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lääkehoidon aloitus ja seuranta 

 

Muistihoitajan neuvonta, 
tietoa sairaudesta ja  
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1  AIVOTERVEYDEN 
 EDISTÄMINEN

AIVOTERVEYDELLÄ TARKOITETAAN aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveel
liset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä 
aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen 
ja stressin välttäminen. Sairauksien hyvä ja asianmukainen hoito ja tehokas 
kuntoutus ovat avaintekijöitä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiden 
varhaisessa toteamisessa. 

Aivojen terveyden edistämi  nen on osa 
muuta terveyden edistämistä. Aivojen ter
veyttä edistää terveellisten elämäntapojen 
noudattaminen jo lapsuudesta alkaen. Aivo
jen käyttö, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus, 
terveellinen ruoka ja normaalipaino, kohon
neen verenpaineen ja kolesterolin hyvä hoito 
sekä päihteiden ja tupakan välttäminen edis
tävät aivoterveyttä.

MITEN VARAUDUN IKÄÄNTYMISEN TUOMIIN MUUTOKSIIN?
 � Perussairauksien hyvä hoito: vastuu omasta terveydestä ja sairauksien 

hoidosta, omatoiminen hakeutuminen tutkimuksiin, säännöllisiin ter
veystarkastuksiin osallistuminen

 � Terveelliset elintavat: tupakoinnin lopettaminen, alkoholin käytön mi
nimointi, painon hallinta, liikunta, uni, monipuolinen ravinto, pään suo
jaus vammoilta. Aivoterveellinen liikunta, Opas 60+. Löytyy sähköises
sä muodossa http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste

 � Monipuolinen ja terveellinen ravinto. Ateriarytmi ja energiansaan
ti tasapainoon – edesautat painonhallintaa ja jaksamista. Aivoter
veel linen ravitsemus, opas 60+. Löytyy sähköisessä muodossa  
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste 

 � Riittävä lepo ja uni, stressistä palautuminen

 � Jokaisen ikääntyvän on hyvä miettiä, liittyykö nykyisessä asumisessa 
haasteita, mikäli ajokortin menettää taikka muuten toimintakyky heik
kenee
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 � Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus on tärkeää miettiä silloin kun  
itsemääräämisoikeutta ei kukaan kyseenalaista

 � Yksinäisyys heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Ystävyys ja lä
heissuhteiden vaaliminen aktiivisesti, sosiaalisten kontaktien ylläpito. 
Osallistuminen silloin kun vielä kykenee erilaiseen toimintaan mm.  
vapaaehtoistoimintaan, yhdistys ja järjestötoimintaan

 � ATKtaitojen kartuttaminen, kuten kaikkien muidenkin teknisten lait
teiden käyttötaitojen kehittäminen, opiskelu ja kaikenlainen muu aivo
jen ”treenaaminen”

OMAN SAIRASTUMISRISKIN TESTAAMINEN
Jokainen voi testata sairastumisriskinsä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitok
sen nettisivuilta https://www.omahoitopolut.fi/web/sydan-ja-verisuonitau
dit-diabetes-ja-muistisairaudet/testin-esittely löytyy neljän kansansairauden 
riskitesti. Testi mittaa sairastumisriskiä sydäninfarktiin, aivohalvaukseen,   
tyypin 2 diabetekseen seuraavien 10 vuoden aikana. Muistisairauden osalta 
testi osoittaa sairastumisriskiä seuraavien 20 vuoden aikana. 

Kotimaiset ja kansainväliset pitkäkestoiset seurantatutkimukset osoitta
vat, että elämäntapoihin vaikuttamalla voidaan pienentää muistisairauden 
riskiä ja myöhentää sairauden oireiden ilmaantumista jopa 3–5 vuodella. Elä
mäntapatekijöiden lisäksi tunnetaan riskitekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa. 
Näistä merkittävin on korkea ikä. Myös perinnölliset tekijät vaikuttavat muis

tisairauden kehittymiseen ja alkamisikään. Riskien 
pohtimisen sijasta kannattaa kuitenkin panostaa aivo
terveellisiin elämäntapoihin, jotka voivat tuoda suojaa 
erityisesti niille, jotka kuuluvat perimältään korkeam
man sairastumisriskin ryhmään. 

YHDENKIN RISKITEKIJÄN KARSIMINEN  
PIENENTÄÄ AIVOJEN TAAKKAA!              

