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1. Mikä on muistisairaalle tärkeää asumisessa?

2. Mitä muistisairas toivoo toisilta ihmisiltä ja   

huolenpidolta?

3. Mikä tuo muistisairaan elämään laatua?

TEEMAT

OSA 1:  MIKÄ ON 
MUISTISAIRAILLE 
TÄRKEÄÄ 
ASUMISESSA?
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Muistisairaille suunniteltu asuminen: 
koti-välimuotoinen-ryhmäkoti

1. Kotona asuminen: Palvelut tarpeen mukaan, korjataan 

asunnot esteettömiksi.STM ym. 2020

2. Välimuotoinen asuminen: Yhteisöllistä, iän huomioivaa, 

palvelut hankitaan itse, ei väliaikaista, ei laitosasumista. Oosi ym. 

2020, YM 2020

3. Ryhmäkotiasuminen: Kodikasta, tukena omaiset, teknologia 
ja apuvälineet, mielekästä tekemistä, mukana musiikki. Hotus

2019, Käypä hoito -suositus 2017, Mustonen 2020, Pohjavirta 2019

Muistiasuminen: yhteisöllistä, esteetöntä

Ikä- ja muistiystävällisyys: Ennakoidaan ja varaudutaan, esteetöntä ja 
turvallista asumista, myös henkisesti. Ikä ei estä elämää. YM 2020, Rajaniemi ym. 

2020

Osallisuus: Koetaan, että kuulutaan johonkin, voidaan olla mukana, 
vaikuttaa. Tarjotaan vastakohta sosiaaliselle kuolemalle.  Rappe, Kotilainen, Rajaniemi 

& Topo 2018, Pirhonen 2020

Yhteisöllisyys: Tietoista toimintaa, vapaaehtoista,  lisää muistisairaiden 
viihtymistä, suunnitellaan yhdessä asumista koko alueelle. Pirinen 2016, Jolanki ym. 

2017, Birck 2020

Asumiskokemus on hyvä: Huomioitu tarpeet, voimavarat ja vuorovaikutus. 
Rajaniemi  ym. 2020 Muistiliitto 2016
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Muistiasuminen: tarpeiden mukaista

Yleisinhimillisesti sopivaa:  Asuminen on sopivaa eri tavoin sosiaalisille. 
Jokainen tietää, missä asuu. Jokaisella on jokin oma tila. Ollaan turvassa.  
Tämä vahvistaa käsitystä itsestä ja sitouttaa aikaan ja paikkaan. Alexander 1977

Ympäristö selkeä: opastettu, luonteva, stressitön. Huang 2019

Myös lähiviheralueet tärkeitä. Heikura 2020 

Sijainti ja palvelut lähellä: saatavilla, saavutettavissa, palveluhenkisiä, 
helposti käyttöönotettavia. Rappe ym. 2018

Hoito yksilöllistä kaikissa vaiheissa: ei leimaavaa tai eristävää. WHO 2017, Pirinen 

2020, Topo 2020

Muistisairaan asumistoiveet
- haastattelut ja kyselyt
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Muistisairailta ja muilta kerättiin 
näkemyksiä muistisairaiden asumisesta 

Näkemyksiä kerättiin etenkin sairastuneilta, mutta myös muilta. 

Yhteistyökumppaneina Pirkanmaan Muistiyhdistys ry ja Muistiliitto.

• Kaksi kyselyä: vastasi 56 muistisairasta ja 102 muuta

• Yksilöhaastattelut: 11 muistisairasta ja 2 läheistä

• Ryhmähaastattelut: : 29 muistisairasta ja 4 läheistä

Yhteensä saatiin lähes 70 muistisairaan näkemykset.

MUISTISAIRAAT (56 vastaajaa)
- Eläkeläisiä omassa kerrostaloasunnossa

• Naisia 42 % ja miehiä 58 %

• Useimmat, 87 %, asuvat ”kotona” omistus- tai vuokra-asunnossa.

• Kerrostalossa asuu 60 %, omakotitalossa 29 % ja muualla 11 %.

• Asuinpaikka: Etelä-Suomi 36 %, Länsi-Suomi 36 %, Itä-Suomi 27 %, 

muu 4 %.
• Ikä: -63 vuotta 15 %, 63–79 v 54 %, 22 % 80–89 v 22 %, 90 v- 9 %.

Monet etelä- ja länsisuomalaisia, 63–79-vuotaita puolisoja, mutta joukossa 

myös iäkkäitä palveluasujia ja toisaalta nuorempia työikäisiä muistisairaita.
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MUUT (102 vastaajaa)
- Läheisiä, sukulaisia, naisia, työikäisiä

• Naisia 85 % ja miehiä 15 %.
• Ikä: alle 30 v (6 %), 30-62 v (47 %), 63–79 v (37 %), 80–89 v (10 %).

• Asuinpaikka: Etelä-Suomi 46 %, Länsi-Suomi 36 %, Itä-Suomi 16 %, Pohjois-

Suomi, Keski-Suomi ja muu 4 %.

• Läheinen tai sukulainen 69 %, ystävä 5 %, hoitaja13 % tai muistisyötä tekevä 24 

% vapaaehtoinen 8 % tai muu 5 %.

Monet muut-kyselyyn vastanneet ovat työikäisiä, naisia, läheisiä, Etelä- ja 

Länsi-Suomesta, osalla kaksoisrooli. Ammattilaisten osuus silti 37 %.

