tukeen.
Vaikuttavuustutkimuksia päivätoiminnasta on tehty hyvin niukasti. Käytännöt ja
sisällön kehittäminen eri yksiköissä on ollut kirjavaa ja vaikka toimintaa on ollut
monipuolista ja kuntouttavaa, elämänhallintaa lisäävien tukitoimien kehittämistä
on ollut vähemmän. Muistioireisten henkilöiden päivätoiminnalle ei ole laadittu
valtakunnallisia laatukriteereitä. (Sormunen ym. 2008: 72.)
6.4.1 Vertaistuki
Samassa elämäntilanteessa kokemuksiaan jakavien ihmisten vuorovaikutusta
kutsutaan

vertaistueksi.

Vertainen

ymmärtää

ulkopuolista

paremmin

hämmentäviäkin asioita, mikä luo vertaisten kesken yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Samanlaisessa

elämäntilanteessa

olevat

ihmiset

kokevat

toistensa

tuen

voimavarana. (Muistiliitto 2008 a: 28; Muistiliitto 2008 b: 6.) Vertaisryhmässä
sosiaalisen leimautumisen tunne voi lievittyä ja siten kannustaa sosiaalisten
suhteiden ylläpitämiseen (Saarenheimo & Pietilä 2006: 35). Vertaistuki voi näin
hyödyttää sekä muistisairasta itseään että hänen omaisiaan. Muistisairastuneen
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omien

oireiden

ryhmätoiminnassa

sietämistä
muiden

helpottaa

tieto

muistisairaiden

sairaudesta
kanssa.

ja

tasavertaisuus

Elämänhallintaa

tukee

mahdollisuus käsitellä sairauden herättämiä tunteita ja ajatuksia. (Erkinjuntti ym.
2006: 44.)
Vertaistuki voi olla luonteeltaan sekä henkistä että käytännöllistä. Henkinen
vertaistuki ilmenee useasti tunteiden ja ajattelun jäsentymisenä ja lohtua
tuottavana kohtalotoveruutena. Käytännöllistä vertaistukea voivat olla esimerkiksi
tieto, neuvot ja apu, jotka auttavat ratkaisemaan arjen ongelmia. Vertaistuki
voidaan määritellä myös yhdeksi kuntoutuksen muodoksi, sillä vertaiselta saatu
kokemus ja tieto auttavat voimaantumaan ja herättävät toivon tunnetta selviytyä
omassa elämässä. (Muistiliitto 2008 a: 28)
6.4.2 Ryhmän merkitys
Muistisairaus eristää usein sosiaalisesti sekä itse sairastuneet että heidän
perheensä.

Tällöin tarvitaan organisoitua toimintaa, jolla voidaan paikata

sosiaaliseen verkostoon syntyneitä aukkoja ja välittää sosiaalista tukea.
Muistisairaiden henkilöiden ja erityisesti heidän omaishoitajiensa tukemiseksi
onkin käytetty hyvin paljon erimuotoista ryhmätoimintaa. Sitä ovat järjestäneet
yleensä kolmannen sektorin toimijat, kun sen sijaan julkisena tukipalveluna se on
ollut vähäisempää. (Sormunen & Topo 2008: 100.)
Ryhmään osallistuminen tarjoaa jäsenelleen yhteisöllisyyden kokemuksen. Tämä
yhteisöllisyys sekä mahdollisuus vuorovaikutukseen ovat merkityksellisiä
tekijöitä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä erityisesti yksin asuvien
muistisairaiden henkilöiden kohdalla. Ohjatussa ryhmätoiminnassa tutut ryhmän
jäsenet ja rutiinit luovat muistisairastuneille henkilöille turvallisuuden tunnetta.
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7 PÄIVÄKERHOTOIMINTA MUISTIKKA
Vaasan seudun Muistiyhdistyksen järjestämä päiväkerho Muistikka aloitti
toimintansa toukokuussa 2009. Toiminta on tarkoitettu ikääntyville vaasalaisille,
suomenkielisille

kotona

asuville

muistisairaille,

joilla

on

diagnosoitu

muistisairaus. Kuntouttavaa päivätoimintaa toteutetaan Vaasan kaupungin koti- ja
laitoshoidon tilaamana. Toiminnan tavoitteena on edistää muistisairastuneiden
edellytyksiä asua kotona aktivoivan ja virikkeellisen toiminnan avulla sekä tukea
heitä hoitavia omaisia. Päivätoimintaa järjestetään kahdelle eri ryhmälle, jotka
kumpikin kokoontuvat kerran viikossa neljän tunnin ajan. Kumpaankin ryhmään
osallistuu kahdeksan muistisairasta ja yhdestä kahteen päivätoimintapaikkaa on
varattu tilapäistarvetta varten. Arvion mukaan asiakkaat pärjäävät toiminnassa
mukana vielä muistisairauden keskivaikeassa vaiheessa. Päiväkerhotoimintaan
osallistumisen kriteeri on diagnoosin ohella se, että asiakas ei voi samanaikaisesti
osallistua

kaupungin

järjestämään

päivätoimintaan.

(Vaasan

seudun

Muistiyhdistys 2009; Nyby 2010.)
Muistikan
ammatillisen

päiväkerhotoimintaa
koulutuksen

ohjaavat

saanutta

kaksi

sosiaali-

ohjaajaa.

ja

Ohjaajien

terveysalan
ammatillista

muistisairauksiin liittyvää osaamista ylläpidetään ja kehitetään koulutuksilla.
Ohjaajat noudattavat työssään vuorovaikutuksellista TunteVa-menetelmää, joka
on kehittynyt validaatiomenetelmästä. Toiminnan lähtökohtana on pyrkimys
ymmärtää muistisairaan sisäistä kokemus- ja elämysmaailmaa.

Menetelmän

ansiosta muistisairas saa tunteen välittämisestä, arvostuksesta ja ymmärtämisestä
sekä tunne- että yksilötasolla.

Muistisairaan kuunteleminen ja kohtaaminen

sisältää elekielen ja sanallisen viestinnän vahvistamista, nimeämällä sekä
tulkitsemalla voimakkaita tunteita. (Nyby 2010; Rantasalo 2010; Tampereen
kaupunkilähetys ry 2010; Westius & Petersen 2006: 137–138.)
Muistikan päiväkerhotoimintaa järjestetään Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen
tiloissa Palosaarella. Toiminta on asiakkaille maksutonta, mutta lounaan ja
kuljetukset asiakas maksaa itse. Asiakkaat tulevat muun muassa Vaasan
kaupungin

Ikäkeskuksen

Muistipoliklinikan

ja

kaupungin

vanhusten
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päivätoiminnan
kotipalveluohjaajat

kautta.

Myös

kaupungin

ovat

ohjanneet

asiakkaita

muistikoordinaattori
Muistikkaan.

Lisäksi

ja
osa

sairastuneiden omaisista on ottanut yhdistykseen suoraan yhteyttä. Jokainen
asiakas sekä hänen omaisensa haastatellaan aina osallistumisen aloitusvaiheessa
tarvittavien perustietojen kartoittamiseksi. Lisäksi asiakkaat täyttävät yhdessä
omaisen tai esimerkiksi kotipalvelun työntekijän kanssa elämäntarinaa ja kykyjä
kartoittavat lomakkeet. Nämä tiedot auttavat ohjaajia tuntemaan, suhtautumaan ja
ymmärtämään asiakkaita sekä tukevat toiminnassa käytettyä muistelua. (Vaasan
seudun Muistiyhdistys 2009; Nyby 2010; Tanttari 2010.)

Ikäkeskus:

Muistikoordinaattori

Muistipoliklinikka,

MUISTI-

Päivähoito, Kuntosali

YHDISTYS

Kotipalvelu

Kuljetuskorttien
Ruukinkartano

Omaiset, läheiset

yhteyshenkilö, taksit

Kuvio 3. Päiväkerhotoiminta Muistikan yhteistyöverkosto 2009.

Muistikan kuntouttavaa toimintaa kehitetään jatkuvalla suunnittelulla ja
arvioinnilla. Jokaiselle viikolle suunnitellaan ohjelma, joka toimii viitteellisenä
runkona päivän toiminnalle. Jokaisen toimintapäivän jälkeen ohjaajat tekevät
arvioinnin, johon merkitään osallistujat, päivän ohjelma, tapahtumat sekä
pohdintaa vaativat asiat.

Jokainen asiakas otetaan arvioinnissa huomioon

yksilönä. (Vaasan seudun Muistiyhdistys 2009.)
Vaasan seudun Muistiyhdistys pitää toiminnan toteutumisesta tilastoa. Muistikan
kuntouttavaa

päiväkerhotoimintaa

arvioidaan

vuosittain

Vaasan

seudun

Muistiyhdistyksen toiminnan arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin pohjana ovat
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Vaasan kaupungin päivätoiminnalle asetetut laatukriteerit sekä MuistiLuotsin
arviointisuunnitelma. (Nyby 2010.)
Kaikissa

Muistikan

toimintapäivissä

käytetään

kuntouttavaa

otetta.

Toimintapäivien aloitus ja lopetus toteutetaan turvallisuuden tunteen luomiseksi
aina samaa kaavaa noudattaen. Päivä aloitetaan kahvilla ja kuulumisilla sekä
päivän lehden lukemisella. Lehden lukeminen ja päivän teema – kuten äitienpäivä
tai joulu – auttavat asiakasta orientoitumaan kyseiseen päivään ja vuodenaikaan.
Ohjaajat vaihtelevat toiminnallisia hetkiä sensitiivisellä otteella asiakkaiden
toiveiden, toimintakyvyn sekä sen hetkisen vireystilan mukaan. Musiikkia,
laulamista ja fyysistä kuntoilua sisällytetään kuitenkin jokaiseen toimintapäivään.
(Vaasan seudun Muistiyhdistys 2009; Nyby 2010.)
Ruokailutilanteet ovat myös osa muistisairaan kuntoutusta, sillä ruokailuun
siirtyessään asiakkaat ulkoilevat ja ruokailutilanteissa pyritään kunkin asiakkaan
toimintaedellytysten mukaan mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Ajatuksena
on fyysisen ja psyykkisen toiminnan tiivis vuorovaikutus: kehoa kuntouttamalla
voidaan vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Kognitiivista toimintakykyä tuetaan
erilaisin harjoituksin ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen toteutuu ryhmän
useissa eri toiminnoissa. Asiakkaiden keskinäinen sosiaalinen vuorovaikutus
tarjoaa heille vertaistuen mahdollisuuden. Tavoitteena on lisäksi ehkäistä
syrjäytymistä ja ylläpitää asiakkaiden mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin.
(Vaasan seudun Muistiyhdistys 2009; Nyby 2010.)
Muistikan toiminta-ajatuksena on tarjota kotona asuvalle muistisairastuneelle
kuntouttavaa ja virikkeellistä ryhmätoimintaa kerran viikossa. Toiminnan
tavoitteena on virkistää kehoa ja mieltä monipuolisella ryhmätoiminnalla sekä
mukavalla yhdessäololla. On tärkeää, että jokainen tuntee kuuluvansa ryhmään,
jossa yksilöllisyys huomioidaan ja olo on turvallinen. Lähtökohtana on lisäksi
edistää asiakkaan kotona selviytymistä sekä mahdollistaa sairastuneen omaiselle
tai omaishoitajalle vapaa-aikaa. (Vaasan seudun Muistiyhdistys 2010.)
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimus toteutettiin vuoden 2010 aikana valitsemalla tutkimusaihe ja tavoitteet
tutkimukselle. Tutkimuksen kohderyhmä tarkentui tutkimuslupien jälkeen.
Aineisto

kerättiin

kokonaisotannalla

ja

analysoitiin

teorialähtöisen

sisällönanalyysin menetelmin.
8.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen tavoite
Muistisairaisiin henkilöihin liittyvät tutkimukset ovat maassamme painottuneet
toistaiseksi heidän omaistensa kokemuksiin. Muistisairaiden omat kokemukset
ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle, sillä tutkiminen on haastavaa ja
luotettavuudestakin

voidaan

kiistellä.

