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Mitä muistisairas toivoo asumiselta?

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä
-hankkeessa (2018–2021) Tampereella on kehitetty esteetöntä ja osallisuutta vahvistavaa asumista
kaiken ikäisille, erityisesti muistisairaille, joiden
ajatellaan elävän yhteisön tukemana pitkään aktiivista elämää. Hankkeen asumiskyselyihin osallistui
kaikkiaan 56 muistisairasta ja 102 muuta vastaajaa
eri puolilta maata. Kyselyjen lisäksi tehtiin 15 yksilö- ja kolme ryhmähaastattelua, joihin osallistui
kymmeniä ihmisiä. Kaikkiaan saatiin lähes 70 muistisairaan ja yli sadan muistisairaan kanssa toimivan
asumisnäkemykset.
Useimmat selvitykseen osallistuneet olivat etelä- ja
länsisuomalaisia (72 %), parisuhteessa eläviä, omistus- tai vuokra-asunnossa asuvia (87 %), 63–79-vuotiaita, miehiä ja naisia, joilla oli todettu muistisairaus. Joukossa oli myös työikäisiä ja vanhempia, yli
80-vuotiaita (31 %), jopa yli 90-vuotiaita vastaajia.
Muut kyselyvastaajat olivat sairastuneiden läheisiä
tai ystäviä (74 %), hoitajia tai muistialan ammattilaisia (37 %) tai vapaaehtoisia (8 %). Osa ilmoitti
olevansa sekä läheinen että alalla töissä. Useimmat
vastaajat olivat naisia (85 %).
Muistisairaat vastasivat asumiskysymyksiin lähinnä
omalta kannaltaan katsoen, muut sairastuneiden
asumistarpeiden kannalta. Osallistujilta kysyttiin,
mikä on tärkeää muistisairaiden asumisessa, millainen on hyvä ja viihtyisä koti, millaisia asunnon,
pihan ja yhteisten tilojen pitäisi olla, jotta ne palvelisivat parhaalla tavalla tätä ryhmää ja mitä toivotaan sairastuneiden kanssa toimivilta kanssaihmisiltä, hoitajilta ja hoidolta sekä mitkä ovat eniten
iloa tuottavia asioita ja mielitekemisiä. Haastattelut
syvensivät edellä mainittuja teemoja.

Muistisairaiden asumistoiveita kuvaillaan aukeamina, joista yksi on omistettu muistisairaiden kanssa
toimivien näkemyksille.
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SUOSITUKSIA MUISTISAIRAIDEN ASUMISEEN
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi
ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 kannustaa suunnittelemaan omaa asumista, jotta se vastaa tarpeita myös myöhemmin. Iäkkäät haluavat
asua kotonaan, turvallisesti, yhteisöllisesti ja palvelujen äärellä. Kotona asutaan kuitenkin myös
hyvin vanhana, yksin, esteellisesti, muistisairaana
ja käyttämättä palveluja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020: 31–35) Kansallisen muistiohjelman
2012–2020 mukaan on tarkoitus, ettei muistisairaana tarvitse muuttaa kotoa, vaan palvelut liikkuvat
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 13).
Pelkkä kotona asuminen ei takaa hyvää elämää
muistisairaille, vaan heillä on jo sairauden alkuvaiheessa vaikeuksia toimia ympäristössään. On vaikea liikkua ympäristössä, jos uudet asiat eivät jää
mieleen (Rappe, Kotilainen, Rajaniemi & Topo 2018:
11). Iäkkäät eivät aina asu tarpeittensa mukaisesti.
(Oosi, Kortelainen, Luukkonen & Halla 2020: 39).
Professori Marja Jylhän (Siren 2020: A12–A13) mukaan muistisairaana ei välttämättä selviydy yksin
kotona, ja iäkkäiden toive asua kotona onkin itse
asiassa kuultu tavallaan väärin.
Iäkkäänä asutaan yksin ja eristyksissä
Maailman Terveysjärjestön mukaan iäkkäiden ja
muistisairaiden asuminen yksin ja eristyksissä on
yleismaailmallinen ongelma. Muistisairaista tulisi huolehtia yksilöllisesti aivan sairauden alusta
alkaen riippumatta asuinpaikasta ja hoidon tarjoajasta. (WHO 2017: 14, 22) Samansuuntainen on
Duodecimin Käypä hoito -suositus (2017), jonka
mukaan muistisairaiden elämänlaatu tulee turvata
sairauden kaikissa vaiheissa niin, että varmistetaan
henkilön itsemääräämisoikeus, vaalitaan elämäntapaa ja taustaa sekä ylläpidetään arvokkuutta ja
sosiaalista verkostoa. Lääkärikirja Merck Manualin
(Huang 2019) mukaan ympäristön tulee sairauden
alkuvaiheessa vahvistaa arvokkuutta ja hallinnan
kokemusta, tukea suuntautumista aikaan ja paikkaan sekä tarjota sopivia haasteita ja valinnanmahdollisuuksia. Toimiva ympäristö on tuttu, stressitön, opastettu, helppokulkuinen, valoisa, selkeä ja
ilmapiiriltään hyväntuulinen.
Oman tilan tarve on yhteinen ihmisille kaikkialla
maailmassa. Oman huoneen voi tehdä näköisekseen esimerkiksi muistoesineillä ja vetäytyä halutessaan sinne. Ihmisille on myös tärkeää tietää,
missä he asuvat ja mihin asuinyhteisöön he kuuluvat. Oma tila antaa voimia osallistua yhteiseen
elämään. Se vahvistaa suhdetta perheeseen ja
koko asuinrakennukseen. Viihtyisillä alueilla asuu
monenlaisia ihmisiä, ja heille on suunniteltu omia
mieltymyksiä vastaavia asuntoja ja oleskelupaikkoja. (Alexander, Ishikawa, Silverstein, Jacobson, Fik-
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sdahl-King & Angel 1977: 193–195, 257, 393, 402,
1165)
Hyvä ympäristö auttaa muistamaan
Kaikille ihmisille yhteiset perustarpeet (esim. Colman 2009: 496) ovat läsnä myös muistisairaiden
elämässä, sillä sairaus nostaa tietoisuuteen muistoja ja todentuntuisia mielikuvia menneestä. Jokin
nykyhetkessä voi herättää sairastuneen aiemmat
turvattomuuden ja arvottomuuden kokemukset.
Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia, että ympäristö on sellainen, jossa sairastunut voi todella tuntea
olevansa turvassa ja arvokas. Kun uudet asiat eivät
jää mieleen, oma elämänhistoria alkaa unohtua.
Ympäristön tehtävä on tukea muistisairaan identiteettiä, sitä, kuka hän on. (Pohjavirta 2012: 17–19)
Tutut asiat auttavat muistamaan henkilökohtaiset
mieltymykset ja luontevat roolit yhteisössä. Tunteiden ja tarpeiden ohella on tärkeää tukea myös
sairastuneen tiedon käsittelyn taitoja tarjoamalla
mielekästä, kaikkia aisteja herättelevää tekemistä.
(Pohjavirta 2019: 9–25)
Tutkija Jari Pirhosen mukaan ikääntyviä huolestuttaa vaihe, jossa he alkavat tarvita toisten apua.
Nykyään kuuluu vanheta terveenä ja aktiivisena.
Jos siihen ei kykene, on epäonnistunut. Ei haluta
sellaisen hoidon kohteeksi, jossa oma persoona
katoaa. Itse asiassa, jos asiakkaita ei kuunnella, he
voivat kohdata jo riisutussa kotihoidossa sosiaalisen kuoleman, kuten Pirhosen termi kuuluu. (Pirhonen 2020; Pirhonen & Komulainen 2020) Huoli
ei ole aiheeton, sillä päätösvalta omiin asioihin
todella vähenee iän myötä (Topo 2020). Muistisairaiden asumiskokemuksen tulisi olla hyvä, mutta
näin ei usein ole, sillä asiat vain kääntyvät heidän
kannaltaan kielteisiksi ja mahdollisuudet muuttuvat rajoituksiksi. Taustalla on se, että sairastuneiden asioista päättävät usein muut eivätkä sairastuneet tiedä, missä he tulevat jatkossa asumaan
eivätkä voi siten suunnitella tulevaa asumistaan.
(Rappe, Rajaniemi & Topo 2020: 135–154) Hoitotyön tutkimussäätiön asumissuosituksessa kuten
myös Muistisairaiden hyvän hoidon kriteeristössä
korostetaan sitä, miten tärkeää sairastuneille on
juuri toisten ihmisten läsnäolo ja ohjaus (Muistiliitto 2016; Hotus 2019). Turvallinen vuorovaikutus
vähentää muistisairauden oireita. (esim. Sormunen, Topo & Saarikalle 2008). Kotona asumista tukevat hoitojärjestelyt ja pitkäaikaishoidon ”odottelupaikat”, joissa ei huomioida muistisairaiden
erityistarpeita saattavat kuormittaa omaistaan
hoitavia ja herättää turvattomuutta sairastuneissa. (Lotvonen, Rosenvall & Nukari teoksessa Hallikainen, Mönkäre, Nukari & Forder 2014: 210–211;
Omaishoitajaliitto 2019)