Selvitys: vapaamuotoisia vastauksia 
• Haluttiin muistisairaiden ääni kuuluviin asumisasioissa.

• Tavoite oli koota ja kartoittaa muistisairaiden asumistoiveita.

• Vastaajat muistisairaita ja muistiongelmia kokevia.

• Muistisairauden vaihetta ei kysytty.

• Kyselyt olivat kaikille avoimia ja valtakunnallisia.

• Muilta kysyttiin muistisairaidenasumisesta vertailun vuoksi.

• Kyselyissä avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset luokiteltiin.

• Huomio kiinnitettiin useimmin mainittuihin asioihin.

• Haastatteluilla haettiin syvyyttä vastauksiin.
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Koti, asuminen ja ympäristö

ASUMISESSA MUISTISAIRAILLE TÄRKEÄÄ:
Oma, pysyvä ja rauhallinen koti

1. Oma rauha ja koti, joka on lämmin, siisti ja pysyvä. (42 % mainitsi)

2. Kodikkuus: viihtyisyys, kodin tuntu (18 %)

3. Tuttuus: ympäristö, esineet ja ihmiset (18 %)

4. Toimivuus: selkeys, helppous, palvelut, apu, sijainti, yhteydet (14 %)

5. Oma vapaus: itsenäisyys, hallinta, tekemiset, rytmi (13 %)

6. Turvallisuus: henkinen ja fyysinen (13 %)

Toivotaan yksityisyyttä ja itsenäisyyttä - ei yksinäisyyttä.

Tärkeää on oma: omistaminen ja omainen - ei muuttaminen.
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OMA RAUHA: Saa vetäytyä omiin puuhiin

1. Arkitekemisiä omassa tahdissa (33 %)

2. Saa vetäytyä omiin oloihin (28 %) 

3. On rauhallista (26 %)

4. Kukaan ei holhoa (9 %)

- Voi pyytää myös halutessaan vieraita kotiin.

- Ystävät silloin, kun heitä tarvitsen.

- Ei ongelmia puolison eikä naapureiden kanssa.

- Illalla saa valvoa ja aamulla nukkua pitkään.

- Mun ovelle ei koputeta tai yllä hypitä yläkerrassa.
- Omissa perheissä touhutaan.

Oma rauha on myös oman sosiaalisuutensa hallintaa

VIIHTYISÄ KOTI:  Esineet ja ihmiset

Viihtyisä koti on monen tekijän summa. Sen tekevät esineet (47 %) ja 

ihmiset (44 %), asunseutu, sisutus ja huonekalut, piha ja istutukset. 

• Nuoremmat: tärkeitä tutut ihmiset ja asuinseutu. 

• Vanhemmat: yhä enemmän muistoesineet. 

• Miehet: esineet ja ihmiset, kuten hoitava puoliso. 

• Naiset: myös sisutus, huonekalut, piha, istutukset ja kodikkuus.

• Palveluasujat: tärkeää hyvä ruoka ja palvelu ja ristiriidattomuus.

Kodikas koti: Edellisten lisäksi näyttää kodilta, 

on siisti ja lämmin. Silti yksinkertainen.
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Mikä tekee kodista viihtyisän juuri sinulle? Naiset ja miehet.
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MUUT:  Muistisairaille tuttua, turvallista, 
omaa arkea ja muistoesineitä

• Asuminen: tuttua ja turvallista.

• Kodista tekee kodin: muistoesineet, osin ihmiset ja tekemiset.

• Ei holhota, ei pakoteta muistamaan, saa tehdä ei järkeviä asioita.

• Nuoret: arkea ja hoitoa valvottava, ei eristetä, ei yksipuolisuutta.

• Miesomaiset: turvallisuus, valvonta, ei yksin asumista.

• Naisomaiset: hyvät asiat, luonto ympärillä, on hyvä kaikille

Muut eivät korostaneet muistisairaiden tapaan, että 

kodin pitäisi olla oma, siisti ja lämmin.

Uusi asunto, yhteiset 
tilat ja piha
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UUSI ASUNTO:
Esteetön, toimiva,  asunto ja omat tilat

1. Esteettömyys, toimivuus ja riittävä varustetaso 44 % mainitsi

2. Oma tilat, huone, wc, kylpyhuone ja parveke 36 %

3. Tutut kalusteet, televisio, radio ja omainen 36 %

4. Hoitoa ja huolenpitoa, turvallisuutta 12 %

5. Ulos pääsy, liikkuminen 10 %

6. Yhteisöllisyyttä, seuraa, ystäviä, apua, lämmintä henkeä. 10 %.

Harva toivoi ääneen yhteisöllisyyttä.

Pieni asia, kuten kukka voi olla se tärkein asia.

YHTEISET TILAT:
Välineitä, erilaisia tiloja

1. Harrastusvälineitä ja –tiloja 31 %

2. Tuttuja asioita ja esineitä kotoa 29 %

3. Erilaisia oleskelutiloja 26 %

4. Tekemistä: seuraa, esityksiä  24 %

5. Säilytystiloja 8 %

Selkeys, kohtuullisuus, järjestyksen tarve. 

Osa ei halua yhteisiä tiloja tai välineitä.
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YHTEINEN PIHA:
Istutuksia ja kalusteita

1. Istutuksia 57 %, hoidettuja ja kauniita

2. Pihakalusteita 49 %

3. Tekemistä 28 %

4. Helppoa liikkumista 13 %

5. Ei liikaa 9 %

Ulkoilmaihmiset toivovat ulkotekemistä kesät talvet.