Vaasan

seudun

Muistiyhdistyksen

ehdotuksesta valittiin opinnäytetyön aiheeksi ja näkökulmaksi kuitenkin juuri
muistisairaiden kokemukset. Toivomuksena oli saada tutkimuksessa esiin
erityisesti ”muistisairastuneen ääni”.
Tutkimuksen

tavoitteena

oli

selvittää

muistisairastuneiden

kokemuksia

kuntoutumisestaan Vaasan seudun Muistiyhdistyksen järjestämässä Muistikkapäiväkerhotoiminnassa. Tavoitteena oli lisäksi pyrkiä arvioimaan, onko näiden
asiakkaiden kuntoutumisessa havaittavissa edistymistä. Arvioinnin

tueksi

tutkimustuloksia verrattiin saman asiakasryhmän omaisilta joulukuussa 2009
saatuun palautteeseen. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin päiväkerhon ohjaajien
pitämää päiväkirja-aineistoa toimintapäivistä.
8.2 Kohderyhmä ja tutkimusluvat
Kohderyhmäksi

valittiin

Vaasan

seudun

päiväkerhotoiminnan kaikki asiakkaat.

Muistiyhdistyksen

Muistikka-

Vaasan Palosaarella sijaitsevassa

Muisikassa kokoontui kaksi ryhmää kerran viikossa. Ryhmissä oli kaksi ohjaajaa
ja tutukimushetkellä yhteensä 13 asiakasta, toisessa ryhmässä seitsemän ja
toisessa kuusi diagnosoitua muistisairastunutta.
Tutkimuskohteeksi valittiin molempien Muistikka-päiväkerhon ryhmien kaikki
kävijät, jotta tutkimusaineisto olisi mahdollisimman kattava luotettavien
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johtopäätösten tekemistä varten. Tutkimuslupaa anottiin maaliskuussa 2010
Vaasan seudun Muistiyhdistykseltä ja kaikilta tutkimuskohteeksi valitulta 15
asiakkaalta. Kaksi tutkimuskohteena olleesta muistisairastuneesta oli kuitenkin
lopettanut ryhmässä käymisen ennen tutkimuksen aloittamista, joten tutkimukseen
osallistui lopulta 13 asiakasta. Vaasan seudun Muistiyhdistys ja kaikki asiakkaat
myönsivät

luvan

tutkimuksen

tekemiseen.

Tavoitteena

oli

kerätä

haastatteluaineistoa molemmista ryhmistä, kaikilta 13 asiakkaalta, mutta
käytännössä haastattelu- ja havainnointipäivinä aina joku ryhmän jäsenistä oli
poissa.
8.3 Aineiston hankinta
Aineisto kerättiin avoimen ryhmähaastattelun ja havainnoinnin menetelmillä
kevään 2010 aikana. Tutkimusaineiston tueksi käytettiin saman asiakasryhmän
omaisilta vuoden 2009 lopulla kerätyn kyselyaineiston yhteenvetoa. Kysely oli
lähetetty Vaasan seudun Muistiyhdistyksen toimesta 16 omaiselle ja heistä 13:lta
saatiin palaute. Tutkimusaineiston tukena käytettiin lisäksi Muistikan ohjaajien
raportoimaa päiväkirja-aineistoa toiminnasta. Ryhmähaastattelut tallennettiin
nauhurille ja tietokoneelle. Videotallenteen käyttämisestä luovuttiin, sillä
Muistikka-päiväkerhon ohjaajien mielestä videoiminen olisi saattanut häiritä
asiakkaiden keskittymistä haastattelutilanteessa.
Yhdessä Muistikan ohjaajien kanssa pääteltiin, että ryhmähaastattelu tarjoaisi
yksilöhaastattelua luonnollisemman ja rennomman tilanteen. Ryhmän jäsenillä on
mahdollisuus antaa toisilleen tukea esimerkiksi silloin, kun puheentuottaminen
kangertaa. Ryhmähaastattelussa keskustelussa voidaan päästä syvemmälle kuin
yksilöhaastattelussa, jolloin vastaaja saattaa jännittää ja huomio keskittyä vääriin
asioihin. (Tanttari 2010.) Lisäksi monet asenteet ja merkitykset ovat mielekkäitä
vain henkilön suhteissa yhteisöönsä ja koska niitä ei ole olemassa yhteisön
ulkopuolella, ei niitä voi kunnolla tutkia menetelmällä, joka erottaa ihmisen hänen
yhteisöstään (Taideteollinen Korkeakoulu 2007).
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8.4 Tutkimuskysymykset ja havainnointi
Tutkimuskysymykset

muotoutuivat

Muistikka-päiväkerhotoiminnan

kohderyhmän
asiakkaiden

kokemusten

ympärille:

arvioinneista

omasta

elämänlaadustaan ja toimintakyvystään, heidän kokemuksistaan Muistikkapäiväkerhoryhmään

osallistumisesta

sekä

Muistikan

toiminta-ajatuksen

toteutumisesta. Lisäksi selvitettiin asiakkaiden eräitä taustatietoja, kuten
sukupuolta, ikää, siviilisäätyä ja asumismuotoa.
Haastattelukysymyksiä jouduttiin Muistikan ohjaajien kehotuksesta muotoilemaan
yksinkertaisempaan ja konkreettisempaan asuun haastateltavien kognitiivisia
kykyjä vastaaviksi (LIITE 1). Koska mielipiteiden abstrakti ilmaiseminen
numeroilla nollasta kymmeneen olisi Muistikan ohjaajien mielestä ollut
asiakkaille liian vaikeaa, käytettiin mielipiteiden selvittämisessä apuna itse tehtyjä
Aku Ankka -tunnekortteja (LIITE 4).
Haastattelujen jälkeen ryhmiä ja yksilöitä havainnoitiin haastatteluaineiston
tueksi. Havainnointikerroilla kiinnitettiin huomiota asiakkaiden fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä roolikäyttäytymiseen ryhmissä
(LIITTEET 2 ja 3) Ryhmähavainnointi pohjautui roolien osalta muun muassa
Jyväskylän

yliopiston

(2010)

Kielikeskuksen

puheviestinnän

aineistoon.

Haastattelujen ja havainnoinnin päätteeksi käytiin ohjaajien kanssa läpi
havainnointituloksia ja ryhmien toimintahistoriaa.

Haastattelun audiotallenteet

purettiin nauhurilta kirjalliseen muotoon.
8.5 Aineiston käsittely
Äänitallenteet purettiin kirjalliseen muotoon ja haastatteluaineisto analysoitiin
teorialähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto käsiteltiin normaalista
sisällönanalyysimenetelmästä

poiketen.

Koska

jotkut

asiakkaat

toistivat

muistisairauden takia samoja asioita useaan kertaan, kunkin asiakkaan toistamat
asiat

kirjattiin

analyysivaiheessa

vain

kerran.

Analyysiä

täydennettiin

havainnointimateriaalilla ja saman kohderyhmän omaisilta saadulla palautteella.
Lopuksi analyysiä ja havaintoja tarkasteltiin ohjaajien raportoiman päiväkirja-
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aineisto

valossa.

kuntoutuksesta

Tutkimusta
ja

ohjasivat

laatusuosituksista.

taustateoriat

muistisairauksista,

Tutkimusaineisto

käsiteltiin

luottamuksellisesti ja analysoinnin jälkeen haastattelu- ja havainnointiaineisto
tuhottiin.
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9TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustulokset jakautuivat neljään osaan. Ensiksi selvitettiin kohderyhmän
taustoja. Toiseksi kuvattiin kohderyhmän henkilöiden arviointeja omasta
elämänlaadusta ja toimintakyvystä. Kolmanneksi kerrottiin kohderyhmän
kokemuksista Muistikan päiväkerhotoimintaan osallistumisesta ja viimeiseksi
esiteltiin heidän kokemuksiaan Muistikan toiminta-ajatuksen toteutumisesta.
Tulokset sisälsivät sekä haastattelun sisällönanalyysiä että havainnointia. Lisäksi
muutamissa tutkimustulosten osa-alueissa käsiteltiin asiakkaiden omaisilta saatua
palautetta ja Muistikan ohjaajien raportoimaa tietoa toiminnasta. Tutkimustuloksia
havainnollistavissa asiakkaiden siteerauksissa ei ole tunnistettavissa yksittäisiä
vastaajia ja vuoropuheluihin tekaistiin asiakkaita kuvaamaan sattumanvaraisesti
jokin kirjain.
9.1 Kohderyhmä
Tutkimuksessa ei voitu selvittää tarkemmin asiakkaiden muistisairauksien
diagnooseja. Kohderyhmän kaikki Muistikan asiakkaat asuivat kotona joko
omaisen

kanssa

tai

yksin

kotihoidon

tukemana.

Muistikassa

kävi

haastatteluhetkellä kolmetoista asiakasta: yksitoista naista ja kaksi miestä.
Kolmentoista asiakkaan lisäksi toisessa ryhmässä oli yhdellä asiakkaalla
mukanaan aina tukihenkilö, jonka mielipiteitä tai keskustelua ei ole huomioitu
tutkimuksessa eikä hän siis ole myöskään laskennallisesti mukana ryhmien
tutkimustuloksissa. Asiakkaat olivat tutkimushetkellä iältään 74–87 -vuotiaita.
Miehet olivat 76 ja 79 -vuotiaita. Asiakkaiden keskimääräinen ikä oli 82 vuotta.
Kaikkien asiakkaiden pohjakoulutuksena oli vähintään kansakoulu. Sen jälkeisistä
opinnoista kolme oli käynyt tyttö-, oppi- tai iltakoulua. Kaupallisen koulutuksen
oli saanut kaksi asiakasta. Ammatillisen koulutuksen, maa-, kotitalous- tai
maanpuolustuskoulutuksen oli hankkinut yksi asiakas kultakin koulutusalalta.
Lisäksi erilaisia ammatillisia kursseja kertoi käyneensä ainakin kolme asiakasta.
Muistikan asiakkaiden työelämätausta oli yhtä kirjavaa.

Kolmestatoista

asiakkaasta ainakin kymmenen kertoi olleensa vähintään kahdessa erilaisessa
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työssä. Konttori- ja virastotyötä kertoi tehneensä kuusi, maataloustyötä neljä ja
sodan tai rauhan aikaista maanpuolustustyötä neljä asiakasta. Koulutus- ja
opetustehtävissä, tehdastyössä ja kotiavustajana oli työskennellyt kullakin alalla
kolme asiakasta. Sekä myynti- että ravintola-alalla oli työskennellyt kummassakin
kaksi asiakasta. Hoitotyötä, lehtipainotyötä ja esimiestyötä oli tehnyt yksi asiakas
kullakin alalla. Kotiäitinä oli ollut haastattelemistani naisasiakkaista lähes kaikki.
Muistikan kolmestatoista asiakkaasta yhdeksän oli jäänyt leskeksi ja heistä
kahdeksan asui yksin. Neljällä asiakkaalla oli kotonaan omainen: kolme asiakasta
asui puolisonsa kanssa ja yksi muun omaisen kanssa.
9.2 Muistisairaan toimintakyky, elämänlaatu ja voimavarat
Haastattelussa selvitettiin Muistikan asiakkaiden kokemuksia toimintakyvystään
sekä muistisairaudestaan ja siihen liittyvistä ongelmista, ohjauksen ja tuen
saamisesta. Lisäksi selvitettiin asiakkaiden arvioita omasta elämänlaadusta ja
tulevaisuuden mietteistä sekä voimavarojen lähteistä. Haastattelun lisäksi
tutkimuksessa havainnoitiin asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja
sosiaalista toimintakykyä.
9.2.1 Toimintakyky ja muistisairaus
Asiakkaiden fyysinen toimintakyky oli melko hyvä. Ainakin neljä asiakasta kulki
Muistikassa omatoimisesti, mutta suurin osa asiakkaista kulki joko omaisen
kanssa tai taksilla. Joku ilmaisi käyvänsä yksin kaupassa ja toinen kulki lenkillä.
Fyysisiä rajoitteita oli muutamalla. Yksi asiakas käytti rollaattoria ja kahdella oli
käytössään keppi. Vain kaksi asiakasta tarvitsi apua riisumisessa ja pukemisessa.
Kuntosaliharjoitteluun osallistuttiin lähes joka kerta, jokainen omien voimiensa ja
rajoitteidensa mukaan. Myös havainnoinnin perusteella asiakkaat olivat hyvin
omatoimisia, mihin heitä ohjauksessakin tuettiin ja kannustettiin. Sen vuoksi
ohjaajat tarjosivat apua vain välttämättömissä tilanteissa. Joidenkin asiakkaiden
kohdalla rahankäyttö ei enää onnistunut, jolloin ohjaajat auttoivat heitä
maksamaan

lounaansa.

omatoimisesti.