Muistiystävälliset asenteet ratkaisevat
Viinisalo-Heiskasen (2020: 17–21, 173–178) väitöstutkimuksen mukaan muistisairaat eivät osallistu
hoivakotiasuntojen suunnitteluun. Asumisen keskiössä ovat esteellisyys, vaarat ja asiat, joihin sairastuneet eivät kykene. Pelkkä tieto henkilön muistisairausdiagnoosista voi saada sen, ettei muistisairasta
oteta todesta arjen toimijana. Heitä ei ymmärretä
eikä osata kuulla tai kuullaan liian myöhään, jolloin
päätösvalta jää näennäiseksi ja siirtyy omaisille ja
muistisairauksista tietämättömille virkamiehille.
Kansallisen muistiohjelman 2012–2020 (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2012: 13) mukaan juuri muistiystävälliset asenteet ovat pohja muistisairaita koskevalle toiminnalle. Kaikkien pitäisi tietää, millaista on
elää muistisairaana ja mitä apua tällainen ihminen
voi tarvita. Tämä lievittää asiaa kohtaan tunnettua
pelkoa ja ehkäisee kielteisten asenteiden syntymistä. (Rappe ym. 2018: 11–12)
Tätä tukee myös Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020–2022 (Ympäristöministeriö 2020), joka nostaa esiin muistisairaiden erityistarpeet sekä esteettömyyden ja yhteisöllisyyden
huomioivat asumisen ratkaisut. Koska väestö vanhenee nopeasti, iäkkäiden asuminen koskettaa yhä
laajempaa ihmisryhmää. Asumisen suunnittelu on
yhteistyötä, jossa kuntia ja iäkkäitä autetaan ennakoimaan asumista ja varautumaan siihen. Kotona
asumista tuetaan korjaamalla vanhaa ja rakentamalla uusia asuinalueita. Kehitetään ikäystävällisiä
asuinympäristöjä, joissa huomioidaan palveluasujat ja eritysesti muistisairaat. Muistiystävällisellä
alueella voi elää sairauden estämättä tekemisiä
ja toiveita. Tällainen, ns. välimuotoinen asuminen
asettuu tavallisen asumisen ja palveluasumisen
välimaastoon. Asumismuoto ei sisällä palveluja,
mutta niitä voi itse tilata kotiin. Yhteisöllisyyttä kehitetään ja sitä on tarjolla kaikille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020: 31–35)