Oma mieli ja halu tehdä asioita myös muuttuu.

Omat tavarat erityisesti huonekalut, ne on mulle todella tärkeät ja 
siisteys ja oma rauha. Tää on pieni yksiö. Saa olla rauhassa ja miettiä 
asioita ja rauhoittua. Ei mua kukaan häiritse. Liikun paljon. Käyn 
kuntosalilla yleensä. On tärkeää, että tietää, missä tavarat on, ett ne on 
tietyssä paikassa. Kodin pitää olla helppokulkuinen, ettei kompastu. 
(haastattelu)

Tiedän, että tavarat on tietyssä paikassa
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Ihan niin kun en osais vielä kauheasti paneutua, että minkälainen olisi 

se seuraava asunto. Nyt mä vielä häärin kesämökillä ja joka puolella. 

Ensimmäiseksi tulee mieleen, että saa oman rytmin. Oma rauha, oma 

asunto. Jos ajattelee yhteisasumista, joka yhteisössä on, se milloin 

syödään ja milloin tehdään muuta, mutta että muissa asioissa voi 

tehdä, mitä mieli tekee. 

Oma rytmi, milloin syödään ja million 
tehdään muuta?

Oma talo. Se piha. Se on mun vanhuuden koti. Mä olen pärjänny, ja ne 
on pitäny mut kunnossa ne portaat. (ryhmähaastattelu)

Kun olin jalka paketissa, niin mä tulin kolmannesta kerroksesta alas. Mä
menin istualleni, rappu rapulta. Ja minä  toin sen sieltä…ette usko... 
Mulla oli se rollaattori, millä kuljetahan sitten… Mä vein kerran ylöskin. -
Kyllä se on oma koti kullankallis. (ryhmähaastattelu)

Kullan kallis oma koti portaineenkin
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Ne muistot tuo ne juuret esiin, että mistä mä olen lähtöisin. Se luo 
mun mielestä sitä vahvuutta, että tällä asenteella pärjää loppuelämän. 
Ettei tunnu, että olis tuuliajolla, se lähtee sieltä lapsuudesta. Mä
ainakin palaan aina siihen juurille, mistä mä olen kotoisin, se luo sen 
tietyn identiteetin. (viihtyisä koti, haastattelu)

”Muistot tuo ne juuret…”

Tää (talo) on ihan täynnä tämmöisiä (naapureita), jotka on koko elämänsä säästäny. 
Niillä on yksilö tai kaksio. Ne sanoo, että me ei lähdetä tästä mihinkään. Ne ei oikein 
tajuu omaa tilannettaankaan. 

Tänne on vaan kasattu ne tavarat, mitkä näihin tiloihin mahtuu. Mutta kotia ei ole ollut 
oikeastaan koskaan. Aina vaan mietin sitä, että multakin on täältä lähtenyt, Artekin 
huonekaluja, munatuoleja ja sellaisia. 

Mä olen tottunut muutoksiin. Mulle ei se omistaminen sinänsä merkitse. 

(haastattelu)

Kaikki ei ymmärrä tilannettaan 

– Mä olen tottunut muutoksiin
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Kun lähden ulos, tiedän, että olen alueella, missä ei pääse eksyksiin. Tässäkin 

talossa tietää, että on yksi suunta, mihin lähtee kadulle päin. Pysäkki on ihan 

talon vieressä. Voin hypätä bussiin ja mennä vaikka Laukon torille ostamaan 

mustaa makkaraa. (haastattelu)

Mulla kävi aluksi hoitajia, mutta ei enää, kun huomasin, että mähän pystynkin 

lähtemään. Osaan kyllä lähteä ja viihdyttää itseäni! Olisi hankalaa, jos asuisin 

paikassa, jossa ei olisi kulkuyhteyksiä. Ajelen autolla harva se viikonloppu 

tapaamaan ystäviäni.  (haastattelu)

Tärkeintä on selkeä, hyvä sijainti ja 
toimivat kulkuyhteydet

Kyselyyn vastanneiden palveluasujien mukaan asumisessa on tärkeää ruokahetket, 

hyvä palvelu, sopu, osallistuminen tilaisuuksiin ja kodin tuntu.

• Turvallisuus, ettei tarvitse pelätä. 
• Lämpö, raitis ilma ja kulkuyhteydet. 
• Olen omien asioideni kanssa sinut. 
• Saan olla omassa huoneessa, kun haluan ja toisinaan aterioidakin siellä.
• Saan olla siellä oma itseni ja omien huonekalujeni kanssa ja on lämmin. 

Palveluasujat: Tärkeää asumisessa, että 
olen omien asioiden kanssa sinut
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Asuntoon toivoisin viilentävää ilmastointia, parveketta, paljon kaappitilaa, hyvää 

valaistusta ja hyvää äänieristystä. Radio olis kiva. Normaaleja huonekaluja ja 

viihtyisyyttä. Lämmintä henkeä ja toisten huomioimista. Haluaisin uuden 

sähkökäyttöisen sängyn. Lämpimän huoneen ja helppokäyttöisen WC:n. 

Yhteisiin tiloihin toivon yhteistä mieltä. Mahdollisesti rukin ja villoja. Toivon, että 

siellä voisi juhlia syntymäpäivä. Juttukavereita myös. Valoa. 