AIVOTERVEYDEN EDISTÄMINEN  
KUULUU KAIKILLE!
Muistiliiton sivulta löytyy linkki samaan neljän 
kansansairauden riskitestiin sekä omaan testiin
http://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti/aivoterveys/
elamatavoillaaivoterveytta/
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2 VARHAINEN TUTKIMUKSIIN  
 HAKEUTUMINEN
Varhainen tutkimuksiin hakeutuminen on tärkeää. Muistihäiriöiden syyt kan
nattaa selvittää, sillä siten voidaan tunnistaa riskiryhmässä olevat ajoissa 
ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan mahdollisesti estää tai siirtää 
muistisairauteen sairastumista useilla vuosilla.

Normaaliin ikääntymi
seen ei kuulu muisti toi
mintojen heikkeneminen sii
nä määrin, että ne haittaavat 
arjen toiminnoista selviyty
mistä. Hyvälaatuis ta unoh
telua on mm. asioi den unoh
taminen het kittäin, se, että 
miettii vastaantulijan/satun
naisen juttukaverin nimeä 
tai lähtee hakemaan keittiös
tä jotain ja unohtaa matkalla 
mitä oli hake massa. 

MILLOIN OLISI SYYTÄ HUOLESTUA OMASTA TAI LÄHEISEN 
MUISTISTA?

 � Kysyy samaa asiaa yhä uudelleen

 � Ei muista iltapäivällä mitä on tehnyt aamulla

 � Unohtaa sovitut tapaamiset ja puhelut toistuvasti

 � Tavarat ovat toistuvasti hukassa tai löytyvät epäasiallisesta paikasta

 � Lähisukulaisten nimet häviävät

 � Sanat ovat kateissa

 � Työt kasaantuvat ja aloitekyky heikkenee

 � Hoitoohjeiden noudattaminen vaikeutuu

 � Uusien toimintatapojen ja laitteiden käyttö vaikeutuu  
esim. uusi puhelin, mikro, pyykkikone

 � Muistioire haittaa arkielämää esim. laskut jäävät maksamatta



6

 � Tutut paikat näyttävät vierailta, eksyminen

 � Mielialamuutoksia, voi olla ahdistuneisuutta

 � Persoonallisuus muuttuu, voi olla sekavuutta,  
epäluuloisuutta, pelokkuutta, varastelu syytöksiä

 � Henkilö itse tai lähiomaiset ovat huolissaan

 � Terveyspalvelujen epätarkoituksen mukainen käyttö

 � Päättely ja ongelmanratkaisukyky heikkenee

3 TYÖTERVEYSHUOLTO JA 
 MUISTIHOITAJA
TYÖIKÄISEN MUISTIPOLKU

 � Työterveyshuollossa on hyvä lisätä terveystarkastusten yhteyteen 
tiedottamista mm. elintapojen ym. ulkoisten tekijöiden vaikutuksista 
muistisairauden ennaltaehkäisyssä.

 z Työterveyshoitaja ottaa puheeksi 55 vuotta täyttäville tehtävissä 
terveystarkastuksissa myös muistiasiat, käyttämällä esim. Muisti
liiton riskitestiä alustavana kyselynä, tarvittaessa tehdään MMSE ja 
annetaan laajempi muistikysely täytettäväksi. 

 z Jos havaitaan selkeitä muutoksia muistissa tai työyhteisö/työnan
taja/asiakas itse ilmaisee huolensa omasta muististaan, voidaan 
työterveyshuollossa selvittää jo alustavilla verikokeilla mm. B12-vi
tamiinin taso ja selvitellään myös muut mahdolliset muistia kuor
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mittavat tekijät esim. stressi, alkoholin käyttö, unettomuus ym. 
Tämän jälkeen ohjataan asiakas tarvittaessa tarkempiin jatkotutki-
muksiin terveyskeskuksen muistihoitajalle tai yksityiselle sektorille.

JOS OLET TYÖTERVEYSHUOLLON PIIRISSÄ
 � Ensisijaisesti hakeudutaan omaan työterveyshuoltoon työterveyshoi-

tajan tekemiin muistitesteihin. Mahdollisia jatkotutkimuksia varten 
pyydetään lähete työterveyslääkäriltä joko työterveyshuoltoon eri-
koislääkärille, erikoissairaanhoitoon tai ohjataan asiakas ottamaan 
yhteyttä oman kunnan terveyskeskuksen muistipoliklinikalle. Muis-
tiselvittelyt tekee   muistihoitaja, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja 
kunnassa sovitun käytännön mukaan.