töistä, usean toimijan yhteistyötä, mitä tukevat
osaltaan tarkoitukseen sopivat tilat ja asuinympäristöt. (Jolanki, Leinonen, Rajaniemi, Rappe, Räsänen, Teittinen & Topo 2017: 3, 65–118) On tärkeää
kokea, että kuuluu johonkin, voi vaikuttaa asioihin
ja osallistua yhteiseen toimintaan. Kun on vuorovaikutusta, asuminen on yleensä hyvää (Rappe ym. 2018: 27). Esteettömän yhteisöllisyyden
(Birck 2020) syntymisessä on tärkeää asukkaiden
yhteistyötä vahvistava koordinaatio, naapuruutta
arvostava vuorovaikutuskulttuuri, asukkaiden vaikuttamisen paikat ja monipuolinen yhteistoiminta.
Viinisalo-Heiskasen (emt. 2020: 48) mukaan muistisairaita kuulemalla voi vaikuttaa siihen, millaiseksi
heidän asumiskokemuksensa muodostuu. Omat
päätökset, valinnat ja koti ovat toimijuutta parhaimmillaan. Se on viesti, että elämä jatkuu tuttuun
tapaan.
Omia kokemuksia ja tietoa asumisesta
Edellisen perusteella voi sanoa, että muistisairaiden
asuminen paranee, kun poistetaan asumisen fyysisiä esteitä, kehitetään yhteisöllisyyttä ja panostetaan muistiystävällisyyteen. Pienillä muutoksilla voi
olla suuri vaikutus. Muistisairaiden asumistoiveet
-selvitys osoittaa, että pelkkä ajatuskin asumisen
muutoksista ahdistaa joitakin muistisairaita. Halutaan päättää omista asioista, mutta tarvitaan siihen toisten apua. Kaikki ikääntyvät ja muistisairaat
tarvitsevat tietoa ja omia kokemuksia asumisesta
ja palveluista voidakseen muodostaa näkemyksen
asioista ja vaikuttaa niihin. Kun asiat on rauhassa
kokeiltu ja mietitty, tulevaisuus on enemmän mahdollisuus kuin huolenaihe.

Iäkkäät tulee ottaa mukaan asumisen suunnitteluun (Verma & Huttunen 2015: 92). Iäkkäiden itse
suunnittelemassa asumisessa näkyvät heidän elämäntyylinsä, sosiaaliset tarpeensa ja identiteettinsä. Halutaan säilyttää omat tiedot, taidot ja arvokkuus. (Pirinen 2016: 412–426)
Yhteisöllisyys tukee muistisairaita
Yhteisöllisyys tukee muistisairaita, jotka jäävät helposti riippuvaisiksi yhden läheisen avusta, mikä kaventaa elinpiiriä. Yhteisöllisyys lisää ikääntyneiden
hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä, sillä se luo
yhteyksiä ja helpottaa vastavuoroista auttamista.
Jotta toiminta onnistuu, sen tulisi olla asukasläh-
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1. KOTI JA ASUNTO

”Koti
ei ole
muiden
koti.”

”Oma
rytmi.”

Muistisairaille oma koti ja rauha ovat tärkeimmät asiat asumisessa. Koti on yksityinen ja pysyvä. Kodin ilmapiirin luovat läheiset ihmiset, tutut
kalusteet ja muistoesineet. Kotona eletään
tuttua arkea. Välillä voi kenenkään tai
minkään häiritsemättä vetäytyä
omiin oloihin ja olla tekemättä mitään järkevää.
Koti on siisti, lämmin, valoisa
paikka,

jossa on rauhallinen tunnelma ja raikas sisäilma.
Pohjaratkaisu on selkeä, tilat väljät ja säilytystilat riittävät. Kaapeista näkee heti, mitä niissä on
sisällä. Kodin laitteiden, etenkin vesikalusteiden,
mekanismit ovat tutut ja yksinkertaiset käyttää.
Kotona ei kompastu eikä eksy. Suunnittelulla on
merkitystä, sillä jokin pieni asia voi joko pelastaa
päivän tai tehdä siitä hankalan. Jo kotiovelta on
yksinkertaista lähteä ulos. Jos avain jää kotiin,
saa helposti apua. Ovesta löytyy oma nimi. Ovipuhelimesta näkee, kuka on tulossa.

”Lasitettu
parveke.”

”Kotona on
tekemistä.”

”Riittävät tilat,
viihtyisyys ja siisteys,
omat tavarat.”

”En ole tuuliajolla.
Tiedän, missä on mun
juuret.”
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”Toivon nurkan,
jossa saan olla oma
höpsö itseni.”

”Ei kynnyksiä
tai matonreunoja,
joihin voi kaatua.”
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”Porukan
oma
olohuone.”

stuu
”Täällä tutu
iin.”
is
m
helposti ih

en
”Pelaan enit
.”
ia
ss
n
a
pasi

”Teemme
patsaan
pihaan.”

”Luen dekkareita tutussa
nurkassa.”

”Täällä
tapahtuu aina
jotain.”

”Ikkunan
luona
ei palele.”

”Meillä kotona
oli tuommoinen
lamppu.”
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2. TALO JA YHTEISET TILAT

Koska ovet aukeavat helposti, yhteisiin tiloihin
voi saapua apuvälineen kanssa niin sisältä kuin
ulkoa käsin. Vaatteille, apuvälineille ja roska-astioille on paikkansa. Harrastusvälineet ja kerhojen tuotokset mahtuvat kaappeihin. Yhteisissä
tiloissa voi seurailla ohikulkijoita, tutustua ihmisiin tai vetäytyä lueskelemaan katettuun, vedottomaan tilaan viherkasvien katveeseen. Suurista
ikkunoista voi seurata pihan elämää. Menneitä
vuosikymmeniä henkivä sisustus, kuten kuvat,
tekstiilit, huonekalut ja astiat ovat kiinnostavia
tutkittavia ja keskustelun aiheita. Tiloissa voi
kahvitella, seurustella, lukea lehtiä, katsoa televisiota ja pelata pelejä. Isossa ruokapöydässä voi
nauttia juhlakahvit tai perheaterian. Paikalla on
palveluhenkinen monitoimi-ihminen, joka auttaa asumisen asioissa, neuvoo tilojen ja teknologian käytössä. Toimivan äänentoiston, pianon,
valaistuksen ja korokkeen ansiosta taiteilijoita
saadaan pitämään tiloihin esityksiään. Ilmoitustaululta näkee, mitä tapahtumia on tulossa.
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3. PIHA JA YMPÄRISTÖ

Yhteiseen pihaan pääsee kotoa apuvälineenkin kanssa. Ulos astuessaan näkee heti, minne
päin pitää lähteä. Jos väsyy, voi levähtää penkillä.
Alueen pääportti näkyy kauas, joten ystävät
löytävät kylään. Pieni alue on aidattu
talon omille asukkaille. Alueelta
ei joudu vahingossa pois.
Pihassa on kävelyreitti, lähistöllä

”Kasvit vaatii
hoitoa!”