Pihaan toivon erilaisia koristekasveja, lintulautaa, kalusteita ja kukkasia.  Grillin ja 

makkaranpaistoa. Erimielisyyksiä en toivo.  (kysely, palveluasujat, kooste, n=4) 

Palveluasujat: Toivon yhteistä mieltä

MUUT: Ei laitosmaista vaan tuttua

• Asunto: Tuttua, kodikasta (58 %), toimivaa ja esteetöntä (42 %) 

• Yhteiset tilat: Usean tyyppisiä tiloja (43 %), tuttuja esineitä kotoa (40 

%), tekemistä (27 %) mm. ruokaryhmä, lemmikit, terassit, ohjattu 

toiminta

• Piha: kalusteita (57 %), istutuksia (56 %), tekemistä (42 %). 

• Ei toivota: Laitosmaisuutta ei toivo 63 %

Muut toivovat kaikkea mm. ohjattua tekemistä, enemmän kuin 
sairastuneet.
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• Saa itse puuhailla omia, tärkeitä asioitaan omassa kodissaan, vaikka 
puuhailu muiden silmissä näyttäisi hyödyttömältä. Ja saa itse päättää, 
mikä omassa kodissa on tärkeää.

• Saa oleskella turvallisesti, kunnioitetusti omassa kauniissa asunnossa, 
huoneessa tai yksiössä, mutta kuitenkin niin, että apua on lähellä.

• Istuu mukavasti ja tekee sanaristikkoja.

• Saa rauhassa touhuta omia juttuja tutussa ja turvallisessa paikassa 
kenenkään puuttumatta siihen, mitä tekee tai on tekemättä yhtään 
mitään.

MUUT: Ohjataan heidät omiin puuhiinsa

OSA 2 :  MITÄ 
MUISTISAIRAS TOIVOO 
TOISILTA IHMISILTÄ JA 
HUOLENPIDOLTA?
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Toiset ihmiset ja 
parannusehdotukset

EI UUTEEN TALOON: hankalia ihmisiä

1. Hankalia ihmisiä 39 %  epäystävällinen, epäinhimillinen, 

vieroksuva, riitelevä, levoton päihteiden käyttäjä, tunkeileva,

häiritsevä, eri rytmissä elävä…

2. Esteellisyyttä  26 %

3. Laitosmaisuutta 16 %  (vrt. muut 63 % mainitsi)

4. Turvattomuutta, yksinäisyyttä 13 %

5. Meteliä 10 %

6. Liikaa mitään 10 %

Onko heillä huonoa kokemuksia ihmisistä? 

Halutaan elää niin, että ei ole pelkkiä muistiairaita.
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MITEN HUONOMUISTISTEN TILANNETTA 
VOI PARANTAA: Tukemalla hyvää arkea

1. Pidetään kiinni arjesta: rutiinit, järjestys, pysyvyys, selkeys, 

apuvälineet mm. laput (44 %)

2. Toimitaan hyvällä asenteella:  kärsivällinen, kannustava, aikaa 

antava, muistutteleva, kyselevä, ei vaativa (40 %)

3. Ollaan läsnä ja saatavilla kun apua taritaan. (28 %)

Autetaan pitämään kiinni arjesta hyvällä asenteella.

Rasittais, jos asiat olis huonosti ja ristiriitaisia. 
Sanaharkkaa, ei nyt ihan tappelua tartte olla, niin 
asiat ristissä. Semmoinen ei ole kiva. 
(haastattelu)

Ei ristiriitoja
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Muistisairaita ei saa lannistaa. Melkein 
vois koko muistisairauden unohtaa.

(haastattelu)

Mitä toivotaan toisilta ihmisiltä? 
Muistisairaita ei saa lannistaa

.

Hyvät naapurit, vanhat tuttavat

• Mulla on hyvät naapurit. Me ollaan hyviä kavereita kaikki. 
Auringon- paisteessa jutellaan risteyksessä. Siinä on 
kaikenikäisiä, nuoria, vanhoja ja lapsia. Se on yhteisö, kaikki 
tuntee toisensa. 

• Vanhojen tuttavien kanssa soitellaan, kysytään kuulumisia 
ja toivotetaan hyvää yötä. 
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Mä olen tehnyt pihassa paljon töitä. Saa koko kroppa liikettä. Tekee 
sen verran, kun jaksaa ja menee kotiin ja keittää kahveet. Ei siinä 
niin kauheesti tarvii. Kun meille on tuota väkee tullut, niin ei se 
mene sillai, että keväällä laitetaan kasvit maahan ja sitten seisotaan 
vieressä. Lelutkin jätetään pitkin pihaan. Jokaisen pitäisi kerätä 
lapsensa lelut. Voi vuokrata Kihniön takamettältä talon, että voi 
siellä jättää ne lelut. 

Voisin neuvoa pihan hoidossa 

.

Unelmakodin tekee vaimo
• Kun ei tarttis pitkään orpopoikana elellä. Uuden vaimon kanssa ei olisi enää 

helppoa tässä iässä opetella elämään. 

• Vaimohan siinä paras on. Ainakin mulla. Ei tartte sanoakaan mitään, niin 

aina (minut) saa toimiin.

• Pahinta, jos yksin asuis vaan. Kaksin me voidaan aina keskustella, että mitäs 

meil on tänään menoja ja mitä meidän pitää maksaa. 