JOS ET OLE TYÖTERVEYSHUOLLON PIIRISSÄ
 � Alle 65-vuotiaan muistihäiriöisen asiakkaan hoitopolku:

Terveyskeskuksen muistipoliklinikalle yhteys muistihäiriön syyn selvit-
tämiseen, josta mahdollisiin jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon.

KESKUSSAIRAALAN MUISTIKUNTOUTUSOHJAAJA
 � Neurologian pkl:n muistikuntoutusohjaaja tapaa jokaisen työikäisen tai 

harvinaista muistisairautta sairastavan ja huolehtii heidän jatkohoiton-
sa (tekee myös kotikäyntejä)

 � Työikäisille muistipotilaille sosiaalityöntekijän rooli tiimissä on aivan 
keskeinen (mm. eläkeasiat)

MUISTIHOITAJA
Muistihoitajalla tarkoitetaan 
etenevien muistisairauk-
sien hoitoon perehtynyttä 
tervey denhuollon henkilöä. 
Muis tihoitaja toimii lääkärin 
työparina muistisairauksien 
tunnistamisessa, taudinmää-
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rityksessä, hoidossa, ohjauksessa ja seurannassa terveyskeskusten muisti-
poliklinikoilla ja seniorineuvoloissa. Muistihoitajan tekemillä tutkimuksilla on 
tarkoitus selvittää asiakkaan toimintakykyä ja muistin tilaa mahdollisimman 
laaja-alaisesti, ottaen huomioon myös omaisen näkökulma.

MUISTIHOITAJAN SELVITTELYT
 � Seulontatesti MMSE tai Moca

 � Läheiskysely, muistikysely 

 � EKG, tarvittaessa

 � CERAD

 � GDS 15

 � Lähete pään kuvauksiin

 � Varataan aika terveyskeskuslääkärille tai toimitetaan  
selvitystulokset arvioitavaksi

 � Dementian vaikeusasteen arvioimiseksi tarvittaessa  
CDR (Clinical Dementia Rating)-mittari  

 � RAI tai joku muu päivittäisiä toimintoja kuvaava mittari,  
yleinen toimintakyky (ADL=päivittäiset perustoiminnot,  
IADL=välineelliset toiminnot)

VERIKOKEET MIKÄLI EI OLE 
KONTROLLOITU 3-6 KK AIKANA

 � PVK, B12-TC2= aktiivinen b12 vit.

 � Fe – Folaatti, Kalium, Natrium

 � Krea, GFR

 � Gluk paasto

 � Lipidit (tarvittaessa,  
jos korkea ikä 80-v  
ei kannata tehdä,  
jos ei ole koskaan  
aikaisemminkaan tehty

 � TSH, T4V

 � Ca –ion, D-25 vit.
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4 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI

Avoterveydenhuollon lääkärin tehtävänä on pyrkiä ennalta ehkäisemään 
muistisairauksia ja välittää tietoa aivoterveyden edistämisestä. Hänen työ
hönsä kuuluu muistioireiden tunnistaminen ja perustutkimuksien käynnistä
minen. Muistipoliklinikan selvitysten jälkeen omalääkäri vastaa useimmiten 
potilaan säännöllisestä hoidosta ja seurannasta. 

Muistisairauksien diag
no sointi pyritään tekemään 
terveys keskuslääkärin toi
mes  ta kuntien omissa ter
veys keskuksissa. Erotus
diag  no soinnissa tai muuten 
epätyypillisissä tapauksissa 
konsultoidaan tarvittaessa 
geriatria. Työikäiset, joilla 
epäillään muistisairautta, 
oh jataan keskussairaalan 
neurologian poliklinikalle 
tarkempiin tutkimuksiin.