”Vanhoja
perennoja”

metsäreitti, parkkipaikka, bussipysäkki ja palveluja. Pihassa kulkevat leveät, tasaiset ja valaistut
kulkureitit. Se on valaistu ja hiekoitettu talvella.
Aurinkoisella seinustalla tarkenee istua varhain
keväällä ja myöhään syksyllä. Kaikki mahtuvat
grillaamaan, syömään, kahvittelemaan, seuraamaan esityksiä tai tapahtumia. WC löytyy helposti. Pihassa on perennoja, marjapensaita, kasvimaa, pihlajia ja muita puita sekä nurmikkoa ja
vapaasti kasvavaa aluetta, mutta myös työkaluja,
kuntoiluvälineitä ja pihapelejä tekemistä kaipaaville. Hupaisaa katseltavaa riittää, sillä pihassa
on lintulauta, kanoja, leikkipaikka, patsaita, suihkulähde ja museoauto.

”Sateesta
kuivaksi pyyhitty
penkki.”

”Tekemistä
koko
vuodeksi.”

”Museoauto
pihaan entisille
kuskeille.”
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”Tiedän
ulkonakin,
missä on
oma pesä.”
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”Pystyn itse
viihdyttämään
itseni.”

”Asiat järjestyy,
kun on avoin
kaikelle”

”Huumorin
avulla
selvitään.”
4. TOISET IHMISET

Paras naapuri on tavallinen, tervejärkinen ihminen, joka auttaa tarvittaessa, mutta pitää muuten sopivaa etäisyyttä. Ulkona ja lounaspaikoissa
on mukavaa tavata kaiken ikäisiä ihmisiä ja valita
seuransa. Kesällä juttu luistaa. Oman talon väen
kanssa grillataan. Kerhot ja toiminta kiinnostavat, kun joku vain kutsuu koolle. Lapset, myös
muiden, ovat mukavia, samoin koirat, mutta niitä
ei saa jättää yksin haukkumaan. Levoton, riitaa
haastava, päihteitä käyttävä, yöllä valvova, räminämusiikkia kuunteleva väki hämmentää. Seuran pitäisi olla sellaista, jonka kanssa voi jutella ja
vaihtaa kuulumisia. Usein oman perheen seura
riittää. Jos asuu yksin, tilanne on tietysti toinen
eikä kannata jäädä yksin, vaan siirtyä sellaiseen
palvelutaloon, jossa on paljon ohjelmaa. Jotkut
ymmärtävät, että muutto voi olla edessä, mutta
arvioivat, että toiset eivät kestä sitä ajatusta.

”Arvostan
kunnollista
keskustelua.”

”Toivon
yhteistä
mieltä.”

”Lapsenlapset ja
lapsenlapsenlapset.”

”Tapaan kerran viikossa ihmisiä
päiväkeskuksessa.”
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5. HOITO JA HOIVA

Hyvä hoito on kunnioittavaa ja yksilöllistä. On
paikallaan puhutella koko nimellä ja tietää, millä
alalla toinen on toiminut. Lääkärien tulee ymmärtää, ettei muistisairailta ole mennyt järki
vaan lähimuisti. On tärkeää huolehtia omasta
kunnostaan ja siitä, että arki pyörii. Jos ei pärjää
kotona, niin lähipiiri huolehtii, että pääsee hoitoon. Se, mietityttää, mitä tapahtuu, jos ei jaksakaan huolehtia itsestään.

Paras hoitaja on sellainen, joka tuntee ihmisen ja
osaa hoitaa toista hänen tavallaan, yksilöllisesti.
Hyvä hoitaja on ymmärtäväinen, lempeä, kuunteleva, luotettava, ja läsnäoleva ihminen, sanalla
sanoen empaattinen. Hän on myös kiva ja mukava, huumorintajuinen ihminen, joka tietää muistisairauksista ja hoitamisesta, kannustaa ja auttaa arjessa. Hän uskoo hoidettavansa kykyihin ja
näkee hänessä hyvää. Hoitaja on tuttu, sama ja
pysyvä. Hoitaja auttaa, jos huutaa apua. Hän on
oikealla alalla eikä jätä yksin.

Muistuttaa tärkeistä
asioista

Tuttu ja sama
Tulee, kun tarvitsen

Kannustaa

Hymyilee

Ei vaihdu
Tuntee pitkältä ajalta

Myöntelee kuullessaan
uudelleen
saman jutun

Ei jätä yksin

Sivistynyt

Pitkä pinna

Myötäelää,
kun minulla
on vaikeaa

Hyvin käyttäytyvä
Asiallinen

Ei toru
eikä tuomitse

On oikealla alalla

Hoitaa minua
minun laillani

Kysyy,
tarvitsenko apua
Laulaa ja lähtee
pois kauniisti

Ymmärtää puolesta
sanasta
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Tekee kaikkensa

15

6. MIELITEKEMISET JA ILONAIHEET

Mielitekemisiä ovat saunominen, yhteinen ruoanlaitto, herkuttelu ja kahvittelu tutussa seurassa. Muita harrastuksia ovat liikunta eri muodoissaan, erityisesti ulkoilu ja kuntosalilla käyminen.
Miehiä kiinnostaa grillata ja kunnostaa paikkoja.
He käyvät mielellään kaupoissa ja tilaisuuksissa,
kun naisia kiinnostaa enemmän keskusteleminen, lukeminen, muistelu ja taide eri muodoissaan. Omia mieliharrastuksia ovat kortinpeluu,
ristikoiden ja sudokujen tekeminen, ohjelmien

tallentaminen, virsikaraoke, tamperelaisen jääkiekon seuraaminen, tuolijumppa sekä pihan
ja puutarhan hoito. Eniten iloa elämään tuo
perheenjäsenien tapaaminen, lasten ja lemmikkien seura. Muita ilonaiheita ovat musiikki
(myös oman viulun soittaminen), retket ja autoajelut. Ilahduttavia ovat myös omat ajatukset,
mielikuvitus, huumori, myönteisyys, usko sekä
kiitollisuus elämästä ja terveydestä samoin kuin
toisten auttaminen.