• Minulla on hyvä koti ja erittäin hyvä kotihengetär, oma puoliso, Pentti. 
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Koko ajan tulvii kaikkea uutta, on kaikki aparaatit, mitä pitää hallita. Se on 
ollu valtava muutos muutaman kymmenen vuoden aikana. Nyt tulee 
jatkuvasti muutoksia ja uudistuksia, havaitaan, että tää on ollut päin honkia 
ja nyt tehdään täydellinen muutos ja nyt katsotaan, miten tää nyt menee. 

Mitä enempi ikää tulee, sitä vaikeampaa on ottaa täydellinen muutos 
vastaan. Pitäisi olla niin mukautuva, tuli mitä tahansa, unohtaa vanhat tavat 
äkkiä ja päästä selville, että kuinka tää menee. Ei siihen oma kapasiteetti 
riitä.

Uuden teknologian kanssa apua: 
Koko ajan tulvii kaikkea uutta

Hoito ja hoitajat
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HYVÄ HOITO: Yksilöllistä ja arvostavaa

1. Kunnioittavaa (54 %) yksilöllistä, henkilökohtaista, kotona 

tapahtuvaa, huomioiden omat toiveet, tahdon ja tekemiset

2. Ammattimaista (24 %)  pääsee lääkäriin, on aikuismaisen asiallista

3. Perustarpeista huolehtivaa (20 %) rutiineja ylläpitävää

4. Suunnitelmallista (18 %) jatkuvaa, sovittua, yhteistyötä

Muistisairaat toivovat omannäköistä hoitoa. 

Huono hoito on yksin kakoissaan huutamista.

HYVÄ HOITAJA: Ymmärtää ja kannustaa
1. Empaattinen kuuntelija 42 %

2. Kiva, myönteinen, avulias 40 %

3. Tuttu ja turvallinen 30 %

4. Ammattiosaaja 17 %

5. Kuntouttava 9 %

6. Kehittymishaluinen 8 %

Hoitaja on myönteinen ja huumorintajuinen ja uskoo 

asiakkaaseen. Hän  ymmärtää, että muistisairas ei ehkä pysty 

kiittämään. 
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MUUT: Hoitaja tukee ja kehittää

Parannusehdotukset: arki ja apuvälineet (44 %), asenne ja apu, 

ja myös sairastuneen toiveet (24 %) ja tekemiset (16 %),  

Hyvä hoitaja: empaattinen kuuntelija (56 %), aikaa antava 

kuntouttaja (39 %), myös tiedonhaluinen kehittäjä (18 %) ja 

muistiasioista tietävä ammattilainen (25 %) 

Hyvä hoito: yksilöä kunnioittavaa (64 %) mutta myös 

suunniteltua, hyvää ammattimaista perushoitoa. 

Muut vaativat hoitajalta enemmän kuin sairastuneet,

joille toisten asenne on se tärkein.

Välillä mulla on sellainen mieli, että minkä takia mä nyt tästä välitän, noista 

lääkkeistä ja muista, rasitan itseäni tällä. Se on heti jonkun toisen niskoilla 

tämä asia, tässä tapauksessa vaimon. Jos mä oon jossain laitoksessa, se on 

siellä vastuullisten ihmisten niskoilla. Mä laiminlyön omaa osuuttani. Joskus 

tuntuu, varmaan oot kohdannu, semmoinen soromnoo-ajatus, että hällä

väliä.

Joskus on hällä väliä – olo-
kenen niskaan se kaatuu?
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Kun on sitä ohjelmaa, uskon, että asuminen onnistuu näppärästi --- Se 
että olisi tuttu henkilökunta lähellä, joka osaa ja tietää ja voi luottaa ja se 
että käsiteltäisiin täyspäisenä ihmisenä, eikä niin, että toi se ei osaa eikä 
muista mitään. (haastattelu)

Eihän multa ole ymmärrys mennyt. Mulla on vaan huono lähimuisti.

Että käsiteltäisiin täyspäisenä ihmisenä

• Hyvä hoitaja ymmärtää muistisairauden rajoitteet. Hän ottaa ihmisenä. On lempeä, 

palveleva ja ystävällinen. Hän on ajanmukainen, ystävällinen ja puhelias. Hän on 

mukava, ei tiuski vaan kuuntelee, mitä haluan sanoa. 

• Minua hoidetaan minun laillani. Hoito on auttavaa, ystävällistä ja huomaavaista, 

hyväsydämistä ja terveyttä ylläpitävää. Se on rauhallista ja lempeää. Hyvät rollaattorit ja 

apuvälineet. Hyvä ruoka. 

• Tuodaan esille ja muistellaan hyviä muistoja ja asioita. Ja pidetään ajan tasalla. Asioita 

toistetaan ystävällisellä tavalla. Myötäeletään eikä tuomita. Laitetaan seinille 

tärkeimpien asioiden lappuja ja oveen oma nimi. (kysely, kooste, n=4) 

PALVELUASUJAT: Hyvä hoito ja hoitajat
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• Mä en tykkää, että mua kovasti hoidetaan. Mä haluan tehdä itse. 

Haluan, että on mahdollisuus itse saada sitä ruokaa, lämpöä kuivuutta, 

mitä tarttee. Sit semmoinen ruma sana tämmöinen hyysääminen, oliko 

se se?