Suurin

osa

asiakkaista

käytti

kuitenkin

rahaa
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Asiakkaat osallistuivat toimintakykynsä ja vireystilansa mukaan eri ryhmän
toimintoihin. Lauluhetkissä jokainen lauloi ja dysfasiaa sairastava asiakas
erityisen aktiivisesti. Myös kuntosalissa laulettiin monesti spontaanisti, kun laulun
sanat muistuivat jollekin mieleen. Erään asiakkaan hyvin huono kuulo vaikutti
hänen keskusteluun osallistumiseensa ryhmässä. Ohjaajat pitivät huolen siitä, ettei
hän jäänyt keskusteluiden ulkopuolelle.
Haastattelussa ilmeni, että ainakin kahden asiakkaan sosiaalinen elämä oli
kaventunut muistisairauden myötä. Muutamat asiakkaat ilmaisivat puolestaan
olevansa sosiaalisesti aktiivisia. Eräs asiakas kertoi olevansa kiireinen, sillä hän
oli aktiivisesti mukana erilaisissa seuratoiminnoissa. Toinen sanoi etsiytyvänsä
ihmisten seuraan niin kauan kuin jalat kantavat. Muutama ilmaisikin olevansa
kiitollinen omasta terveydentilastaan.
Kognitiivinen toimintakyky vaihteli asiakkaiden keskuudessa ja toisinaan aiheutti
hämmentäviä tilanteita ryhmässä. Yksi asiakas ilmaisi, ettei tiennyt, missä oltiin
eikä olisi osannut kotiin. Toisaalta hän oli iäkkäänä joutunut muuttamaan
kotipaikkakuntaa. Ajankohtaisista asioista oltiin kuitenkin jokseenkin tietoisia, ja
Muistikan päiväohjelmaan kuuluikin poikkeuksetta se, että aamuisin ohjaaja luki
ryhmässä sanomalehden. Ohjaajat kertoivat valikoivansa lehtikirjoituksista
keskustelua

herättävimpiä

aiheita.

Muutama

asiakas

kertoi

ratkovansa

sanaristikoita ja eräs sanoi kuuntelevansa paljon radiota ja lukevansa kirjoja. Yksi
asiakas kuvasi muistisairauden vaikuttaneen lukemiseen:
”Ku rupiaa lukemaa nii kirjaa, nii sitte ei enää muistakkaa, mitä
siinä erellisellä rivillä oli, jotta se lukeminen jää pois”
Asiakkaat olivat tietoisia myös muistisairauden mukanaan tuomista rajoitteista.
Kolme kertoi joutuneensa luopumaan autolla ajamisesta. Eräs kuvasti asian näin:
”Ku mä polokupyärällä tuun…ja, kun en mä saa enää autolla ajaa,
kun mulla on se muistihäiriö”
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Erityisesti

yksin

asuvat

Muistikan

asiakkaat

koettivat

selviytyä

muistiongelmistaan kirjoittamalla tärkeät muistettavat asiat paperille tai
kalenteriin. Eräs asiakas puolestaan vältteli muistiin kirjoittamista perustellen
sillä, että ”sitte se aina vaa huononee se muisti”. Ilmeisesti omaisensa kanssa
asuvien asiakkaiden ei tarvinnut yhtä kovasti ponnistella tärkeiden asioiden
muistamisessa.
”Mulla on aina seinällä allakas kaikki tierot, heheheh, mihinkä pitää
mennä ja siitä mä katton sitte aina mitä mulla on.”
Lähes

kaikki

Muistikan

asiakkaat

ilmaisivat

muistinsa

heikentyneen.

Muistiongelmat tuottivat asiakkaille ylimääräistä vaivaa, asioiden muistelemista ja
ylöskirjaamista. Muistamisessa auttoivat myös omaiset. Vaikka muisti tuntui
huonontuneen, oli heillä kuitenkin paljon muistoja. Ne pyrkivät keskusteluissa
pintaan useissa eri aiheyhteyksissä. Erityisesti lapsuusmuistot – äidin tai isän
menetys – nousivat esiin usealla asiakkaalla. Mitä traumaattisempi tai
voimakkaampi tapaus oli ollut, sitä herkemmin ja useammin asiakas otti sen
puheeksi. Kaksi asiakasta sanoikin nimenomaan vanhojen asioiden muistuvan
paremmin mieleen. Noin puolet asiakkaista sanoi, että asioita unohtuu ja yksi
valitti, että tavarat katoavat.
”Hankaluuksia, että kun ei helvetti muista mitä olis ollu, niin se on
rasittava asia. Mulla on tullu ainaki sellanen lähimuisti kaikkiin
pahimmaksi. Minä muistan vanhat asiat kaikki aivan hianosti, mutta
ne mitä tapahtuu eileen ja toissapäivänä, niin mä en muista mitää…
ja tätä päivää nii. Kun ollahan täällä ja mennähän kotia ja ilta
tulee, ei muista yhtää mitää, mitä on tapahtunu, mutta tuata nii
…kaikki vanhat asia mä muistan niin ku aivan mahtavasti.”
Muistamiseen liittyvät ongelmat vaikuttivat myös asiakkaiden kertoman mukaan
itseluottamukseen ja mielipahaan. Yksi asiakas sanoi, ettei luota itseensä enää
ollenkaan. Toinen kertoi moittivansa yksin ollessaan itseään, että ” kyllä sä oot
tollo ku et sä muista enää mitää, hahahah”. Huumori väritti kuitenkin monen
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asiakkaan muistamattomuuteen liittyviä kommelluksia ja kommentteja. Toisaalta
muistiongelmille nauraminen saattoi toimia itsesäätelykeinona, tapana tulla
toimeen ongelman kanssa ja säilyttää siten kasvonsa. Kaksi asiakasta ei kokenut
muistisairaudesta aiheutuvan mitään hankaluuksia. Kukaan ei tuntunut olevan
huolissaan tulevaisuudestaan. Asiakkaat elivät vain nykyhetkeä, ja etukäteen
murehtiminen tuntui turhalta. Viisi asiakasta ilmaisikin elävänsä päivän
kerrallaan.
9.2.2 Elämänlaatu ja voimavarojen lähteet
Muistikan asiakkaat olivat päällisin puolin tyytyväisiä nykyiseen elämäänsä.
Suurimmalla osalla tyytyväisyyden taustalla vaikuttivat omaiset: oma puoliso,
lapset ja lastenlapset. Tyytyväisyyden tunnetta tuki saatavilla oleva omaisten apu,
huolenpito ja ymmärrys muistisairautta kohtaan, mutta myös omien lasten
riippumattomuus ja pärjääminen.
Viiden asiakkaan elämää varjosti yksinäisyys, jota aiheutti puolison menetys.
Leskeksi jääminen oli muuttanut elämää eikä lasten huolenpitokaan pystynyt
peittämään puolison menettämisestä syntynyttä tyhjää tunnetta. Muutamat
asiakkaat

olivat

leskeksi

jäätyään

joutuneet

muuttamaan

lastensa

asuinpaikkakunnalle, mikä lisäsi elämänmuutoksen merkittävyyttä. Puolison
kuoleman vaikutuksia kuvaa seuraava esimerkki:
”Kun jää yksin ja kaveri kuolee, nii se on suuri asia mikä muuttuu. Ettei
oo, mitä sanoo ja mitä asioita kertoo ja sitte ei oo ketää, kelle puhua. ”
Muistikan asiakkaista vain kolme asui puolisonsa kanssa. Terveempi puoliso
yleensä kantaa parisuhteessa suurempaa vastuuta ja tällöin terveestä puolisosta
löytyy puuttuvat voimavarat. Yksi asiakas kuvailikin puolisoaan hyväksi
hoitajaksi. Tällöin elämää kannattelee sekä parisuhde että avioparin välinen
hoitosuhde.

Ylivoimaisesti

suurin

voimavarojen

lähde

näytti

Muistikan

asiakkaiden keskuudessa olevan kuitenkin lapset ja lasten lapset, joiden vierailut
ilahduttavat.
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”Mutta ne lapset ja niiren lapset, ne käy useen. Niin siitä tulee aina
sellaanen hyvä olla.”
Myös lasten ymmärrys vanhempansa muistisairautta kohtaan koettiin tärkeänä.
Asiakkaat kertoivat lastensa huolehtivan muun muassa ostoksilla käymisestä ja
ruuan laitosta. Kaksi asiakasta naureskeli lastensa huolenpidon sisältävän myös
hivenen määräilyä. Asiakkaiden kertomusten perusteella heidän lastenlapsetkin
suhtautuivat

isovanhempansa

muistiongelmaan

ikätasonsa

mukaisella

ymmärryksellä:
”Tyttären tytär, joka on 8-vuotias, se oli numeron laittanu paperille ja
tuanu sen mulle peräseinähän sinne, että oon unohtanu sen
syntymäpäivän.”
Muistikan asiakkailta ei saatu selvyyttä siitä, olivatko he saaneet ohjausta
muistiongelmissaan. Tukea he mainitsivat saaneensa omaisiltaan: lapsiltaan ja
puolisoiltaan. Kaksi asiakasta ilmaisi suoraan, miten tärkeää heille on, että
ympärillä olevat ihmiset ymmärtävät.
9.3 Kokemukset Muistikka-päiväkerhotoimintaan osallistumisesta
Asiakkaiden kokemukset Muistikkaan osallistumisesta jaettiin kolmeen eri
tutkimusalueeseen: motivoitumiseen, ryhmän ja vertaistuen merkitykseen sekä
tyytyväisyyteen ja palautteeseen ohjaajille. Motivoitumisen pääteltiin ilmentävän
osittain asiakkaiden suhtautumista Muistikkaan osallistumiseen. Ryhmän ja
vertaistuen