”Vanhojen tuttavien kanssa soitellaan,
kysytään kuulumisia ja toivotetaan
hyvää yötä.”

”Mua on kiinnostanu,
osaisinko mä tehdä
savesta jotain luovaa.”

”Keskustelu ja
huulenheitto
kaverien kanssa”
”Graffitit, mitä ne on
töhriny seinille,
miksei muistisairaatkin
vois töhriä?”

”Mä oon siks viisas, kun
mä kävelen joka päivä.”
”Kesällä
makkaranpaistoa
ja kesäjuhlia.”

”Talossa vois
tanssia järjestää.”
”Hyvä ruoka, kahvi ja
leivonnainen rauhallisessa
seurassa.”
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7. MUIDEN NÄKEMYKSET
Muut muistisairaiden asumistoivekartoitukseen
osallistuneet ovat läheisiä, ystäviä, vapaaehtoisia,
hoitajia ja muistialan ammattilaisia. He toivovat
muistisairaille tuttua, turvallista ja ei-laitosmaista
asumista. Vähiten toivotaan sairaalamaisuutta ja
vankilamaisuutta, suuria muistisairaiden osastoja,
pitkiä käytäviä, turhia sääntöjä, kalseaa teknologiaa,
sokkeloita, vaaranpaikkoja ja yksinäisyyttä. Parasta
on stressitön, fyysisesti turvallinen elämä viihtyisäksi sisustetussa, muistoja herättävässä kodissa, jossa ei eksy eikä loukkaa itseään. Päivärytmi kotona
tai hoitopaikassa on tuttu ja selkeä. Omiin puuhiin
ohjataan tietoisesti. Asukaat tapaavat muitakin kuin
muistisairaita. Hoito on kunnioittavaa, yksilöllistä
toiveiden kuuntelua ja toteuttamista. Hoitaja antaa
hoidettavan tehdä itse asioita. Hoitajan odotetaan
olevan työstään kiinnostunut arviointikykyinen ammattilainen, joka ei tyydy asioiden tilaan, vaan kehittää itseään ja pyrkii vaikuttamaan asioihin tekemällä
rakentavia ehdotuksia eikä ole liian tottelevainen.
Muut vastaajat toivovat muistisairaille jopa hieman
heitä itseään enemmän ohjattua tekemistä, musiikkia, muistelua sekä lasten ja eläinten seuraa. He korostavat enemmän ympäristöä ja tekemisiä muistisairaiden itsensä korostaessa omaa kotia, rauhaa ja
vetäytymistä, ilmapiiriä ja oman mielen vahvuuksia.
Musiikkia suosittelevat muistisairaille kaikki nuoret.
Miespuolisot ja vapaaehtoiset arvioivat, etteivät

uudet asiat ja tietokoneet juuri kiinnosta muistisairaita. Kyse voi olla oman puolison tai tuettavan
kiinnostuksista ja myös siitä, etteivät kyseiset asiat
kiinnosta muitakaan tai ne koetaan vaikeiksi. Muistialan ammattilaiset kokevat, että uudet asiat, taide
ja kädentaito kiinnostavat sairastuneita.
Moni huomauttaa, että muistisairaiden ilonaiheet
ovat samat kuin muillakin, mutta voivat muuttua
sairauden edetessä, koska entiset tekemiset eivät
suju. Nuorempia muistisairaita ei myöskään kiinnosta ”istua ryijyn alla”.
Muiden mielestä muistisairaat saavat iloa elämään läheisistä ihmisistä:
• puutöiden tekeminen, laitteiden korjailu
• hemmotteluhoidot: hieronta, kauneudenhoito, kampaaja, jalkahoito
• vanhojen ystävien tapaaminen
• ulkoilu luonnossa rauhallisesti käppäillen.
• läheisten kutsuminen yökylään
• ristisanojen ja muiden aivoharjoitusten
tekeminen
• saadaan lähiomaisia mukaan, paistetaan
lättyjä, lauletaan, kissa kotiin
• tuttu koti, oma sänky, säännölliset rutiinit,
kotiruoka ja sauna
• ainakin yksi henkilö, jonka hän oppii
tuntemaan

”Heti muistisairauden alkuvaiheessa
tavaroiden, vaatteiden, kaiken
läpikäyminen ja vähentäminen. ”
”Hän tietää, missä tavarat on ja
että ne on sitten aina sillä tavalla.
Ei sit vaihdella. Eikä ole sekainen,
tosiaankaan. Näkee, missä ollaan.
Aina näkee samaa.”
”Ei varmaankaan pitäisi eristää
vanhuksia. Olisi hyvä, jos
muistisairaat kävisivät ulkona ja
näkisivät nuorempia ihmisiä arjen
askareissa eikä koko päivää vain
katsottaisi tv:tä.”

”Voi aamulla noutaa lehden
ja selailla sitä.”
”Isäni rakastaa ulkoilla ja
puuhastella pihalla. Kaikkea
mahdollista linnunpöntöistä
perämoottoriin.”
”Saa viettää, miten päivänsä viettää,
esimerkiksi vuodepäiviä.”

”Omaisten tiheä yhteydenpito,
tutut tavarat ja valokuvat,
virikkeet ja toiminnan ja
kiinnostuksen ylläpito.”