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT:
 � Muistioireiden tunnistaminen ja perustutkimuksien käynnistäminen  

yhteistyössä muistihoitajan kanssa

 � Diagnostiset selvittelyt, erityistapauksissa lähete neurologille ja  
geriatrille. Mukaan kaikki tutkimustulokset 

 � Etäkonsultaation käyttö

 � Diagnoosista kertominen ja neuvonta 

 � Kuntoutussuunnitelman laadinta

Terveyskeskuslääkäri voi konsultoida geriatria tai neurologia jo ennen ensim
mäistä terveyskeskuslääkärin vastaanottoa, mikäli hän katsoo sen tarpeelli
seksi tehtyjen tutkimusten perusteella.
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5 ERIKOISLÄÄKÄRIT 
 GERIATRI TAI NEUROLOGI
Muistisairausdiagnoosin tekee ja hoidon aloittaa pääasiallisesti terveyskes
kuslääkäri. Mikäli kunnassa on oma geriatri, hänelle voidaan ohjata kaikki 
muistiselvittelyä vaativat potilaat. Ikäosaamiskeskuksen geriatrin konsultaa
tioaikoja mahdollista varata erityistapauksissa. Geriatrin tai neurologin kon
sultointi on tarpeen esimerkiksi:

 � Neurologi

 � Työikäiset muistioireiset ja muut erityispotilaat

 � Geriatrille iäkkäät erityistapaukset 
 � Monisairaat/monilääkityt, joiden toimintakyky huononee
 � Esiintyy tasapainohäiriöitä, kaatumisia
 � Muistisairaan hankalat käytösoireet
 � Muistisairaus/Depression erotusdiagnostiikka
 � Muistisairaan ongelmalliset oikeustoimikelpoisuuden ja  

ajokyvyn arviot
 � Korkeasti koulutetut ja harjaantuneet, joilla epäily muistisairaudesta 
 � Lievät/epätyypilliset oireet – muistisairaus vai mikä?
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6  DIAGNOOSIN JÄLKEEN 

EI MUISTISAIRAUTTA:
Aina ei todeta muistisairautta. Muistin ja toi
mintakyvyn seuranta muistihoitajalla 6–12 kk 
välein
                    
LIEVÄ MUISTIN/KOGNITION  
HEIKENTYMÄ:
Lääkärin/muistihoitajan seuranta terveyskes
kuksessa 6–12 kk välein, tarvittaessa neurolo
gilla tai geriatrilla
                   
                        
MUISTISAIRAUS 
DIAGNOSOIDAAN 
DIAGNOOSIN TEKEE SELVISSÄ  
TAPAUKSISSA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
Muistilääkityksen aloittaminen ja lääkehoi
dosta kertominen, kuntoutuspalveluiden ja 
jat kosuunnittelun tekeminen, lähetteet. Tarvit

taessa Blausunto, ajoterveyden arviointi, tuet ja etuudet, aselupaasiat, oi
keustoimikelpoisuus, hoitotahto. Kerrotaan sairaudesta ja annetaan oppaita 
kotiin luettavaksi. 

 � Kohdennettu muistisairauden lääkehoito
 � Kuntoutussuunnitelma ja yhteistyö mm. fysioterapeutin kanssa
 � Lääkärinlausunnot ja mahdolliset lähetteet  

(kuntoutus, kotihoito, jatkohoito)
 � Potilaan säännöllinen hoito ja seuranta yhteistyössä  

muistihoitajan kanssa
 � Oheissairauksien tunnistaminen ja hoito
 � Kokonaislääkityksen arviointi
 � Käytösoireiden lääkkeellinen hoito
 � Tarvittaessa geriatrin/neurologin konsultointi
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7  MUISTIHOITAJAN OHJAUS JA 
 SÄÄNNÖLLINEN HOIDON SEURANTA

MUISTIHOITAJAN VASTAANOTTO 
DIAGNOOSIN JÄLKEEN TUKEE 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN TYÖTÄ
Tiedotetaan ensitietopäivistä ja sopeu
tumisvalmennuskursseista. Keskus
tellaan ravitsemuksesta, lääkityksistä, 
muista sairauksista ja niiden hoidosta, 
kuntoutusmahdollisuuksista, etuuksista 
ja avustetaan mahdollisten hakemusten 
täyttämisessä. Kerrotaan mahdollisista 
tukipalveluista ja jatkotutkimuksiin ha
keutumisesta. 

Muistipoliklinikalta muistihoitaja ot
taa yhteyttä asiakkaaseen/omaiseen 
lääkityksen aloituksen jälkeen noin 2–3 
viikon kuluessa ja muistipoliklinikalle so
vitaan kontrollikäynti noin 3 kk kuluttua 
diagnoosin saamisesta, tarvittaessa ai
kaisemmin. 