merkitystä

tutkittaessa

haluttiin

selvittää

ryhmämuotoisen

kuntoutumisen arvo asiakkaalle. Tyytyväisyys ja palaute ohjaajille paljastaa
asiakkaiden kokemukset Muistikasta.
9.3.1 Motivoituminen
Asiakkaiden motivoitumista päiväkerhotoimintaa kohtaan mitattiin pyytämällä
heitä haastattelun alussa ilmaisemaan, millaisella mielellä he olivat Muistikkaan
tulleet ja haastattelun lopussa sieltä lähteneet. Mielialan tai tunnetilan ilmaisun
apukeinona asiakkailla oli käytettävissään 20 erilaisella ilmeellä varustettua Aku
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Ankan tunnekorttia (LIITE 4), joihin oli alareunaan kirjoitettu ilmettä vastaava
tunnetila. Näistä korteista asiakkaat saivat valita parhaiten omaa tunnetilaansa
vastaavan kortin.
Yhdeksän asiakasta valitsi Aku Ankan tunnekorteista positiivisen ilmeen
(myönteinen, iloinen, ilahtunut, hihittävä, toiveikas) kuvaamaan Muistikkaan
tulemisen tunnetta. Eräs asiakas sanoikin lähteneensä kotoaan iloisin mielin.
Kaksi asiakasta tunsi tulleensa määrätietoisella tai päättäväisellä mielellä. Yksi
asiakas valitsi keikaroivan ilmeen ja luonnehti lähtöään, miten kolmen ihmisen
voimin oli täytynyt hänet laittaa autolla matkaan, koska häntä ”vähä laiskotti”.
Yksi asiakas valitsi puntaroivan ilmeen ja kertoi kotoa lähtötilanteestaan, kun
poika soitti tarkastaakseen, ollaanko Muistikkaan lähdössä. ”molin justihin
pukemas ja verin takkia päälle ja napitin ja puhelin soi sitte. Oon ruvennu
ottamahan ihan sellaasen asenteen, jotta…”
Omaisilta saadun palautteen perusteella asiakkaat lähtivät aamuisin enimmäkseen
innostuneina Muistikkaan. Kaikista 11 vastaajasta vain yksi (yhdeksän prosenttia)
omainen arvioi asiakkaan lähtevän pääsääntöisesti haluttomalla mielellä. Neljän
asiakkaan (36 prosenttia) lähteminen ei herättänyt suurempia tunteita, mutta yksi
asiakas (yhdeksän prosenttia) lähti melko innostuneesti ja viisi asiakasta (45
prosenttia) innostuneella mielellä (Vaasan seudun Muistiyhdistys 2009)
Asiakkaat kokivat myös Muistikasta poislähtemisen myönteisenä. Suuri osa
valitsi Aku Ankan tunnekorteista positiivisen ilmeen (ilahtunut, innostunut,
myönteinen, suopea ja toiveikas). Kaksi asiakasta valitsi haikean ilmeen, ja toinen
heistä perusteli valintaansa sanomalla, että ” niin, kun lähtee pois”. Kukaan ei
valinnut Aku Ankan tunnekorteista negatiivisia vaihtoehtoja: ahdistunut,
surullinen, epäilevä, äreä, yrmeä, tuskastunut ja nokkava. Sekä saapumis- että
lähtötilanteissa
yksilöllisesti

normaalisti
ja

lämpimästi

halailtiin.

Jokainen

tervehtien.

asiakas

otettiin

Kotiinlähtötilanteet

olivat

vastaan
myös

sydämellisiä. Mielialat olivat positiivisia, vaikka jotkut asiakkaat vaikuttivat
haikeilta. Taksilla lähtevät asiakkaat vilkuttivat ohjaajilleen.
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9.3.2 Ryhmän ja vertaistuen merkitys
Muistikka-päiväkerhon ryhmät elivät jatkuvassa muotoutumisen tilassa, sillä
ryhmien jäsenet vaihtuivat toisten jäädessä toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi
pois ja uusien tullessa tilalle. Tutkimushetkellä 13 asiakkaasta oli vain kaksi ollut
mukana ryhmässä toiminnan alusta lähtien.
Asiakkaiden vuorovaikutus oli ryhmissä vilkasta ja ilmapiiri yleensä positiivinen.
Asiakkaat riemuitsivat huomatessaan, että heillä oli samanlaisia kokemuksia,
jotka liittyivät yleensä muistiongelmiin. Eräs asiakas kuvasti ryhmää ”tutuksi ja
kivaksi porukaksi” ja että ”kaveritkin on täällä”. Monet ilmaisivat saaneensa
ryhmästä uusia ystäviä. Muutamien asiakkaiden välille oli syntynyt lämmin
ystävyyssuhde, joka heräsi aina henkiin Muistikka-päivänä. Vaikka asiakkaat
eivät muussa yhteydessä toisiaan tavanneetkaan eivätkä toistensa nimiä
muistaneet, kasvot ja tunne olivat tutut. Eräs asiakas kuvasi ryhmässä vallitsevaa
tunnetta toisten kunnioittamisesta, hyväksymisestä ja huomioonottamisesta
seuraavasti:
”On se on kuulkaa kaikkiin suuresta merkityksestä, että me ei
toisiamme halveeraa eikä milläälailla arvostele siitä, ettei muista.
Se on kaikkiin tärkein, että me huomioiraan aivan sellasena kuin me
ollemme ja avoimina ja eikä otettaisi huomioon mitään tuollasia.”
Muistisairaudet

vaikuttivat

osaltaan

asiakkaiden

vireystilaan.

Heidän

persoonallisuutensa ja kulloinenkin vireystilansa näyttivät puolestaan vaikuttavan
osallistumiseen vuorovaikutustilanteissa. Yhteensä kahdeksan eli noin 60
prosenttia asiakkaista näytti viihtyvän tarkkailijan roolissa ja viisi asiakasta eli
noin 40 prosenttia vetäytyi helposti omiin ajatuksiinsa. Nämä roolit vaikuttivat
voimakkaasti päällekkäin, sillä viidestä vetäytyjästä neljä oli myös tarkkailijoita.
Ryhmien vuorovaikutustilanteissa aktiivisia keskustelijoita oli vain kolme
asiakasta eli 23 prosenttia. Jotkut sanoivat suoraan mielipiteensä ja sitä pystyttiin
ryhmän sisällä myös arvostamaan. Ristiriitatilanteita ei voitu välttää, mutta niitä
pyrittiin ennakoimaan, ja niistä selvittiin yleensä luontevasti ohjaajien tuella.
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Toisessa ryhmässä oli yksi asiakas, jolla oli muistisairauden lisäksi dysfasia.
Hänen

vuorovaikutuksensa

oli

niukkaa,

mikä

korostui

etenkin

haastattelutilanteissa. Kahvipöydässä tämän asiakkaan vierustoveri, toinen
muistisairas kannusti häntä toistuvasti ja puolusti tilanteissa, joissa kolmas
muistisairas tivasi vastuksia. Ohjaajat rauhoittivat tilannetta selittämällä, että
asiakas oli kertonut sairastavansa dysfasiaa ja kuvaamalla, mitä se tarkoittaa. Hän
osallistui kuitenkin aktiivisesti laulutuokioihin, muisti runsaasti laulunsanoja ja
lauloi sujuvasti. Eräässä yhteydessä hän sai toiselta muistisairaalta kannustavaa
palautetta: ”H:lla on niin hyvä muisti.”
9.3.3 Tyytyväisyys ja palaute ohjaajille
Asiakkaat olivat yksimielisen tyytyväisiä Muistikka-ryhmäänsä. Usea asiakas
totesi, että ellei tykkäisi, niin ei myöskään tulisi. Asiakkaat otettiin lämpimästi
vastaan, vaikka jotkut myöhästyivät tai olivat olleet edellisellä kerralla poissa.
Ryhmässä käynti tuotti asiakkaille kuitenkin hyvää mieltä, vaikka päättäminen
sinne lähtemisestä saattoi joidenkin kohdalla tuottaa päänvaivaa. Yksi sanoi
tulevansa Muistikkaan mielellään, ja toinen sanoi odottavansa Muistikka-päivää.
Eräs asiakas kertoi edellisenä päivänä pelänneensä, ettei voisi kipeän selän takia
lähteä Muistikkaan. Toinen asiakas kuvaili, että ryhmässä riitti naurua ja puhetta.
Hän myönsi myös tuntevansa, että hänet hyväksyttiin ryhmässä sellaisena kuin
hän on. Jotkut kuvasivat arvostavansa etuoikeutettua osaansa Muistikan
asiakkaana. Seuraava repliikki kuvaa Muistikka-päivän merkitystä asiakkaalle.
”Se on suuri päivä, kun tänne saa tulla, ja sitte teköö taas niitä arkisia
töitä. Ollaan täälä näin ja sitte mennään taas kotia eri asiois…Kaikkia
muita päiviä täytyy sijoittaa muihin asioihin, mutta torstai on aina tänne.
Torstai on aina se, että siihen ei sijoiteta mitää muuta…Me saamme olla
toistemme seurassa ja mukana, ettei tarvitse olla yksin.”
Asiakkaat pitivät kovasti ohjaajistaan. Yksi asiakas ilmaisi sen lausumalla, että
”täällä on ainakin maailman parhaimmat vetäjät”, mihin muut ryhmäläiset
yhtyivät. Yksi asiakas sanoi, että ”ollaan pärjätty.” Kenelläkään ei ollut esittää
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mitään moitteita. Eräs asiakas piti jopa ihmeenä, että ohjaajat jaksoivat heidän
kanssaan. Myös 11 omaiselta saadussa palautteessa yhdeksässä vastauksessa
toiminnan toivottiin jatkuvan samanlaisena kuin kyselyn toteuttamishetkellä.
Kahdessa vastauksessa esitettiin toivomus järjestetystä kuljetuksesta. Omaiset
olivat

myös

tyytyväisiä

aktiiviseen

yhteydenpitoon.

(Vaasan

seudun

Muistiyhdistys 2009.)
9.4 Muistikan toiminta-ajatuksen toteutuminen
Muistikan asiakkailta kysyttiin haastattelussa ryhmätoiminnan virikkeellisyydestä
ja

monipuolisuudesta,

turvallisuuden

yksilöllisyyden

kokemuksista.

virkistäytymisen

kokemuksia

Lisäksi
sekä

huomioimisesta,
selvitettiin

ryhmätoiminnan

osallisuuden

kuntoutumisen
vaikutuksia

ja
ja

kotona

selviytymiseen.
9.4.1 Virikkeellisyys ja monipuolisuus
Asiakkaat pitävät Muistikan ryhmätoimintaa mukavana. Haastatteluissa asiakkaat
kehuivat lähinnä kahvihetkiä ja ajoittain tarjoiltavia syntymäpäiväkakkuja sekä
ryhmän tarjoamaa seuraa, sillä he eivät pystyneet kertomaan, millaiseen
viriketoimintaan he olivat osallistuneet tai mistä olivat pitäneet.
keskusteluaiheiden

yhteydessä

kävi

kuitenkin

ilmi

ryhmissä

Muiden
toteutettu

viriketoiminta. Seuraavassa kuvaus siitä, miten yksi asiakas muisteli Muistikkaan
tullessaan tunnistaneensa liinan, johon oli jollakin aikaisemmalla kerralla painanut
lehdillä kuvioita.
”ja ku mä tulin nii, oliko se, ei se tämä liina ollu, se oli toinen liina,
mä sanoon, jotta herrajjesta mähän oon ollu tätä liinaaki tekemäs!”
Useat muutkin asiakkaat totesivat liinan painamisen olleen mukavaa. Ohjaajat
kertoivat, että joillekin asiakkaille tekniikka oli kuitenkin osoittautunut liian
monimutkaiseksi ja vaikeaksi hahmottaa. Viriketoiminta tuli olla riittävän helppoa
ja yksinkertaista onnistumisen kokemusten saamiseksi, mutta toisaalta toiminta ei
saanut olla lapsellista. Ohjaajat olivat panneet myös merkille, että asiakkailta
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puuttui motivaatio sellaisiin käden taidollisiin tekniikkoihin, joissa he olivat
aikaisemmin olleet taitavia. Kun taidot ja hienomotoriikka olivat heikentyneet, ei
tekeminen koettu enää mielekkääksi. Käden taidoissa tavoitteena olikin enemmän
muistelu kuin itse tuote. Toiminnassa oli oleellisena ja säännöllisenä osana
liikunta sekä musiikki. Muistikan vieressä olevaa kuntosalia käytettiin
säännöllisesti ja liikuntaan yhdistettiin myös muistijumppaa. Muistikan vieressä
olevan

Ruukinkartanon

kulttuuritapahtumiin

osallistuttiin

aktiivisesti.