Tärkeää muistisairaiden asumisessa ja kodissa:
”Oma, henkilökohtainen näkemys
kodista saadaan toteutettua.”
”Itsenäisyyden tuntu ja
itsemääräämisoikeuden
toteutuminen tiettyyn rajaan
saakka.”
”Osallistuminen kodin jokapäiväisiin
töihin, tiskaamiseen, siivoamiseen,
imurointiin, leivontaan. Kukkien
hoitoon, maton tamppaukseen,
kaikkeen.”
”Saa itse puuhailla omia, tärkeitä
asioitaan omassa kodissaan, vaikka
puuhailu muiden silmissä näyttäisi
hyödyttömältä.”
”Saa itse päättää, mikä omassa
kodissa on tärkeää.”
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”Saa oleskella turvallisesti,
kunnioitetusti omassa kauniissa
asunnossa, huoneessa tai yksiössä,
mutta kuitenkin niin, että apua on
lähellä.”
”Koti on paikka, jossa saa olla
niin, ettei kukaan tule sinne
koputtamatta tai omilla avaimilla.”
”Minimoidaan stressi.
Ositetaan välttämättömät asiat
pieniin palasiin.”
”Ei tarvitse skarpata. Saa olla
muistamaton luvan kanssa.”
”Yksityisyyttä kunnioitetaan
ja pienellä riskilläkin toiveita
huomioidaan ja unelmia
toteutetaan.”
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8. TIIVISTELMÄ – MISTÄ TULOKSET KERTOVAT?
Muistisairaiden asumistoiveissa korostuu halu elää
omaa, turvallista elämää, määrätä siitä ja pitää se
järjestyksessä. Näin säilytetään oma arkinen toimijuus ja minuutta tukeva identiteetti. Pidetään kiinni yksityisyydestä, säädellään sen avulla omaa so-

siaalisuutta ja tuetaan omaa jaksamista. Vaalitaan
perheyhteisöllisyyttä ja arvostetaan toisten apua.
Säilytetään omat tavat ja persoona. Toimitaan hyvässä hengessä nauttien elämän pienistä aisti-iloista ja oman mielen voimavaroista.

Selvityksen pohjalta voi sanoa, että hyvä asuminen tukee muistisairaiden turvallisuuden
tunnetta ja identiteettiä, sairastuneen kokemusta omasta itsestään:
turvallisuuden tunne
hallinnan tunne
yksityisyys
itsemääräämisoikeus
yksilöllisyys
toimijuus
esteettömyys
yhteisöllisyys
osallisuus

Muistisairaiden asumisnäkemykset kootusti
Asumisessa tärkeintä:
Oma rauha:
Kodista tekee kodin:
Kodista tekee viihtyisän:
Uuteen taloon:
Yhteisiin tiloihin:
Yhteiseen pihaan:
Ei uuteen taloon:
Mielitekemiset:
Eniten iloa elämään:
Hyvä hoito:
Hyvä hoitaja:
Asioita voi parantaa:
Naisille tärkeää:
Miehille tärkeää:
Työikäisille tärkeää:
Vanhoille tärkeää:

Oma rauha, pysyvä, yksityinen koti, tutut läheiset
Omat tekemiset, vetäytyminen ja rauhallisuus
Tärkeät ihmiset, muistoesineet, tunnelma ja tekemiset
Omat muistoesineet, tutut ihmiset, asuinseutu
Toimivuus, esteettömyys, oma rauha ja tilat, tuttu kodikkuus
Harrastusvälineet, monenlaiset tilat, tutut esineet, yhteiset ja omat
tekemiset
Istutukset, kalusteet, tekemiset, helppo liikkuminen
Hankalat ihmiset, esteet, laitosmaisuus, turvattomuus, yksinäisyys,
meteli
Saunominen, yhdessä syöminen, kahvittelu, liikkuminen, musiikki,
esitykset
Tutut ihmiset, retket, oma asenne, oma mielikuvitus ja vakaumus
Kunnioittavaa, yksilöllistä, ammattimaista, perustarpeet tyydyttävää,
sovittua
Empaattinen kuuntelija, kiva, myönteinen, auttavainen, sama, turvallinen
Arkirutiinit, asenne, kannustaminen, läsnäolo ja apu
Keskustelut ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen, saunominen
Sauna, liikunta, kahvittelu, herkuttelu, kodin ja asioiden hoito,
muistoesineet
Monien asioiden tekeminen, musiikki, puoliso, oma rauha
Muistelu, muistoesineet, eläimet, lapset, sauna, juhlat, tapahtumat,
esitykset

Muistisairaiden asumistoiveita kartoittaneeseen
selvitykseen osallistuneet muistiperheet ovat
enimmäkseen elämästään hyvin selvinneitä, asumiseensa tyytyväisiä, hyväkuntoisia, omillaan asuvia
eläkeläisiä, joilla on kokemusta vaatimattomistakin oloista. Heillä on luottamus siihen, että elämä
kantaa muistisairaudesta huolimatta. Muistisairaat
arvostavat ajanmukaista esteetöntä ja mukavaa
asumista, johon liittyy hyvä ilmapiiri, yhteishenki,
oman näköinen arki lämminhenkisessä kodissa läheisten ja ystävien kanssa.
Sairastuneet toivovat oman näköistään asumista,
jossa tuttu elämäntapa voi jatkua. Tukeudutaan ja
kiinnitytään siihen, mitä on nyt tai oli joskus. Puolison odotetaan toimivan omaishoitajana. Sulkeudutaan muuttumattomaan, mutta iloa tuottavaan,
perhearkeen. Uudet asiat herättävät epäilyä tai niitä ei koeta tarpeellisiksi. Ei haluta joutua kiusallisiin
tilanteisiin tai riippuvaisiksi toisista. Oman talon esteistä selvitään sisulla, sillä ei haluta muuttaa. Huonomuistiset auttavat huonojalkaisia. Hoidetaan
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yhteistä pihaa, mutta ei juuri tehdä asioita yhdessä
grillaamista lukuun ottamatta. Ei valiteta, eikä yritetäkään liikaa, jottei petytä ihmisiin.
Muut vastaajat ilmaisivat pitävänsä laitosympäristöä huonona vaihtoehtona sairastuneille. Tämä
pelko voi tarttua sairastuneisiinkin. Myös kotona
asuvan elämänpiiri voi kaventua. Siinä, missä yksi
osaa ja voi hakeutua asumaan aktiviteetteja ja seuraa tarjoavaan palvelutaloon, toinen on jo jäänyt
loukkuun kotiinsa. Jos rohkeus ei riitä osallistua
kunnan tarjoamaan ryhmäpäivään, elämä rajoittuu
kokonaan kotiin.
Muistisairaille toiset ihmiset voivat olla sekä paras
että pahin asia asumisessa. Pelkona on, että ei voi
vetäytyä omiin oloihin, vaan joutuu sopeutumaan
vieraiden, häiritsevien ihmisten rytmiin.Ei pelätä
kotiin syrjäytymistä, vaan päätymistä paikkaan,
jossa on hoitajilleen vaivalloinen, ei-kiinnostava, yhdentekevä ihminen, joka ei voi vaikuttaa asioihinsa
eikä olla rauhassakaan.