MUISTIHOITAJAN KONTROLLIKÄYNNILLÄ VOIDAAN 
SELVITELLÄ SEURAAVIA ASIOITA

 � MMSE (MiniMental State Examination) muistin ja tiedonkäsittelyn  
arviointi

 � tarv. GDS (Geriatric Depression Scale) myöhäisiän depressioseula

 � EKG erityisesti, kun harkitaan AKE:n estäjän lääkitystä

 � paino

 � ortostaattinen koe (RR+pulssi mitataan makuulla, sitten heti  
noustaan seisomaan ja välittömästi seisomaan noustua mitataan  
taas RR + pulssi, sitten 3 min kuluttua uudestaan RR+pulssi)

 � lääkelistan tarkistus

 � muistilääkityksen vaste
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 � korvattavuuksien ja etuuksien tarkistus

 � hoitotahto

 � edunvalvontavaltuutus

 � päivätoiminnan tarve

 � lisälääkityksen arviointi

 � kuntoutussuunnitelman tarkistus ja muu jatkosuunnitelma

 � MNA: ravitsemustilan arviointi

Toimia –tietokannasta löytyy tarkempaa tietoa selvittelyssä käytettävistä 
mittareista http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/

  KONTROLLIKÄYNNIT MUISTIHOITAJALLE OVAT JATKOSSA 
  SÄÄNNÖLLISIÄ 6 KK VÄLEIN.

 

 
8  MUISTIKOORDINAATTORI / MUISTI-
 SAIRAIDEN PALVELUNEUVOJA

Muistikoordinaattorilla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon pe
rehtynyttä terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattihenkilöä, jonka vastuulla 
on muistipotilaan hoidon koordinointi sekä ongelmien ennakointi ja ratkaise
minen yhdessä perheen kanssa 
kotona asumisen eri vaiheissa.

Muistikoordi naat tori tukee 
muistisairaiden ih mis ten koto
na sel viy ty mistä ja elämänlaa
tua sekä omaisten jaksamista 
ja räätälöi palvelut asiakkaiden 
tarpeisiin yhteistyössä asiakkai
den, lääkärityöparin ja muun 
palvelujärjestelmän kans sa. 
Muistikoordi naattorin tehtä viin 
kuuluu olennaisesti myös diag
noosin jälkeinen säännöllinen 
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tilanteen seuranta ja yhteistyö potilaiden ja perheiden kanssa. Muistikoor
dinaattori huolehtii muistipotilaiden säännöllisestä avohoidon seurannasta, 
sen avulla pyritään estämään hoitoketjun katkeaminen, hän kutoo kuin hä
mähäkki verkkoa omaisten, kotipalvelun ja muiden asianosaisten välille. 

Muistikoordinaattori edustaa perheelle tuttua ja luotettavaa ammattilaista, 
jonka jatkuva tuki on keskeisessä roolissa ongelmatilanteen ratkaisuprosessin 
aikana. Tämä on erittäin tärkeää kotona asumisen jatkumisen kannalta. Muisti
koordinaattori kartoittaa palvelut ja koordinoi mahdolliset tukitoimet, esimer
kiksi ohjaa tarvittaessa potilaan päivätoimintaan, jaksohoitoon tai päiväsairaa
laan, tms. Muistikoordinaattori huolehtii omaishoitajan jaksamisesta.

Muistikoordinaattori sopii asiakasperheeseen ensimmäisen kotikäynnin 
noin 2–3 viikon kuluessa diagnoosin saamisesta. Muistikoordinaattorin tuki
käynnit jatkuvat säännöllisinä noin 3 kk välein ja tarvittaessa useamminkin 
riippuen asiakasperheen tarpeista. 

MUISTIKOORDINAATTORIN KOTIKÄYNNILLÄ VOIDAAN  
SELVITELLÄ MM. SEURAAVIA ASIOITA

 � MMSE: muistin ja kognition arviointi
 � MNA: ravitsemustilan arviointi
 � ortostaattinen koe: verenpaine maaten, istuen ja seisten
 � lääkityksen arviointi
 � palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi (Rai soft)
 � asumisratkaisut ja tuki kotiin
 � omaisten jaksaminen ja tuen antaminen

9     GERIATRIN TAI NEUROLOGIN 
 KONSULTAATIOT
Sairauden edetessä voidaan tarvita 
geriatrin tai neurologin konsultaatio
ta mikä on mahdollista toteuttaa etä
vastaanottona. Myös käynnit neuro
logian poliklinikalla voivat olla joskus 
mahdollisia.
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10  MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 
 TUKEE KOTONA ASUMISTA