Aikaorientaatiota ylläpidettiin sisällyttämällä päivän ohjelmiin vuodenaikoihin
liittyvät juhlat sekä asiakkaiden syntymäpäivät.
9.4.2 Yksilöllisyys ja osallisuus
Muistikan ohjaajat huomioivat asiakkaiden yksilöllisyyden kunkin tarpeiden ja
rajoitteiden

mukaan.

Erityisruokavalioista

huolehdittiin

varmistamalla

ne

Ruukinkartanon keittiöhenkilökunnalta. Fyysiset rajoitteet otettiin huomioon
liikunnallisissa toiminnoissa ja siirtymisissä paikasta toiseen. Kielellisesti
rajoitteista
lauluhetkissä,

henkilöä
jotka

tuettiin
sujuivat

vuorovaikutustilanteissa
loistavasti.

ja

kannustettiin

Keskustelutilanteissa

aktivoitiin

hiljaisempiakin asiakkaita ja väsyneinä oli lupa seurata keskustelua nojatuolista
tai keinutuolista. Yksilöllisyyden huomioimista selvitettiin ryhmissä kysymällä,
”onko sinut huomioitu täällä riittävän hyvin, saatko puheenvuoron, sanoa
sanottavasi vai tuntuuko, että jäät toisten jalkoihin ja varjoon?” Asiakkaat
kertoivat saavansa riittävästi puheenvuoroja ja ilmaista mielipiteitään.
Haastattelujen aikana muutamat asiakkaat ihmettelivät, miksi he olivat niissä
ryhmissä ja millä perusteella heidät oli ryhmiin valittu. Ohjaajat kertoivat
totuudenmukaisesti, että heidän omaisensa olivat ottaneet yhteyttä Vaasan seudun
Muistiyhdistykseen.
Ryhmien jäsenet olivat toisilleen tuttuja ja ryhmään osallistuminen koettiin
turvalliseksi. Eräs asiakas ilmaisi sen sanomalla, että ” täälähän on turvaverkko
ympärillä.” Toinen asiakas kuvaili Muistikkaan saapumista, että ”on niin kuin
kotia tulis.” Vaikka jotkut asiakkaista eivät aina muistaneet, missä he parhaillaan
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olivat ja keitä heidän seurassaan Muistikassa oli, kukaan ei silti ilmaissut
kokevansa turvattomuuden tunnetta. Toisten ryhmäläisten tunnistamisesta ja
turvallisesta ympäristöstä kuvaa seuraava vuoropuhelu kahden muistisairastuneen
välillä saman tapaamispäivän aamuna Muistikan ulkopuolella:
V: Te tulitta muakin vastahan johonakin tuala karulla. Muistaksä?
K: En, en.
V: Ekkö? (heh heh), Sun kaas oli joku muu, mutta mä olin yksin.
K: No, millä me tultihin?
V: Kävellen. Ja mä huurin, jotta hei! (hei, heh). Ja mä heilutin kättä.
K: No koska se oli?
V: Een mä ny muista sanua sitä päivää, mutta ei oo pitkä. Muutama
päivä.
K: No, missä se oli?
V: Emmä muista, missä se oli. Mutta sitten nii, mä menin johonku
mihinä oli pöytä katettu ja mä menin sinne sitte istumahan, ku siinä
oli sanottu, jotta niinku näin, jotta tämä pöytä vissihin, jotta mun
paikka on täällä.
Vaikka muistisairaus hämärtää ajan ja paikantajua, paljastui tästä asiakkaiden
vuoropuhelusta kuitenkin, miten toinen asiakas tunnisti ryhmänsä jäsenen
Muistikan ulkopuolella ja koki olevansa tervetullut Muistikkaan, jossa pöytä
odotti katettuna ja hänellä oli siellä oma paikka.
Asiakkaiden turvallisuuden tunteeseen vaikutti ryhmän sekä ohjaajien tuki ja
hyväksyntä tunteita kuohuttavissa tilanteissa. Surullisia tunteita ei torjuttu tai
kiirehditty, vaan tilannetta voitiin ohjailla tarkastelemalla aihetta toisesta
näkökulmasta. Muistiongelmien lisäksi asiakkaiden erilaiset persoonallisuudet
aiheuttivat ryhmässä lieviä ristiriitatilanteita, jolloin ohjaajat osasivat viedä
keskustelua hienoeleisesti ja ammattitaidolla toiseen aiheeseen siten, että tilanne
oli pian unohdettu. Tunteista eniten pinnalla oli kuitenkin ilo ja kommelluksille
naurettiin hyväntahtoisesti.
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Turvallisuuden tunnetta pyrittiin ylläpitämään toimintapäivien samanlaisilla
rutiineilla. Omaisilta kerätyn asiakaspalautteen mukaan yksi omainen toikin esiin
juuri päivän rutiinien tuoman turvallisuuden tunteen asiakkaalle. (Vaasan seudun
Muistiyhdistys 2009)
9.4.3 Kuntoutuminen ja kotona selviytyminen
Asiakkaat kuvailivat, miten Muistikassa käyminen vaikutti heidän mielialaansa
positiivisesti. Yksi asiakas kertoi, että ”Kyllä se piristää. Joo, ku tietää, että siis…
se on niinku tärkeetä, että ittellä on joku meno”. Muistikassa käymistä kuvattiin
sanomalla, että ”se päivä on sitte pelastettu!” Yksi asiakas luonnehti lastensa
kehottaneen häntä menemään Muistikkaan sanomalla, että: ”Mene vaan! Sä ootki
het toisenlainen, ku sä oot käyny sielä.”. Hän kuvaili Muistikan toimintaa
sanomalla, että: ”kyllä tämä kotiolot voittaa!”.
Kun omaiset saattelivat asiakkaita aamulla Muistikkaan, antoivat he samalla
välitöntä tietoa ohjaajille.

Toisinaan joidenkin asiakkaiden mieliala oli ollut

aamulla alakuloinen, mutta ryhmässä mieli tasaantui ja he virkistyivät saaden
toinen toisistaan positiivista mieltä. Ohjaajat kertoivat, että ryhmässä on paljon
voimaa. Tutkimushetkellä ryhmädynamiikka oli ohjaajien kuvauksen mukaan
siinä vaiheessa, että ryhmään saattoi luottaa, ryhmä eli ryhmänä ja ohjaajat
kokivat roolinsa enemmän ryhmän jäseninä kuin ohjaajina.
Asiakkaiden omaisilta saadun palautteen perusteella asiakkaat olivat virkistyneitä
Muistikka-päivän jälkeen. Yksikään ei ollut väsynyt tai edes hieman väsynyt.
Yksi omainen (yhdeksän prosenttia) ilmoitti asiakkaan olevan neutraalilla
mielellä. Neljän asiakkaan (36 prosenttia) arvioitiin olevan melko virkistyneitä ja
kuusi asiakasta (55 prosenttia) virkeitä. Palautteen mukaan Muistikan toiminta oli
lisännyt asiakkaiden hyvinvointia ja parantanut elämänlaatua. Asteikolla yhdestä
viiteen yhdestätoista vastaajasta yksi omainen (yhdeksän prosenttia) oli arvioinut
vaikutukset vähäisiksi, kaksi omaista (18 prosenttia) keskinkertaisiksi, viisi
omaista (45 prosenttia) vastasi melko paljon ja kolme omaista (27 prosenttia)
paljon. Neljässä palautteessa korostettiin asiakkaiden yksinäisyyden lievittymistä

46

ja mielialan virkistymistä. Asiakkaiden virkistymisen kerrottiin vaikuttaneen
omaisten elämään ja auttaneen heitä jaksamaan. Esille tuotiin myös se, miten
tärkeää muistisairastuneelle on onnistumisenkokemukset. (Vaasan seudun
Muistiyhdistys 2009)
Muistikkaan

osallistumisen

vaikutuksia

kotona

selviytymiseen

ei

voitu

haastattelun ja havainnoinnin pohjalta selvittää. Asiakkaiden omaisilta kerätyn
palautteen perusteella suurin osa omaisista arvioi Muistikan vaikuttaneen melko
positiivisesti asiakkaiden kotona selviytymiseen. Yhdestätoista vastaajasta yksi
omainen (yhdeksän prosenttia) oli arvioinut Muistikalla olleen vähäisen
positiivisten vaikutuksen, viisi omaista (45 prosenttia) vastasi keskinkertaisen
positiivisen vaikutuksen, kolme omaista melko paljon ja kaksi omaista (27
prosenttia) paljon.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista tarkasteltiin osa-alueittain. Ensiksi
arvioitiin asiakkaiden kuntoutumista, toiseksi heidän kokemuksiaan Muistikkaan
osallistumista,

kolmanneksi

Muistikan

toiminta-ajatuksen

toteutumista

ja

neljänneksi arvioitiin tutkimustulosten hyödynnettävyyttä Muistikan toiminnan
kehittämisessä.
10.1 Asiakkaiden kuntoutuminen
Tutkimuksen

tavoitteena

oli

selvittää

muistisairaiden

kokemuksia

kuntoutumisestaan sekä arvioida, voidaanko heidän kuntoutumisessaan havaita
edistymistä Muistikka-päiväkerhotoimintaan osallistumisen perusteella. Vaikka
muistisairauden etenemistä ei voida pysäyttää eikä muistia palauttaa ennalleen,
voidaan kuntouttavilla toimenpiteillä kuitenkin tukea muistisairaan toimintakyvyn
ylläpitämistä sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Tämän vuoksi on tärkeää
huomata, että kuntoutuminen käsitteenä merkitsee etenevää muistisairautta
sairastavan henkilön kohdalla eri asioita kuin kuntoutuksella kansan keskuudessa
saatetaan yleensä käsittää. Muistisairaan henkilön kuntoutuksen päähuomio
kiinnittyy toimintakyvyn, omatoimisuuden, elämänhallinnan ja sosiaalisten
suhteiden ylläpitämiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin fyysistä, psyykkistä,

sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä.
10.1.1 Fyysinen toimintakyky
Fyysinen toimintakyky kattaa kyvyn suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista,
kuten

liikkuminen,

pukeutuminen,

peseytyminen,

syöminen,

wc-käynnit,

kotiaskareet ja asioinnit kodin ulkopuolella (Sosiaali- ja terveysministeriö
2006:4). Asiakkaiden fyysinen toimintakyky oli melko hyvä. Noin kolmasosa
asiakkaista kulki omatoimisesti Muistikkaan ja yli puolet käytti taksia. Fyysisiä
rajoitteita oli vain muutamalla ja he käyttivät liikkumiseen apuvälineenä keppiä
tai rollaattoria. Asiakkaat suoriutuivat wc-käynneistä täysin omatoimisesti ja
ruokailutilanteetkin sujuivat lähes itsenäisesti. Yhden asiakkaan kuulo oli
alentunut ja yhdellä oli dysfasia.
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10.1.2 Sosiaalinen toimintakyky
Sosiaalista

toimintakykyä

määrittää

kyky

toimia

ja

olla

sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa toisten kanssa, sosiaaliset suhteet ja niiden laatu kotona ja
kodin ulkopuolella sekä elämän mielekkyys (Sosiaali- ja terveysministeriö
2006:4). Vaikka vain 23 prosenttia asiakkaista asui puolisonsa kanssa ja 62
prosenttia yksin, koki yksinäisyyttä kuitenkin vain 38 prosenttia asiakkaista.
Muutaman asiakkaan sosiaalista elämää muistisairaus oli kaventanut, mutta
vastaavasti muutama asiakas ilmaisi olevansa sosiaalisesti aktiivinen. Voidaan
päätellä,

että

alle

puolet

asiakkaista

joutui

kärsimään

muistisairauden

vaikutuksista sosiaaliseen toimintakykyyn.
10.1.3 Kognitiivinen toimintakyky
Kognitiivinen eli älyllinen toimintakyky sisältää oppimisen, tiedon käsittelyn,
muistin,