-

ei tarvitse pelätä mitään
elämä on hallinnassa, myönteisellä tavalla yllätyksetöntä
saa olla yksin tarvitsematta aina olla läsnä toisille
voi tehdä itse valintoja ja ratkaisuja ja saa niihin tukea
persoona, tausta ja toiveet tunnetaan ja otetaan huomioon
aktiivinen elämä jatkuu pitkään toisten tuella
toimeliaalle elämälle ei ole henkisiä eikä fyysisiä esteitä
voi osallistua yhteisiin tekemisiin ja niiden suunnitteluun
saa kokea kuuluvansa joukkoon ja voivansa vaikuttaa

Omannäköinen, turvallisuutta ja identiteettiä tukeva asuminen sisältää monia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muutto tai hoitoon joutuminen ei huoleta, koska tarjolla on joustavia ja edullisia vaihtoehtoja
Välttämättömät muutokset toteutetaan rauhallisesti yhdessä suunnitellen.
Uusiin asioihin tutustutaan yhdessä ja esimerkiksi teknologian
käyttöön saa jatkuvaa tukea.
Omaan asumiseen voi vaikuttaa antamalla palautetta ja
osallistumalla ideointiryhmiin.
Toisten rytmiin ja läsnäoloon ei tarvitse sopeutua, sillä oma
rauha ja yksityisyys on taattu.
Elämässä säilyy tuttu rytmi läheisten kanssa yhteisöltä
saadun tuen turvin.
Ilmapiiri on luottamusta herättävä ja ihmisten kanssa on
mukavaa olla tekemisissä.
Tärkeät muistot seuraavat mukana ja ovat saatavilla monessa
muodossa.
Ympäristö on esteetön, miellyttävä, kiinnostava ja erilaisille ihmisille
tekemistä tarjoava.
Saa elää yhteisönsä tuntemana ja arvostamana ihmisenä.