Muistisairaiden hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Terveys
keskuslääkärin, muistihoitajana, geriatrin ja neurologin lisäksi tiivis yhteistyö 
kotihoidon fysioterapeutin, kotiutushoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa

KOTIHOIDON FYSIOTERAPEUTTI
 � asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen erilaisin fysioterapeuttisin 

keinoin 

 � toiminnassa pyritään ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen 
kehittämällä moniammatillista kotihoitoa ja kotikuntoutusta

Lääkinnällinen 
kuntoutus

Sairaala-
kuntous/-hoito

Ennaltaehkäisevä 
riskiryhmien 

kotikuntoutus

Kuntouttava
kotihoito

Kotiutusvaiheen
tehostettu

kotikuntoutus

Koti, oma apu ja hyvät
mahdollisuudet aktiiviseen

elämään.

Hyvä kuntoutus ja
kuntouttava hoito!

Monialainen kotikuntoutuksen tiimi

IKÄIHMISEN HYVINVOINNIN MALLI

• Tavoitteena riskiryhmien löytäminen ja riskiin puuttuminen ajoissa 
(kaatumisriski, osteoporoosi, eristäytyminen, liikkumattomuus)

• Toteuttajana ft, hoitaja, lääkäri, geronomi, asiakas, omainen, 
seniorineuvola

• Ohjausta  liikkumaan, liikuntaryhmiin, muihin harrasteryhmiin ja 
osallistumiseen. Tiedon antaminen omahoidosta.

• Seuranta sovitusti, päiväpalvelu, yms.

• Tavoitteena asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen, 
toimintakyvyn laskemisen ehkäisy

• Kuntoutussuunnitelma kotona toteutettavaksi itse/yhdessä kotihoidon tai 
muun henkilön kanssa/arviointi sovitusti

• Toteuttaja: asiakas itse, omainen, ft, hoitaja, kuntouttava päiväpalvelu, ym.
• Toteutus: asiakas päivittäin, hoitaja mukana kannustamassa tarvittaessa, ft

ohjaamassa ja seuranta viikoittain/kuukausittain/tarvittaessa
• Pitkäkestoinen seuranta

• Tavoitteena asiakkaan toimintamahdollisuuksien ja vahvuuksien 
etsiminen ja toimintakyvyn palauttaminen toimintakyvyn muutoksen 
jälkeen (leikkaus, aivotapahtuma, jostain muusta johtuva toimintakyvyn 
äkillinen aleneminen)

• Moniammatillista: tt, ft, hoitaja, lääkäri, asiakas itse, omainen
• Määräaikaista ja tavoitteellista
• Toteutumisaikataulu tiivis: alkaa välittömästi kotiutumisen/tehostetun 

kotikuntoutustarpeen hav. Jälkeen
• Jakson jälkeen arvio ja jatkosuunnitelma
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FYSIOTERAPEUTTI
 � arvioi kaikkien uusien säännöllisen kotisairaanhoidon potilaitten toi

mintakyvyn ja tekee heille henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman 

 � tekee kotikäynnin, kun asiakkaan kaatumisvaara on kohonnut (FROP 
4–9  johtaa moniammatilliseen kaatumisvaaran kokonaisvaltaiseen 
arviointiin, jossa on myös lääkäri mukana. Arviointiin kuuluu mm.  lää
kehoidon arviointi, ortostaattinen koe, MMSE jne.) tai SBBS

 � tekee kotikäynnin, kun asiakkaan toiminta tai liikkumiskyvyssä esiin
tyy ongelmia

 � tekee käyntejä osastojen pyynnöstä osastohoidosta kotiutuville poti
laille joko ennakoivasti, potilaan kotiutuessa tai kotiuduttua 

 � tukee seurannalla osastoilta kotiutuneiden kuntoutumista 

 � käynti voidaan tehdä mm. asiakkaan omasta pyynnöstä, hänen lähei
sensä, terveyskeskuslääkärin ja/taihoitajan, kotisairaanhoidon, koti
hoidon henkilöstön, asumispalveluyksiköiden työntekijän tai sosiaali
työntekijän pyynnöstä

 � tulosten seuranta

KOTIUTUSHOITAJA
Muistisairaiden kotiutukset esim. 
terveyskeskusten vuodeosas
toilta tulee tehdä huolella, jotta 
kotona asuminen voisi jatkua 
turvallisesti. Kotiutushoitaja huo
mioi toiminnassaan potilaan ja 
omaisten tarpeet. 