• Se on hiuksenhieno ero. Jos joku on valmiina antamaan apuansa tai 

neuvomaan tain näin tai siten jos on joku, joka kaiken aikaa kyselee, että 

tarttisitko sä sitä tai tätä. Siinä menee se raja. Sit, kun mä itse tartten, 

niin sitten mä kysyn. Siihen tulee semmoinen, että ai musta näkyy päälle 

päin, että mä tartten apua.  (haastattelu)

Mä haluan tehdä itse

Makkaraa ja tyylitajuinen hoitaja

Maalaispoikana, kun täällä tulee sähkö ja vesi, on valoa, telkkaria, nettiä ja 

muuta ja ruokaa. Vettä ja lämpöö. Makkaraa riittää. 

On tyylitaju kysymyksessä. Jokainen miettii, että onko hyvä. Vaikka mitä 

Bachia soittais, se pitää olla se tunne. Se pitää olla sielu mukana. Tarvii

laittaa ittensä likoon. Ottaa lava haltuun. Tää pätee hoitajaan kanssa.  

(haastattelu)
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OSA 3: 
MIKÄ TUO LAATUA 
MUISTISAIRAAN 
ELÄMÄÄN?

Mielitekemiset ja ilonaiheet
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MITÄ HALUAT TEHDÄ SÄÄNNÖLLISESTI?
1. Saunoa, kylpeä tai uida (76 % mainitsi)

2. Tehdä, ruokaa, syödä tai kahvitella yhdessä (69 %)

3. Liikkua, urheilla tai voimistella (67 %)

4. Kuunnella musiikkia, laulaa, soittaa tai tanssia (64 %)

5. Tavata eläimiä tai lapsia (62 %)

6. Käydä teatterissa, konsertissa tai näyttelyissä (62 %)

7. Muistella vanhoja asioita tai historiaa (60 %) 

8. Käydä ostoksilla (55 %),

9. Lukea kirjoja, kirjoittaa, keskustella (53 %)

10. Osallistua juhliin, tapahtumiin, esityksiin (49 %) 

11. Tehdä kotitöitä ja pitää paikkoja kunnossa (42 %)

12. Hoitaa puutarhaa (38 %)

Mitä asioita haluat tehdä säännöllisesti? Naiset ja miehet.
61%

65%

70%

43%

43%

43%

57%

65%

43%

17%

26%

61%
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45%

29%
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48%

29%

61%

35%
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Tehdä ruokaa, syödä tai kahvitella yhdessä.

Kuunnella musiikkia, soittaa, laulaa tai…

Seurata aikaa ja keskustella asioista

Tehdä taidetta, käsitöitä tai askarrella.

Käydä ostoksilla esim. torilla.

Tehdä kotitöitä tai pitää paikkoja kunnossa.

Liikkua, urheilla tai voimistella eri tavoin.

Saunoa, kylpeä tai uida.

Osallistua juhliin, tapahtumiin tai esityksiin.

Käyttää tietokonetta, esim. Internettiä ja…

Suunnitella ja kokeilla yhdessä jotain uutta.

Tavata eläimiä tai lapsia.

Käydä teatterissa, konsertissa tai…

Lukea kirjoja, kirjoittaa ja keskustella.

Hoitaa kasveja ja puutarhaa.

Muistella vanhoja asioita ja historiaa.

Jokin muu sinulle tärkeä tekeminen tai muu…

Naiset Miehet
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MIELITEKEMISET: Halu muistella lisääntyy
Työikäiset: moni asia kiinnostaa, liikunta, musiikki, tietokoneet, kirjat 

vähemmän.

Miehet: tietokoneet, internet ja some (45 %), kotityöt ja paikkojen 

kunnostus (42 %), harvaa kiinnosti taiteen tekeminen itse (19 %)

Itäsuomalaiset: Saunominen (87 %) ja tietokone, internet, some(47 %).

64-79-vuotiaat: Tietokoneet (44 %) ja uuden kokeilu (32 %) 

Yli 80-vuotiaa: Muistelu (88 %)

Vähiten haluttiin: suunnitella ja kokeilla yhdessä uutta (27 %), tehdä itse 

taidetta, käsitöitä tai askarrella (29 %), käyttää tietokonetta, Internettiä ja 

somea (35 %)

+ Tappara

ILONAIHEET: Tutut ihmiset

1. Ihmiset: Eniten iloa elämään saadaan ihmisistä (49 %), kuten 

yhdessäolosta kotona perheen, lastenlasten, ystävien ja eläinten kanssa. 

2. Vasta sen jälkeen tulevat retket (18 %)

3. Oma asenne (14 %): mielikuvitus, usko, myönteisyys, elämän arvostus

4. Taide ja kulttuuri, tapahtumat, tanssi (8 %), herkkuhetket, arkitoimet.
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MUUT: Eläimiä, lapsia, musiikkia ja 
muistelua muistisairaille

• Muut: arvioivat, että muistisairaat haluavat tavata eläimiä tai lapsia (80 

%), harrastaa musiikkia (76 %), muistella (75 %), liikkua (66 %) ja osallistua 

tapahtumiin (60 %).

• Vapaaehtoiset ja miesläheiset: ei  tietokoneen käyttöä (0-13 %)

• Hoitajat ja muistiammattilaiset: suunnitella ja kokea yhdessä jotain 

uutta (45 %) tehdä taidetta, käsitöitä tai askarrella ( 54-61 %), käyttää 

tietokonetta, esim. internettiä ja somea (23-29 %)

• Nuoret: musiikki (100 %), kahvittelu ja muistelu.