toiminnan

ohjauksen

ja

kielellisen

toiminnan

(Sosiaali-

ja

terveysministeriö 2006: 4). Muistisairaus vaikutti heikentävästi asiakkaiden
kognitiiviseen toimintakykyyn, joka vaihteli asiakkaiden keskuudessa. Joku luki
paljon kirjoja tai ratkoi sanaristikoita ja toinen ei enää kyennyt lukemaan, sillä ei
muistanut lukemaansa. Suurin osa asiakkaista hallitsi vielä rahankäytön. Kolme
oli joutunut luopumaan autolla ajamisesta. Yksi asiakas ei ollut tietoinen siitä,
missä hän oli eikä olisi osannut kotiin. Lähes kaikki asiakkaat ilmaisivat muistinsa
heikentyneen ja olivat tietoisia muistisairauden mukanaan tuomista rajoitteista.
Asiakkaista erityisesti yksin asuvat pyrkivät selviytymään muistiongelmistaan
kirjoittamalla tärkeät muistettavat asiat paperille tai kalenteriin.
10.1.4 Psyykkinen toimintakyky
Psyykkinen

toimintakyky

koostuu

muun

muassa

elämänhallinnasta,

mielenterveydestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, itsearvostuksesta ja omista
voimavaroista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006: 4). Havainnon perusteella
vanhat asiat ja erityisesti lapsuusmuistot tai voimakkaat, traumaattiset muistot
nousivat monilla asiakkailla elävinä pintaan. Muistiongelmat vaikuttivat
haitallisesti asiakkaiden itseluottamukseen ja mielialaan. Muistamattomuutta
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verhottiin kuitenkin yleisesti huumorilla ja naurahduksilla, mikä saattoi toimia
itsesäätelykeinona. Asiakkaat eivät olleet huolissaan tulevaisuudesta, vaan elivät
nykyhetkeä murehtimatta turhia asioita. Asiakkaat olivat elämäänsä pääosin
tyytyväisiä, mihin vaikuttivat omaisten apu, huolenpito ja ymmärrys sekä omien
lasten riippumattomuus ja pärjääminen. Suurin voimavarojen lähde näytti olevan
asiakkaiden

lapset

ja

lasten

lapset.

Parisuhteessa

elävien

asiakkaiden

voimavaralähteinä näytti olevan sekä parisuhde että avioparin välinen hoitosuhde.
Muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa kuntoutuksen tavoitteena on
toimintakyvyn ylläpitäminen, oireiden lievittäminen, yleiskunnon kohennus,
taitojen harjaannuttaminen, heikkenevien kykyalueiden erityinen huomioiminen
sekä vertaiskokemuksen saaminen (Erkinjuntti ym. 2006: 44; Suomen
dementiahoitoyhdistys
asiakkailleen

ry.

2001: 23).

mahdollisuuden

Muistikan toimintaohjelma tarjosi

vertaiskokemukseen

ja

toimintakyvyn

ylläpitämiseen päivittäistoimintojen muodossa sekä muistia, fyysistä kuntoilua ja
taitoja harjoittamalla. Asiakkaiden kuntoutumisessa havaittavaa edistymistä ei
pystytty pelkän haastattelun ja havainnoinnin perusteella arvioimaan, mutta
omaisilta saadun palautteen mukaan asiakkaat olivat virkistyneitä ja toiminta oli
lisännyt lähes kaikkien asiakkaiden hyvinvointia ja parantanut elämänlaatua.
10.2 Kokemukset Muistikka-päiväkerhoon osallistumisesta
Muistikka-päiväkerhoon osallistumiseen motivoitumista mitattiin asiakkaiden
saapumis- ja lähtöhetkien tunteilla. Suurin osa asiakkaista saapui Muistikkaan
positiivisella mielellä. Pari asiakasta saapui jopa määrätietoisin mielin, kun
puolestaan muutama saapui harkinnan ja kommellusten jälkeen. Myös Muistikasta
lähteminen koettiin myönteisenä. Muutaman asiakkaan lähtötunnetta leimasi
lisäksi haikeuden tunne. Tuloksia tukee myös omaisilta saatu palaute, jonka
mukaan yli puolet asiakkaista lähti Muistikkaan innostuneena. Vain yksi asiakas
(yhdeksän prosenttia) lähti pääsääntöisesti haluttomalla mielellä ja neljän
asiakkaan (36 prosenttia) lähtötilanteet eivät herättäneet suurempia tunteita.
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Asiakkaat odottivat Muistikka-päivää ja arvostivat etuoikeutettua asemaansa
Muistikan asiakkaina. Ohjaajat ottivat asiakkaat lämpimästi vastaan. Asiakkaiden
vuorovaikutus oli ryhmissä vilkasta ja ilmapiiri yleensä positiivinen ja jopa
humoristinen. Ryhmän jäsenten kesken vallitsi toisiaan kunnioittava, hyväksyvä ja
huomioonottava ilmapiiri. Asiakkaiden vireystila ja persoonallisuus vaikuttivat
osallistumiseen vuorovaikutustilanteissa. Ryhmissä oli monenlaisia persoonia ja
rooleja. Havaintojen perusteella enemmistöllä näytti olevan joko tarkkailijan tai
vetäytyjän rooli tai jopa molemmat. Aktiivisia keskustelijoita oli noin joka neljäs
asiakas. Asiakkaat tuntuivat hyötyvän ryhmän tarjoamasta vertaistuesta, joka on
yksi kuntoutumiskeinoista. He olivat yksimielisen tyytyväisiä ryhmäänsä ja saivat
sieltä hyvää mieltä.
10.3 Muistikan toiminta-ajatuksen toteutuminen
Muistikka-päiväkerhon toiminta-ajatus toteutui tutkimustulosten perusteella hyvin
kattavasti. Asiakkaat eivät itse pystyneet arvioimaan Muistikan toiminnan
virikkeellisyyttä tai monipuolisuutta, sillä he eivät muistaneet, mitä siellä oli
tehty. Ryhmätoiminta ja ryhmän tarjoama seura koettiin kuitenkin mukavana.
Muista keskusteluyhteyksistä esiin noussut viriketoiminta vaikutti kuitenkin
olleen mielekästä monien mielestä. Ohjaajat sopeuttivat viriketoiminnat
asiakkaiden kyvyille onnistumisen kokemusten saamiseksi, sillä asiakkaat eivät
motivoituneet tekniikoista, joissa he olivat aikaisemmin olleet taitavia ja nyt
huomasivat taitojen unohtuneen. Kaikki osallistuivat laulu- ja liikuntatuokioihin,
ja

kulttuuritapahtumiin

osallistuttiin

mahdollisuuksien

mukaan.

Ohjaajat

ylläpitivät aikaorientaatiota päivittäislehden lukemisella ja sisällyttäen toimintaan
vuodenaikojen juhlat.
Asiakkaiden yksilöllisyys huomioitiin kunkin tarpeiden ja rajoitteiden mukaan.
Ohjaajat aktivoivat asiakkaita keskusteluun, mutta väsyneenä oli lupa levätä.
Asiakkaat kokivat saaneensa riittävästi ilmaista mielipiteitään ja keskustella.
Ryhmään osallistuminen ja ryhmän jäsenet koettiin turvallisiksi, vaikka jotkut
eivät aina muistaneet, missä he olivat ja keitä heidän seurassaan oli.
Turvallisuuden tunnetta tuki toimintapäivien rutiinit ja sekä ryhmän että ohjaajien
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tuki ja hyväksyntä. Asiakkaiden muistiongelmat ja erilaiset persoonallisuudet
aiheuttivat

toisinaan

lieviä

ristiriitatilanteita,

jotka

ohjaajat

käsittelivät

ammattitaidolla.
Muistikassa käyminen vaikutti asiakkaiden mielialaan positiivisesti. Vaikka
asiakas oli tullessaan alakuloinen, koheni hänen mielialansa ryhmän positiivisessa
ilmapiirissä. Mielialan koheneminen oli havaittavissa myös tutkimushetkellä.
Omaistensa mukaan yksikään asiakas ei saapunut kotiin väsyneenä Muistikkapäivän jälkeen, vaan lähes kaikki olivat virkistyneitä, ja toiminta oli lisännyt lähes
kaikkien asiakkaiden hyvinvointia ja parantanut elämänlaatua. Asiakkaiden
virkistyminen myötävaikutti omaisten elämään auttamalla heitä jaksamaan.
Muistikkaan osallistumisen vaikutuksia kotona selviytymiseen ei pystytty
asiakkaita haastattelemalla ja havainnoimalla selvittämään. Suurin osa omaisista
arvioi kuitenkin Muistikan vaikuttaneen siihen positiivisesti ja oli tyytyväisiä
Muistikan toimintaan ja ohjaajien aktiiviseen yhteydenpitoon.
10.4 Tutkimustulosten hyödynnettävyys Muistikan päiväkerhotoiminnassa
Ohjaajat olivat läsnä kaikissa haastattelu- ja havainnointitilanteissa, joten
oletettavasti tutkimus ei tuota heille merkittävästi uutta tietoa. Tutkimustulosten
toivotaan silti olevan apuna kehitettäessä Muistikan päiväkerhotoimintaa. Vaikka
tutkimustulosten perusteella asiakkaat sekä heidän omaisensa olivat toimintaan
tyytyväisiä ja Muistikan toiminta-ajatus toteutui hyvin kattavasti, kannattaa
palautteen keräämistä sekä asiakkailta että omaisilta tai muilta läheisiltä jatkaa
myös tulevaisuudessa säännöllisesti toiminnan arvioimisen ja kehittämisen
välineenä. Koska muun muassa ajanhallinnassa oli haasteita useammalla
asiakkaalla, voisi toimintaa kehitettäessä painottaa asiakkaiden elämänhallintaa
lisääviä tukimuotoja esimerkiksi rakentamalla

yhdessä heidän

kanssaan

ajanhallintaa tukevia välineitä, kuten muunneltavat yksilölliset viikko-ohjelmat
jokaisen asiakkaan omien menojen, harrastusten ja muiden säännöllisten
tapahtumien mukaan.
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11 POHDINTA
Tutkimusprosessia arvioitiin työn etenemisen ja haasteiden näkökulmasta. Lisäksi
arvioitiin tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta, toistettavuutta ja pätevyyttä.
Lopuksi esitettiin kehittämishaasteita ja jatkotutkimusaiheita.
11.1 Työskentelyn arviointia
Tutkimustyö

eteni

melko

tarkkaan

tutkimussuunnitelman

mukaisesti.

Tutkimusluvan saaminen Vaasan seudun Muistiyhdistykseltä oli vaivatonta, sillä
sieltä

oli

saatu

myös

muistisairastuneiden

joukko

tutkimusaihe.
oli

suurin

Tutkimuskohteena
mahdollinen,

koska

olevien
jokainen

tutkimuskohteena oleva henkilö oli antanut tutkimusluvan.
Ryhmähaastattelun kysymyksiä ja haastattelussa tarvittavia mittareita jouduttiin
muotoilemaan

uudelleen

kohderyhmän

henkilöiden

kognitiivisia

kykyjä

vastaaviksi. Kysymysten muotoilussa auttoivat Muistikka-päiväkerhotoiminnan
ohjaajat, joilla oli realistinen käsitys asiakkaiden kyvyistä ymmärtää laadittuja
haastattelukysymyksiä.

Tutkimuksessa

luovuttiin

mitta-asteikollisista

mielipidekysymyksistä, koska Muisitikan ohjaajat olivat sitä mieltä, että
kohderyhmä

ei

kykene

hahmottamaan

abstrakteja

mitta-asteikkoja.