KOTIUTUSHOITAJAN TEHTÄVÄNKUVA
 � Kotiutushoitaja  osallistuu osastoilta kotiutuvien potilaiden jatkohoidon 

suunnitteluun yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa 
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 � Kotiutushoitaja voi tehdä kotiutuksen esivalmisteluja jo ennen lääkärin 
päätöstä kotiutuksesta esim. avustaa kodin muutostöissä. Tarvittaes
sa tehdään kotikäynti potilaan kotiin yhdessä fysioterapeutin tai mui
den toimijoiden kanssa. 

 � Kotiutushoitaja on yhteyshoitaja, neuvoja ja asiantuntija käytettävissä 
olevista palveluista. Vuodeosastolta ja erikoissairaanhoidosta kotiutu
vien palvelutarpeen arviointi tarvittaessa sekä palveluohjaus voidaan 
toteuttaa kotiutushoitajan toimesta

 � Lääkärin todettua potilaan kotiutuskuntoiseksi, kotiutushoitaja suun
nittelee yhdessä henkilökunnan, potilaan, omaisten ja kotihoidon 
kanssa potilaan jatkohoidon asiakaslähtöisesti

 � Kotiutushoitaja koordinoi asiakkaan kotiutumista ja toimii moniamma
tillisessa työryhmässä yhdyshenkilönä sekä asiakkaan ja hänen omai
sensa tukihenkilönä

                                                                  
SOSIAALITYÖ JA SOSIAALIOHJAUS
Muistisairauden eri vaiheissa voidaan tarvita sosiaali
työntekijän palveluja mm. edunvalvonnan järjestämises
sä ja asunnon muutostöiden suunnittelussa, vaativissa 
asiakastilanteissa, konsultointitukea mm. muistihoitajal
le, muistikoordinaattorille ja omaisille 

 � Vaativa tavoitteellinen asiakastyö

 � Kokonaisvastuu sosiaalityöstä ja  
sen arvioinnista

 � Vastuu sosiaaliturvan ja –palvelujen  
kokonaisarvioista

                                         
OMAHOITAJA/VASTUUHOITAJA
Sairauden edetessä säännöllinen kotihoito tai tehostettu palveluasuminen 
tulee tarpeelliseksi monelle muistisairaalle tukemaan turvallista kotona asu
mista. Vastuu muistiasiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta siirtyy muis
tihoitajalta / muistikoordinaattorilta omahoitajalle. Konsultointi jatkuu am
mattilaisten kesken silti tiiviinä.
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OMAHOITAJAN TEHTÄVÄNKUVA
 � Omahoitaja valitaan asukkaalle, hänen tullessaan kotihoitoon tai asu

maan tehostettuun palveluasumiseen

 � Omahoitaja vastaa hoito ja palvelusuunnitelmasta ja päivittää sitä tar
peen vaatiessa, vähintään puolen vuoden välein

 � Omahoitaja täyttää elämänkaarilomakkeen asukkaan ja omaisen kanssa

 � Huolehtii asukkaan hoitotuki ja asumistukihakemuksista

 � Huolehtii, että asukkaalla on B ja Clausunnot ja lääkkeiden erityiskor
vattavuudet ajan tasalla

 � Osallistuu hoitoneuvotteluihin ja kirjaa ne hoitosuunnitelmaan

 � Tekee asukkaasta säännöllisesti Rai:n tai muun arvioinnin

 � Suunnittelee asukkaalle viikkoohjelman ja huolehtii sen toteutumises
ta sekä mahdollisista muista asukkaalla olevista tarpeista

 � On säännöllisesti yhteydessä omaisiin, huomioi omaiset ja keskustelee 
mahdollisuuksien mukaan heidän kanssaan

 � Ilmoittaa omaisille asukkaan voinnissa tai hoidossa tapahtuvista muu
toksista

 � Kuuntelee ja keskustelee asukkaan kanssa, toteuttaa hänen toiveitaan 
mahdollisuuksien mukaan ja tukee asukasta ja hänen läheisiään vaikei
na hetkinä, sekä kuoleman kohdatessa
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