Muistisairaiden asumisen laatua voi parantaa niin, että asuinyksikön ihmiset
ovat avoimia ja avuliaita.
Talon kaikki asukkaat tunnetaan ja
heitä kuunnellaan. Talon yhteisiä asioita hoidetaan hyvässä hengessä. Näin
myös muistisairaiden asukkaiden tilanne ja näkökulma asioihin tulevat esille
eikä kukaan jää yksin.
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LÄHTEET
VAALI NÄITÄ ASIOITA MUISTISAIRAAN ASUMISESSA
1. Kodikkuus ja tuttuus
Asunto on lämmin, siisti, rauhallinen ja kodikas. Asunnossa toteutuu asukkaan oma yksityisyys,
kotirauha ja mahdollisuus elää omaa arkea omassa rytmissä. Pariskunnilla on mahdollisuus asua
yhdessä, yksinasuvalla on oma huone ja WC. Muistoja on esillä asunnossa ja yhteisissä tiloissa.
Muistoihin saa koskea. Ne on aseteltu siten, että vuodepotilaskin näkee ne. Muistot voivat olla
myös tuoksuja, makuja, ääniä ja musiikkia. Asunnosta näkee pihaan, jossa voi nauttia luonnosta.
Siellä voi kävellä, grillata, istua kahvilla, katsella kasveja ja lintuja ja tehdä hyödyllisiä asioita. Piha
on kiinnostava myös talvella.
2. Selkeys
Yhteiset tilat ovat väljät, selkeät ja loogiset. Ne on helppo pitää järjestyksessä. Vaatteille ja apuvälineille on tilaa. Tilat toimivat myös talvella. Asuinalueelta lähtee luontevasti oikeaan suuntaan
ja takaisin kotiin löytää helposti, sillä aina tietää, missä on ja minne päin lähteä. Ympäristö on
aistikokemuksena selkeä, turvallinen, miellyttävä ja kiinnostava. Palvelujen luo pääsee kävellen,
julkisilla kulkuvälineillä tai autolla helposti ja turvallisesti. Viestintä on selkeää. Viestit kulkevat
perinteisin ja uudemmin menetelmin. Ne ovat luettavissa, kuultavissa ja nähtävissä. On opasteita,
neuvontaa ja muistuttelua. Talon tapahtumat selviävät helposti.
3. Turvallisuus
Ei portaita tai ahtaita paikkoja. Ovet aukeavat napista, ja hissiin pääsee helposti. Ovissa on sähkölukko ja kuvallinen ovipuhelin. Ulkona voi liikkua apuvälinein ja ilman saattajaa. Levähdyspenkkejä
löytyy helposti. Pihassa on aidattu osa eksyville. Helppokäyttöinen teknologia tuo arkeen hyötyä ja
iloa. Uusien teknologisten välineiden käyttöön opastaa ihminen. Tuleva asuminen ei huoleta, sillä
palvelut ja mahdollinen uusi asumismuoto on tuttu ennestään ja toimintatavat sovittu.
4. Arvostus
Asukkailta kerätään palautetta ja näkemyksiä asumisen asioista. Heille kerrotaan saadusta palautteesta ja tulevista, asumiseen liittyvistä suunnitelmista ja asioista. Naapurusto ja lähiseudun
yrittäjät ovat avuliaita ja ymmärtäväisiä. He arvostavat rauhallista yhteiseloa ja tietävät muistisairauksista ja siitä, mitä muistisairas henkilö voi tarvita. Sairastuneet käyttävät samoja palveluja kuin
muutkin. Muistisairautta ei tarvitse salata, mutta ei korostaakaan. Aina tietää, mistä apua saa, jos
sitä tarvitsee. Apu on hienotunteista, sovittua, kokonaisvaltaista ja jatkuvaa. Asukkaat tunnetaan,
ja heidän tarpeensa tiedetään. Apua ei tyrkytetä. Ketään ei kuitenkaan jätetä yksin asioittensa
kanssa. Apua saa myös läheinen. Työkseen auttavat ja vapaaehtoiset ovat muistiystävällisiä ja
oikeissa tehtävissä.
5. Yhteys
Yhteydenpito läheisiin on helppoa. Perheenjäsenet mahtuvat kyläilemään. Jos ikäihmisen asunto on
pieni, vierailla on mahdollisuus vuokrata läheltä vierashuone. Yhteiset tilat ovat kaikkien käytössä:
Tiloja on erilaisia ja ne ovat muunneltavissa. Tiloihin pääsee apuvälineen kanssa. Harrastusvälineille
on kaapit. Yhteisissä tiloissa tapaa luontevasti toisia ihmisiä. Ihmisiä tutustutetaan tietoisesti toisiinsa. Ihmisiä puhutellaan nimeltä, ja tunnistamista auttavat nimilaput. Tarjolla on erilaisille ihmisille
sopivaa ohjelmaa, jota ideoitaan yhdessä ja johon on helppoa osallistua. Ohjelmaan voi osallistua
myös seuraillen. Ohjelma tukee arkea ja tarjoaa kulttuuri-iloja ja kuntoilua. Kerhoihin voi osallistua
matalalla kynnyksellä. On tärkeää olla yhdessä ja tehdä myös jotain hyödyllistä.
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KÄRÄJÄTÖRMÄN MONISUKUPOLVINEN YHTEISÖKYLÄ
Käräjätörmän monisukupolvinen Yhteisökylä -hanke on ollut
esillä julkaisuissa:
Tampereen Käräjätörmään suunniteltu monisukupolvinen
yhteisökylä on kaikille sopivaa ns. välimuotoista asumista,
joka asettuu kaikenikäisten tavallisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Asuja voi käyttää palveluja, mutta
asuminen ei sinänsä sisällä niitä. Niin sanottu välimuotoinen
asuminen täyttää tavallisen asumisen tuntomerkit, mutta asumisessa on ikäspesifejä ratkaisuja. Välimuotoisen asumisen
kohteissa on yhteisiä tiloja ja toimintaa sekä yhteisöllisyyttä,
jota on tarjolla kaikille riippumatta omasta toimintakyvystä tai
kiinnostuksesta. Muistisairaita ei eristetä eivätkä he ole erikoisuus ympäristössään, vaan asuvat yhdessä kaikenikäisten
kanssa saaden kotiinsa tarvitsemansa palvelut. Asumiseen
liittyy usein alusta lähtien jokin yhteisöllinen elementti ja yhteiskunnan tuki. Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke on esimerkki tämän tyyppisestä asumisesta. (Oosi,
Kortelainen, Luukkonen & Haila 2020: 14–17, 36, 62–63)
Käräjätörmään suunnitellaan asuntoja, joissa muistisairaat
asuvat yhdessä muiden kanssa samassa rakennuksessa
tavallisissa asunnoissa. Käräjätörmä on esimerkki ikäystävällisyyden alueellisesta kehittämisestä, jossa asunnot
ovat erilaisella omistuspohjalla ja yhteistiloilla hoitokunnat.
Elinkaariasumisessa muistisairaus ei rajoita aktiivisuutta ja
arkea, sillä koko alue ympäristöineen aiotaan soveltuvaksi
muistisairaille. Yhteisökylä muodostuu Kotipirtin palvelutalon yhteyteen rakennettavasta palvelukorttelista, jossa
on vuokra-asuntoja sekä kylätalo ravintoloineen ja harrastetiloineen. Käräjätörmän suunnittelussa huomioidaan
muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen, jolloin keskeistä
on ympäristön esteettömyys, esteettisyys, viihtyisyys ja turvallisuus. Saadaan aikaan onnistumisia, kauneutta ja hyvää
vuorovaikutusta, joka syntyy turvallisuuden kokemuksesta.
(Rajaniemi & Rappe 2020: 54–57)
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Roosa Heikuran (2020) pro gradu -työ muistiystävällisen pihan suunnittelusta käyttää esimerkkinä Käräjätörmää. Heikura selvitti, miten iäkkäiden asumisen suunnitteluun osallistuvat mieltävät lähiviheralueiden yhteyden asukkaiden
hyvinvointiin ja miten hyvinvointia lisäävät asiat huomioitaisiin suunnittelussa. Ihanteellinen lähiviheralue on monipuolinen. Se voi olla myös pieni, toimiva ja esteetön piha, jossa voi
kokoontua ja tavata ihmisiä, oleilla ja tehdä asioita kaikkina
vuodenaikoina. Suunnittelussa on tärkeää pitää yhteyttä tuleviin asukkaisiin ja tarjota heille vaikuttamismahdollisuuksia.
Käräjätörmän alueen ideana on, että sosiaaliset kontaktit
vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja vähentävät yksinäisyyttä. Asuntoihin toivotaan eri elämänvaiheissa olevia taustoiltaan erilaisia asukkaita. Yhteiset tilat olisivat erilaisten toimijoiden käytössä ja maksajiakin olisi useita. Kun asuntoja
suunnitellaan muistisairaille, tarvitaan vuorovaikutustaitoja,
jotta osataan toimia heidän kanssaan ja kuulla heidän toiveitaan. Keskeistä on muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen,
tärkeinä periaatteina esteettömyys, esteettisyys, viihtyisyys
ja turvallisuus. Tarjotaan laadukasta elämää onnistumisten
ja esteettisten elämysten avulla. Kun arki sujuu turvallisesti
kylässä, energiaa jää myös elämästä nauttimiseen ja toisten
kanssa seurusteluun. Turvallinen liikkuminen, toiminallisuus
ja yhteys luontoon lisäävät viihtyvyyttä. Voimien vähetessä
voi välttyä raskaalta muutolta ja siirtyä läheiseen palvelutaloon. (Rajaniemi ym. 2020: 54–57)
”Enää ei riitä, että yhdistykset, säätiöt ja yritykset miettivät
senioriasumisen uusia malleja. Kaupungit ovat merkittävässä
roolissa. Tavoitteeseen päästään, kun asuntotoimi, kaavoitus ja sosiaalitoimi tekevät tiivistä yhteistyötä”, asuntoneuvos
Raija Hynynen arvioi. (Salmela 2020)
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