MUUT: iloa muistisairaille tuovat ihmiset

1. Ihmiset (53 %)

2. Arkitekemiset (30 %)

3. Hyvä vuorovaikutus (27 %) 

4. Muistelu (11 %)

- Muistisairaat itse haluavat muistella säännöllisesti, mutta 

eivät mainitse, että se olisi heille suuri ilon aihe.
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Mä aina sanon, että kun on kirkon ja hautausmaan välissä tää
asunto, niin lyhyt matka kumpaankin.  Minulla ei ole mitään 
perittyä. Kyllähän mulla on pöytä ja neljä tuolia, ne on antiikkia. 
Meillä on minä ja ne tuolit, antiikki. Ei jää mitään arvokasta, kun 
minä oon lähteny. Kun liikunta ja huumori pelaa, niin kaikki on 
kohtuullisen hyvin. 

Kun liikunta ja huumori pelaa, 
kaikki on hyvin.

Ohjelmaa, retkiä, itsenäistä tekemistä

• Mielellään olen itsenäinen. Mulla on edelleen erittäin tiivistä elämää.

• Kun on ohjelmaa, kaikki onnistuu. Pitää vaan olla avoin kaikelle.

• Virikkeitä sais olla talossa mahdollisimman paljon. Silloin siellä 

viihtyy.

• Saan itse hoitaa kodin ja pitää yhteyksiä ihmisiin.
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Mieluiten tapaan säännöllisesti eläimiä ja lapsia. Osallistun juhliin 

tapahtumiin ja esityksiin. Saunon, kylven tai uin.  Kahvittelen ja ruokailen 

toisten kanssa. Seuraan aikaani, luen, teen ristikoita ja keskustelen asioista. 

Eniten iloa elämääni saan terveestä ja normaalista, kivuttomasta elämästä 

ja tyttären tapaamisesta, ystävistä ja hyvästä musiikista. Keskustelusta ja 

huulenheitosta kavereiden kanssa. Olen tyytyväinen täällä ollessa. (kysely, 

n=4 kooste)

PALVELUASUJAT: Mielipuuhat ja ilonaiheet

Viihdyn yksin. Teen ruokaa ja siivoilen. Ulkona tapaan ihmisiä aamuisin ja 
iltaisin. Olis kiva myös semmoinen kerho, jossa vois vaihtaa kuulumisia, se 
olisi hyvä. Vaikka joku liikuntakerho tai että vois pelata pelejä. Mä tykkään 
pelata korttia. Pasianssia. Sikaa olen pelannu. Seiskakin on mukava peli. 
Mökilläkin tulee kesäpäivänä pelattua. (haastattelu)

Toiveeni on liikunta- tai pelikerho, 
jossa voi vaihtaa kuulumisia
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Aamuteen kun juon, niin on ihana katsoa, että taas tuo koira on 
emäntänsä kanssa. Herään siihen, kun liikenne alkaa liikkua. Mulla ei 
ole herätyskelloa. Raotan silmää. Ai kello on puoli kahdeksan.

Mä en tarvii pihaa, jos mä lähden liikkeelle. Harrastan seikkailua. Keinu 
ja pieni kukkapenkki. Mä olen hoitanu silloin, kun asuin kotona vielä. 
Äiti pani aina töihin. Jos on ihan yksinkertainen päivä, se on ihanaa.

Mä en tarvii pihaa, jos lähden liikkeelle: 
Harrastan seikkailua

Haluan hyvän sängyn ja äänentoistolaitteet

Mä haluan hyvän sängyn ja hyvän television, hyvät 

äänentoistolaitteet, oman lempikirjastoni ja äänilevyni siihen. 

Tallennan ja voin katsoa silloin, kun haluan ja monta osaa 

kerrallaan. Pistokkeet ja muut.
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Kai se pitää sanoa, että lapsista ja lapsenlapsista olen niin onnellinen, että mulla 

on hyvät välit niiden kanssa. Iloitsen aina, kun niillä menee hyvin. Jos ei mene 

hyvin, niin sitten olen surullinen. Mä tykkään liikkumisesta, olen vaan monesta 

joutunut luopumaan. Olen nimenomaan tykänny rantasaunomisesta. Kävin 

ennen miesvainaani tekemässä avannossa. Olen siivonnut nyt neljä päivää 

vanhoja papereita ja 80 % on käyty läpi. Kun minusta aika jättää, niin kaikki turha 

on pois.

Iloa elämään lapsista ja lapsenlapsista. 
Iloitsen aina, kun niillä menee hyvin.

Haluaisin tehdä savesta jotain luovaa. Ei 
sen tuloksen olis niin väliä.

Mua on aina kiinnostanu se, että osaisko tehdä savesta jotain luovaa. 

Tai ihan piirtämistä ihan väreillä tai jotain sen tyyppistä, joka ei olis ihan 

valmista näin. Eikä sen tuloksen olis niin väliäkään. Se vois olla vaikka 

yllättävän hyvää. Grafitit, mitä ne on töhriny seinille, miksei 

muistisairaatkin vois töhriä? Tiedä, mitä niistä tulis. Seinä vaan ja iso 

paperi, siis sen tyyppistä. 
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Kotona voin istua keittiön pöydän ääressä niin, että näen television. 
Makuuhuoneessa on televisio myös. Mulla on kännykässäkin tämä. On erillinen 
pikkuläppäri. Olen kova tallentamaan ohjelmiani. Katsoin juuri kuusi osaa 
Emmerdalea. Teen kaikki mahdolliset sudokut. Olen oikein ostanut. Pähkäilen niitä, 
teen oikein vaikeita.  - Kyllä mä osaan kutoa sukkaakin, mutta en nykyään. Mulla on 
myös kasveja ja kukkasia!