Mielipidekysymykset olivat sen vuoksi hyvin yksinkertaisia ja konkreettisia.
Asiakkaat saivat ilmaista motivaatiotaan kuvallisin keinoin, Aku-Ankan
tunnekortteja käyttämällä.
Ryhmiä havainnoitiin ohjaajien kehotuksesta ilman videointia, vaikka siihen olisi
ollut asiakkaiden lupa. Koska havainnointitilanteisiin ei voitu kuvatallenteen
puuttuessa palata uudelleen, olivat muistiinpanot ainoita, mutta merkittäviä
dokumentteja havainnoista analyysia tehtäessä. Omaisilta kerätty palaute sekä
ohjaajien raportointi antoivat arvokasta lisätietoa toiminnasta ja asiakkaista.
11.2. Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus, toistettavuus ja pätevyys
Tutkimus toteutettiin eettisiä periaatteita noudattaen. Asiakkaiden henkilöllisyydet
säilyivät tunnistamattomina eikä tutkimusosion siteerauksista voida tunnistaa
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yksittäisiä asiakkaita. Tutkimustulosten luotettavuutta pyrittiin maksimoimaan
valitsemalla tutkimuskohteeksi kaikki Muistikan asiakkaat, jotka antoivat
tutkimusluvan. Tutkimukseen osallistuivat kaikki asiakkaat. Olettamuksena oli
kuitenkin, että tutkittavien henkilöiden muistisairaudet saattaisivat vaikuttaa
haastatteluna saadun aineiston luotettavuuteen. Muistikan ohjaaja neuvoi luomaan
haastattelutilanteet yksinkertaisiksi, turvallisiksi ja keskustelunomaisiksi, mikä
helpottaisi asiakkaita antamaan luotettavia vastauksia (Tanttari 2010).
Luotettavuutta varmistettiin myös valitsemalla useita tutkimusmenetelmiä.
Tutkimusten

mukaan

havainnointi

on

luotettava

tutkimusmenetelmä

muistisairastuneiden kokemuksien kartoituksessa. Vaikka muistisairastuneiden
lähimuisti on heikentynyt, on aivoihin kuitenkin tallentunut niin sanottu
tunnemuisti.

Sen

perusteella

voitiin

karkeasti

luottaa

havaintoihin

muistisairastuneiden asenteista ja mielipiteistä. Havaintoja vertailtiin päiväkerhon
ohjaajien raportointiin päiväkirja-aineistosta sekä valmiiseen yhteenvetoon, joka
oli

koottu

saman

asiakasryhmän

omaisilta

kerätystä

kyselyaineistosta.

Lisähaasteena ja tutkimustulosten luotettavuuden horjuttajana olivat joidenkin
asiakkaiden puheentuottamisen ongelmat. Joissakin haastattelutilanteissa ohjaajat
vahvistivat tai auttoivat tulkitsemaan asiakkaiden vastauksia, sillä heillä oli
asiakkaista parempi tuntemus.
Tutkimuksen luotettavuus, eli voidaanko tutkimus toistaa ja saada silti samat
tulokset, ei ole täysin taattu. Asiakkaiden toimintakyky ja vireystila vaihtelevat ja
itse muistisairauskin vaikuttaa siihen, ettei samanlaisia tuloksia todennäköisesti
saataisi toistettaessa tutkimus samalla kohderyhmällä. Koska tutkimuksessa
käytetyillä eri tutkimusmenetelmillä saatiin samansuuntaisia tuloksia, voidaan
päätellä, että niillä voitiin mitata juuri tämän kohderyhmän, Muistikan
asiakkaiden kokemuksia. Siten tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat päteviä.
Tulokset saattaisivat kuitenkin poiketa tutkittaessa samoilla menetelmillä
vastaavanlaiseen toimintaan osallistuvien muiden muistisairaiden kokemuksia.
Tämän sekä kohderyhmän pienen koon vuoksi tutkimustuloksia ei voida yleistää
edustamaan muistisairaiden kokemuksia yleispätevästi.

Paremminkin voidaan
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ilmaista, että tulokset saattavat olla yleistettävissä vain suuntaa antavina. Vaasan
seudun

Muistiyhdistyksen

päiväkerhotoiminnan
tutkimustuloksilla

toiminnanjohtajan

vaikuttavuutta

selvästi

asiakkaiden

ilmaista,

sillä

mukaan
kuntoutukseen

toiminta

kattaa

Muistikkaei

voida

vain

osan

muistisairastuneen kuntoutuksesta (Nyby 2010).
11.3 Kehittämishaasteet ja jatkotutkimusaiheet
Muistisairastuneiden kuntoutuksesta on tehty tutkimuksia toistaiseksi melko
vähän. Kuntoutuksen tuloksellisuutta on ollut mitattavuuden vuoksi vaikea
osoittaa ja näytön puuttuessa muistisairastuneet ovat yhä helposti jääneet vaille
tarvitsemaansa tehokasta kuntoutusta. (Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001:
23.)

Muistisairaan

kuntoutuksella

on

kuitenkin

sekä

yksilölliset

että

yhteiskunnalliset hyötynäkökulmat. Osana arkea olevalla kuntoutuksella voidaan
vaikuttaa muistisairastuneen toimintakykyyn, elämänlaatuun ja -hallintaan.
(Heimonen & Tervonen 2004: 115.) Muistisairaiden aktiivisella kuntoutuksella
voidaan lisäksi ehkäistä laitoshoidossa olevien ikäihmisten määrän kasvua
(Suomen dementiahoitoyhdistys ry. 2001: 24).
Muistisairastuneiden kuntoutumista on melko vaikea selvittää yksinomaan
muistisairastuneen itsensä kertoman viestinnän ja havaintojen sekä lyhyen
tutkimusprosessin perusteella. Luotettavampi selvitys kuntoutumisesta edellyttäisi
pitkittäistutkimusta esimerkiksi siten, että muistisairaita haastateltaisiin ja heidän
toimintakykyään ja kuntoutumistaan havainnoitaisiin usean vuoden ajan vertaillen
aineistoa omaisen arvioon vastaavista aiheista. Muistisairaiden kuntoutuksen
vaikuttavuutta voitaisiin tutkia vertailemalla tuloksia toiseen muistisairaiden
verrokkiryhmään, jotka elävät kutakuinkin samalla tavalla yksin tai omaisen
kanssa

kotona,

mutta

Pitkittäistutkimuksen

eivät

haasteena

osallistu
on

minkäänlaiseen

kuitenkin

päivätoimintaan.

asiakkaiden

vaihtuvuus.

Asiakkuudet päättyvät yleensä intervallihoidon tai päivähoidon aloittamisen
vuoksi tai voimakkaan sairauden etenemisen ja toimintakyvyn alentumisen
seurauksena.
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Kiinnostavana

jatkotutkimusaiheena

päiväkerhotoiminnan
vaikutuksia

ja

Vaasan

asiakkaiden

voisi

kaupungin

kuntoutumiseen.

vertailla
järjestämän

Kummassakin

Muistikan
päivätoiminnan

toimintamuodossa

asiakkaat käyvät kerran viikossa ja ruokailevat; myös fyysiseen kuntoutukseen on
mahdollisuudet.

Kaupungin

heterogeenisemmat,

mutta

päivätoiminnassa
tutkimuskohteeksi

asiakasryhmät
voisi

valita

ovat

ryhmistä

tosin
vain

muistisairaat asiakkaat. Yhtenä laajempana ja jopa Muistiliittoakin kiinnostavana
pitkittäistutkimusaiheena

voisi

olla

muistisairastuneille

järjestettyjen

kuntoutusmuotojen vaikuttavuuksien vertailu valtakunnallisella tasolla. Tässä
kuten

edellisissäkin

tutkimusaiheissa

tutkimustulosten

luotettavuutta

vahvistaisivat kyselyt muistisairastuneiden omaisille sekä ryhmän ohjaajille.
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12 YHTEENVETO
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muistisairaiden kokemuksia kuntoutuksen
näkökulmasta

Vaasan

seudun

Muistiyhdistyksen

järjestämästä

Muistikan

päiväkerhotoiminnasta. Tavoitteena oli lisäksi selvittää Muistikan toimintaajatuksen toteutumista asiakkaan näkökulmasta ja tuottaa tietoa, jota voidaan
käyttää Muistikan toiminnan kehittämiseen.
Tutkimuksen kohderyhmän asiakkaista, joiden keski-ikä oli 82 vuotta, suurin osa
oli naisia ja yksin asuvia. Asiakkaiden fyysinen toimintakyky oli melko hyvä.
Kognitiivinen toimintakykykin ja sosiaalinen aktiivisuus vaihtelivat asiakkaiden
keskuudessa. Asiakkaat kokivat muistiongelmien vaikuttaneen haitallisesti heidän
itseluottamukseensa ja mielialaansa. He olivat myös tietoisia sairautensa
mukanaan tuomista rajoitteista. Vaikka asiakkaista vajaa 40 prosenttia koki
yksinäisyyttä, suurin osa oli kuitenkin elämäänsä tyytyväisiä ja suhtautui
tulevaisuuteen luottavaisesti. Muistamattomuutta verhoava huumori liittyi usein
asiakkaiden kommelluksiin, mutta saattoi toimia myös itsesäätelykeinona.
Muistikka-päiväkerhon toiminta-ajatus toteutui tutkimustulosten perusteella hyvin
kattavasti. Asiakkaat kokivat Muistikkaan osallistumisen positiivisena ja heidän
mielialansa koheni ryhmässä sekä omaisten että ohjaajien mielestä ja oli
havaittavissa myös tutkimushetkellä. Ohjaajat toteuttivat asiakkaiden kykyjä
vastaavaa viriketoimintaa ja ottivat huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja
rajoitteensa. Toimintapäivien rutiinit sekä avoin ja hyväksyvä ilmapiiri loivat
asiakkaille turvallisen kokemuksen ryhmästä.
Muistikka-päiväkerhotoiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden kuntoutukseen ei
Vaasan

seudun

tutkimustuloksilla

Muistiyhdistyksen

toiminnanjohtajan

selvästi

sillä

ilmaista,

muistisairastuneen kuntoutuksesta.

toiminta

mukaan

kattaa

vain

voida
osan

Asiakkaiden kuntoutumisessa havaittavaa

edistymistä ei pystytty myöskään pelkän haastattelun ja havainnoinnin perusteella
arvioimaan, mutta omaisilta saadun palautteen mukaan toiminta oli lähes kaikkia
asiakkaita sekä virkistänyt että lisännyt hyvinvointia ja parantanut elämänlaatua.

57

Suurin osa omaisista arvioi myös Muistikkaan osallistumisen vaikuttaneen
asiakkaiden kotona selviytymiseen positiivisesti.
Koska tutkimushetkellä ohjaajat olivat aina läsnä, ei tutkimus oletettavasti tuota
heille merkittävästi uutta tietoa. Tutkimustulosten toivotaan silti olevan kuitenkin
apuna kehitettäessä Muistikan päiväkerhotoimintaa. Tutkimustulosten perusteella
suositellaan Muistikassa jatkossakin keräämään järjestelmällisesti palautetta sekä
asiakkailta että omaisilta. Negatiiviset palautteet antavat arvokasta tietoa
toiminnan arvioimisessa ja muokkaamisessa. Positiiviset palautteet puolestaan
kannustavat ohjaajia työssään ja luovat uskoa toiminnan tarpeellisuuteen.
Tutkimustulosten

luotettavuutta

paransi

kaikkien

Muistikan

asiakkaiden

valitseminen kohderyhmäksi ja heidän osallistumisensa tutkimukseen. Koska
tutkimuksessa käytetyillä eri tutkimusmenetelmillä saatiin samansuuntaisia
tuloksia, voidaan päätellä, että useat tutkimusmenetelmät tukivat tutkimustulosten
luotettavuutta. Tulokset saattavat kuitenkin poiketa tutkittaessa samoilla
menetelmillä vastaavanlaiseen toimintaan osallistuvien muiden muistisairaiden
kokemuksia. Tämän sekä kohderyhmän pienen koon vuoksi tutkimustuloksia ei
voida yleistää edustamaan muistisairaiden kokemuksia yleispätevästi, vaan
tulokset saattavat olla yleistettävissä vain suuntaa antavina.