Tallennan ohjelmia. Mulla on 
televisio joka huoneessa. 

Mä kunnioitan ja arvostan häntä siinä, että hän heti ensimmäiseksi sanoi, 

että hän puhuu tästä kaikille, että hän ei rupea salaamaan mitään. Mun on 

ollu hirveän paljon helpompi olla kaikkien ihmisten kanssa, ei siinä ole 

mitään peittelemistä, ai niin tätä ei saanutkaan sanoa. ---Se on iso taakka 

pois tästä asiasta, kun taakkoja kyllä on. (omaisen haastattelu)

Hyvä vuorovaikutus tuo iloa: Hän on 
avoin, puhuu sairaudestaan kaikille
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Päätelmiä

MITÄ MUISTISAIRAAT TOIVOIVAT ENITEN?

• Oma koti: Oma, kodikas koti, oma perhe ja tilat, wc ja parveke, ei muuttoa tai eroa puolisosta.

• Oma arki: Saa pitää oman sujuvan arjen, saa vetäytyä yksityisiin, omiin oloihin ja tekemisiin.

• Rauhallisuus: On rauhallista, ei meteliä, hälyä tai riitaa, ikäviä ihmisiä missään muodossa.

• Selkeys: Koti selkeä, nykyaikainen, tilava, lämmin, siisti, on parveke, ei ankeaa käytävää.

• Ulkoliikunta: Ulos pääsee liikkumaan, ei eksy, kävelyreitit, kulkuyhteydet ja palvelut lähellä

• Piha: kaunis, hoidettu, istutuksia ja penkkejä, reittejä, aita, grilli, kuntovälineitä, keinu.

• Yhteistilat: ohjaaja, toimintaa, tietoa, tilaa, välineitä, ruokaryhmiä, olonurkkia.

• Yhdessäolo: Juttuseuraa, yhteistä kahvittelua, ruokailua, saunontaa, musiikkia, muistelua.

• Ei yksin jäämistä: ei hoidotta jättämistä, kakkoihin jäämistä, persoonasta luopumista.

• Tunnelma hyvä: Huumoria, mielenrauhaa, ystävällisiä avuliaita, ymmärtäviä ihmisiä.

• Asennetta ja apua: Kannustavaa yksilöllistä hoitoa, terveyttä edistävää, apua saa tarvitessa.

• Huomataan ja tuetaan: Mielipidettä kysytään, muistutellaan, muistilappuja käytetään.

• Ei liikaa mitään: vaan yksinkertaista ja toimivaa, vähän tavaraa ja eikä liikaa ohjelmaa.
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Mikä yllätti ?  1
• Ei tiedetä välimuotoisesta asumisesta – Välimuotoista osattava ensin toivoa.

• Ei tiedetä asuntojen kunnostamisesta. – Tarvitaan tietoa kunnostamisesta

• Ei haluta muuttaa eikä huonetta toisten kanssa  – Oma elämän hallinta tärkeä

• Sairastuneiden toiveet kohtuullisia. – Selkeä, toimiva ympäristö on jo paljon.

• Ympäristö on heille vahvasti aistikokemus  – Eläydytään aistikokemukseen

• Moni haluaa, ettei mikään muutu   – Neuvoja saa paljon muuttaneilta.

• Vetäydytään omiin porukoihin  – Pelätäänkö kiusaantumista, voimat vähissä?

• Yhteisöllisyys on vakava asia, suoritus  – Aloitetaan epämuodollisesti

• Muistisairaat auttavat huonokuntoisempia  – Tulevaisuuden ratkaisu?

• Omaiselta odotetaan paljon – Apua yhteisöltä ajoissa, avoimesti ja ajoissa

• Palveluasujien toiveet yksinkertaisia – Pienet asiat lopulta ne tärkeimmät.

• Jokaisella on oma selviytymiskeinonsa – Onko ollut sama keino ennenkin?

Mikä yllätti?  2
• Uutta ei suunnitella ja kokeilla – Tarjotaan heille uutta vanhalla tavalla?

• Luovaa tekemistä toivoo harva – Huomioidaan ”luovienkin” toiveet

• Lapsia ja eläimiä toivotaan – Miten mukaan teinit ja toiset muistisairaat

• Läheisten laitoskammo voi tarttua – Hankitaan hyviä laitoskokemuksia

• Esteettömyys on hyvä asia – Tuetaan omaan aloitekykyä

• Palveluja saa siis kotiin – Entä, kun halutaan apua vain omaiselta?

• Moni osaisi neuvoa – Muistisairaiden tekemiset ja ääni esille

• Epäluulojen hälventäminen – Tutustutaan uuteen turvallisesti yhdessä

• Nuoremmat muistisairaat – Mielekästä tekemistä heille

• Palvelut ja kulkuvälineet – Käytetään kulkuvälineitä yhdessä, retket

• Eletään kesää – Kehitetään talveksikin tekemistä

• Tietokone kiinnostaa miehiä – Osaako omainen tai vapaaehtoinen neuvoa?
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