58

LÄHTEET
Alhainen, Kari & Viramo, Petteri & Sulkava, Raimo (2008). Vaikean dementian
hoito. Turku. Lääketehdas Oy H. Lundbeck Ab.
Alzheimer Europe (2008). 6 February 2009: Adoption of Written Declaration on
Alzheimer's Disease. [online]. Luxembourg. Päivitetty 21.7.2010. [viitattu
28.3.2010].
Saatavana
Internetissä:
<URL:http://www.alzheimereurope.org/EN/Policy-in-Practice2/European-Action-on-Dementia/2009European-Parliament-Written-Declaration>.
Darwin Media Oy (2010). Tohtori.fi. Dementiasairaudet [online]. Oulu. [viitattu
28.3.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.tohtori.fi/?page=2134015&id=4105688>.
Erkinjuntti, Timo & Heimonen, Sirkka-Liisa & Huovinen, Maarit (2006). Hyviä
päiviä kotona. Muistisairaudet. Juva. WSOY.
Erkinjuntti, Timo & Hietanen, Marja & Kivipelto, Miia & Strandberg, Timo &
Huovinen, Maarit (2009). Pidä aivosi kunnossa. Juva. WS Bookwell Oy.
Erkinjuntti, Timo & Huovinen, Maarit (2008). Kun muisti pettää. Muistihäiröt ja
etenevät muistisairaudet. 3 p. Porvoo. WS Bookwell Oy.
Fröling, Kristina (2005). Ett minne för livet. Boken om Alzheimer sjukdom.
Eskilstuna. Brombergs Bokförlag AB.
Granö, Sirpa (2008). Kuntoutus etenevissä muistisairauksissa. Kymenlaakson
muisti- ja dementiaverkostohankkeen loppuseminaari. [online]. Päivitetty
8.2.2007 [viitattu 2.8.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.google.fi/#hl=fi&q=kuntoutus+eteneviss%C3%A4+muistisaira
uksissa+gran%C3%B6+kymenlaakson&aq=f&>.
Heimonen, Sirkkaliisa & Tervonen, Sari (2004). Muistihäriö- ja dementiatyön
palapeli. Helsinki. Edita Prima Oy.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (2007). Alzheimer [online]. Helsinki.
Päivitetty 8.2.2007 [viitattu 27.3.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,818,1733,4484,1933>.
Jyväskylän yliopisto (2010). Kielikompassi. Ryhmäviestintä. [online]. [viitattu
22.10.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_viestintaryhma
ssa_ryhmaviestinta.shtml#3>.
Keltikangas-Järvinen, Liisa (2000). Tunne itsesi suomalainen. Helsinki. WSOY.

59

Lääkäriseura Duodecim (2010). Käypä hoito -suositus muistisairauksista.
[online]. Helsink. Päivitetty 17.8.2010 [viitattu 7.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu?p_p_id=uutisportlet_WAR_Uuti
stenjulkaisuPortlet_INSTANCE_6y5p&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_
p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=2&_uutisportlet_WAR_UutistenjulkaisuPortlet_INSTANCE_
6y5p_uutis_id=10115>.
MTV3 (2010). Muistisairaudet uusi kansantauti. [online]. Helsinki. Päivitetty
17.8.2010 [viitattu 7.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/08/11719
73>.
Muistiliitto (2008 a). Muisti-lehti 3/2008. Vertaistuen merkitys muistisairaalle
ihmiselle ja hänen läheisilleen. Tampere. Muistiliitto ry.
Muistiliitto (2008 b). Muisti-lehti 4/2008. Vertaistuen muuttuneet haasteet ja
mahdollisuudet. Tampere. Muistiliitto ry.
Muistiliitto (2009). Elämää muistisairauden kanssa – kuntoutusopas
muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Tampere. Muistiliitto ry.
Muistiliitto (2010 a). Muisti-lehti 2/2010. Muistisairaiden kuntoutuksen
tulevaisuus. Tampere. Muistiliitto ry.
Muistiliitto (2010 b). Muisti-lehti 3/2010. Dementia, tärkeä kansanterveydellinen
ksymys Euroopassa ja kansallisesti. Tampere. Muistiliitto ry.
Muistiliitto (2010 c). Muistisairaudet. [online]. Helsinki. [viitattu 28.3.2010].
Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.muistiliitto.fi/fin/muisti_ja_muistisairaudet/muistisairaudet/>.
Nyby, Eila (2010). Vaasan seudun Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja.
Haastattelu 18.3.2010 ja 20.9.2010 Vaasa.
Pohjalainen (2010). Pitkänen Kaisu: Ikääntyneet hyötyisivät kuntoutuksesta.
Lehdessä 7.9.2010 Seinäjoki. I-Mediat.
Rantasalo Elisa (2010). Muistikka-päiväkerhotoiminnan ohjaaja. Haastattelu
3.9.2010 Vaasa.
Saarenheimo, Marja & Pietilä, Minna (2006). Yhteinen tehtävä. Ryhmästä
oivalluksia omaishoitoon. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki. Gummerrus.
Sormunen, Saila & Topo, Päivi (2008). Laadukkaat dementiapalvelut. Jyväskylä.
Gummerrus.

60

Sosiaali- ja terveysministeriö (2002). Kuntoutusselonteko 2002. [online]. [viitattu
14.6.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/kuntselonteko2002/kselte02.
pdf>.
Sosiaali- ja terveysministeriö (2006). Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi osana
palvelutarpeen arviointia sosiaalihuollossa. Tiedote 7.6.2006. [online]. [viitattu
14.6.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://pre20090115.stm.fi/rt1150108323228/passthru.pdf>.
Sosiaali- ja terveysministeriö (2008). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus.
Julkaisuja 2008:3. [online]. [viitattu 4.8.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1063089>.
Suomen dementiahoitoyhdistys ry. (2001). Kuntoutusratkaisuja dementoituneen
ihmisen arkeen. Opas ammattihenkilöstölle. 4 p. Espoo. Novartis Finlandia Oy.
Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund (2008). Suomen Lääkärilehti
17.3.2008. Liite 10 Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. Suomalainen
asiantuntijasuositus. Helsinki. Punamusta.
Suomen muistiasiantuntijat ry. (2010). Dementiaa aiheuttavat sairaudet. [online].
Helsinki. Päivitetty 18.10.2004 [viitattu 27.3.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.dementiahoitoyhdistys.fi/page.php?page_id=23>.
Taideteollinen korkeakoulu (2007). Kyselevät tutkimustavat. Routio, Pentti.
[online]. [viitattu 22.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/064.htm>.
Tampereen kaupunkilähetys ry (2010). Validaatiomenetelmä TunteVatoimintamallin ytimenä. [online]. [viitattu 22.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.tampereenkaupunkilahetys.net/?sid=91>.
Tanttari Heini (2010). Muistikka-päiväkerhotoiminnan ohjaaja. Sähköpostiviesti
21.3.2010 ja haastattelu 17.9.2010 Vaasa.
Telaranta, Pirkko (2001). Alzheimerin tauti osana elämää ja elämän osana.
Jyväskylä. Gummerrus.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2010). Dementia-asiakkaat sosiaali- ja
terveyspalvelujen piirissä 2001, 2003 ja 2005[online]. Helsinki. Päivitetty
5.3.2008. [viitattu 6.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Ikaantyneet/dementia>.
Tulva, Taimi & Uusitalo, Ilkka & Harra, Kimmo (2007). Vanhuuden monet
kasvot. Saarijärvi. OKKA-säätiö.

61

Vaasan kaupunki (2003). Vaasan vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2003–2010.
[online]. [viitattu 5.8.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Sosiaali_ja_terveys/Ikaantyneet_>.
Vaasan kaupunki (2010). Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2008–2015.
Lausunto kaupunginhallitukselle. [online]. [viitattu 16.8.2010]. Saatavana
Internetissä: <URL:http://www1.vaasa.fi/ktweb/>.
Vaasan seudun Muistiyhdistys ry (2009). Päiväkerho Muistikan vuosiraportti
2009.
Vaasan seudun Muistiyhdistys ry (2010). Muistikan toiminta-ajatus.
Vuori, Ulla & Heimonen, Sirkka-Liisa (2007). Tue muistisairaan ihmisen kotona
asumista – opas ammattihenkilöstölle. Suomen muistiasiantuntijat ry,
perusoppaat, julkaisu n:o 4/2007.
Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE (2009). Yhteistapaaminen THL
19.10.2009. [online]. [viitattu 7.9.2010]. Saatavana Internetissä:
<URL:http://www.stakes.fi/NR/rdonlyres/DFC81C4F-FEE5-4AA8-8B9B2E478236F589/15653/IKÄKASTE_THL19_10_09.pdf>.
Westius, Anders & Petersen, Ulla (2006). I berättelsen finns jag. Livsberättelse
och livsåskådning vid demens. Stockholm. Verbum Förlag AB.

LIITE 1
Haastattelukysymykset päiväkerhotoiminta Muistikassa
1. MOTIVAATIO: (Aku Ankan tunnekortit)
- Minkälaisella mielellä lähdit tänne tänä aamuna? Tai millä mielellä
olet nyt?
- Oliko kiva tai tylsä lähteä Muistikkaan?
2. TAUSTA:
- Kerro ikäsi ja millaisia kouluja olet käynyt?
- Minä vuonna olet syntynyt?
- Mitä kouluja olet käynyt?
- Millaisissa ammateissa olet työskennellyt? Eli mitä töitä olet tehnyt?
- Oletko naimisissa, leski tai eronnut? Tai asutko yksin?
3. MUISTISAIRAUS JA ELÄMÄNHALLINTA:
- Onko muistin huononeminen vaikuttanut sinun arkeesi ja elämääsi
jotenkin? Kuinka?
- Oletko tyytyväinen nykyiseen elämääsi? Tarvitsetko paljon toisen
apua?
- Oletko saanut neuvoja tai ohjeita muistinhuononemisessa?
- Onko mieli epävarma tai luottavainen? Tai elätkö päivää kerrallaan
murehtimatta tulevasta?
- Miltä sinusta tuntuu, kun vanhenet? Murehduttaako sinua jokin asia?
- Mikä auttaa jaksamaan? Mistä saat voimia?
4. SELVIYTYMINEN KOTONA:
- Kuinka kotona sujuu? Onko hankaluuksia vai sujuuko elämä siellä
helposti?
5. MUISTIKAN TOIMINTA-AJATUS:
- Tykkäätkö siitä, mitä täällä tehdään?
- Onko täällä mielestäsi riittävän monenlaista tekemistä?
- Onko jotakin, mitä muuta haluaisit täällä tehdä?
- Täällä lauletaan ja jumpataan. Onko joku teistä alkanut kotona myös
jumppaamaan tai laulamaan tai tekemään jotakin muuta sellaista, mitä
täällä yhdessä tehdään?
- Onko sinut huomioitu täällä riittävän hyvin, saatko puheenvuoron ja
sanoa sanottavasi vai tuntuuko, että jäät toisten ”jalkoihin” / varjoon?
- Tuleeko täällä turvallinen olo muiden kanssa?
- Tuntuuko sinusta koskaan olo turvattomalta täällä?
- Tykkäätkö olla tässä ryhmässä?
- Tykkäätkö näistä ohjaajista, Elisasta ja Heinistä?
- Onko täältä tullut sinulle uusia ystäviä?
- Millä mielellä lähdet täältä kotiin? Oletko virkistynyt vai väsynyt?
(Aku Ankan tunnekortit)

LIITE 2
Havainnointikaavake: Muistikan asiakkaiden toimintakyky
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LIITE 3
Havainnointikaavake: Muistikan ryhmien sisäiset roolit
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LIITE 4
Aku Ankan tunnekorit

