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Sidonnaisuudet 
 Länsi-Suomen Diakonialaitoksella sotainvalidien ja –

veteraanien kuntoutusosaston osastonlääkärinä 
6/2006 alkaen. 

 luennoitsijana Novartiksen, Pfizerin ja Lundbeckin 
järjestämissä koulutustilaisuuksissa 

 luennoitsijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa, 
Sataedussa, Satakunnan Ammattikorkeakoulussa ja 
Kankaanpään Opistossa 

 konsulttina Lundbeckille 
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Psykologi Richard Taylor 
Alzheimerin kanssa – minun tarinani 

Ihminen saa syövän, Alzheimerin 
tauti saa ihmisen! 



Mikä on muistisairaan hoidon tavoite? 
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 hyvä ja rikas elämä sairaudesta huolimatta  
 omassa tutussa ympäristössä  
 tuttujen ja rakkaiden ihmisten kanssa 
 mahdollisimman omatoimisena 
 turvallisesti 
 sairauden etenemistä jarruttaen 

 

Mahdollisimman myöhään näin! 
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Muistisairauksien käypä hoito 8/2010 
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 Kokonaistilanteen säännöllinen seuranta ja arviointi 6–12 kuukauden välein  
 Lääkehoidon tarkistus  
 Oheissairauksien hoito  
 Muistisairauksien vaaratekijöiden hoito  
 Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut  
 Käytösoireiden hoito  
 Ajoterveyden ja -turvallisuuden arvio  
 Liikunnallisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen arvio  
 Muistiapuvälinearvio  
 Ravitsemustilan arvio  
 Sosiaalietuuksien päivitys  
 Edunvalvonta  
 Hoitotahto  
 Ohjaus ja neuvonta  
 Omaisten kuuleminen ja tukeminen  
 Seuraavasta seurantakäynnistä sopiminen  
 Yhteystiedot (esimerkiksi muistikoordinaattorille tai muistipoliklinikalle) 

 



SEURANTA 



Seuranta on hyvän hoidon kulmakivi 
 Ilman seurantaa ei saada ajankohtaista tietoa 

tarpeista 
 Seurannan puuttuminen heikentää hoitoa 
 Seurannan puuttuessa palvelut voivat olla väärin 

kohdistettuja 
 Seurannan puute sallii tilanteen tulehtumisen ja 

johtaa usein sairaalakierteeseen 
 Seuranta lisää omaishoitajan / läheisten ymmärrystä 

tilanteesta ja taudin etenemisestä sekä luo 
turvallisuuden tunnetta 

 Ilman seurantaa ei voida tarjota oikeita 
kuntoutustoimia 
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LÄÄKEHOIDON TARKISTUS 



Vältä antikolinergeja! 
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Muutokset olivat 
palautuvia eli kun  
antikolinergit  
lopetettiin, tilanne  
korjaantui! 
HUOM! Ei dementia- 
potilaita 

Ancelin ym. BMJ 2006 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1382539/figure/fig1/


Oireenmukainen lääkehoito 
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 Jos MMSE-pisteet laskevat yli 3 pistettä vuodessa, 
tehosta hoitoa! 

 Taudin vaikeammissa vaiheissa joudutaan usein 
vähentämään AKE-lääkkeitä ja/tai memantiinia 
tarkoituksettoman touhuamisen ja levottomuuden 
takia. 

 AKE + memantiini kombinaatio                                            
on tullut lievässä-keskivaikeassa                                  
vaiheessa yleiseen käyttöön. 

 Hidastaako tautia hiukan? 
 

Wilkinson D Int J Ger Psychiatr 2011 



Oheissairauksien hyvä hoito 
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 verenpainelääkitys arvioitava aina uudestaan 
 ortostatismi – pään vammat 
 jatkuvampi hypotonia – aivojen perfuusiovaje 

 sokeritaudin hyvä hoito 
 hypot aivoille vaarallisia 
 liian korkeatkin heikentävät kognitiota 

 kipu hoidettava – käytösoireet helpottavat 
 opiaateista depot-valmisteet, varotaan erityisesti tramadolia! 

 sydäntilanteen optimointi 
 rytmi 
 sydämen vajaatoiminnan tehokas hoito 

 kilpirauhashäiriöiden korjaaminen 
 B-vitamiinipuutosten korjaaminen 
 Uniongelmien hoito 

 Melatoniini tai mirtatsapiini 3.75-7.5 mg 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa 
 Rentoutuskeinot, liikunta, kivun hoito, levottomat jalat, uniapnea, harhaisuuden hoito 

 



Käytösoireiden hoito 



Käytösoireiden hoito 
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käytösoireita pitää hoitaa, 
 kun ne rasittavat potilasta 
 kun heikentävät hänen kykyään huolehtia itsestään, 

sosiaalista vuorovaikutusta tai omatoimisuutta 
 kun oireet aiheuttavat vaaratilanteita potilaalle itselleen 

tai muille  
 kun vaikuttavat hoitopaikkaratkaisuun  
 kun omaiset eivät enää niiden vuoksi jaksa hoitaa 

potilasta 
 osa käytösoireista häviää itsestään, joten lääkehoidon 

tarvetta arvioidaan 2 – 3 kuukauden välein.   
 Ei-lääkkeellinen hoito ensisijaista!  

 



Kuntoutusarvio 



Muistisairaan kuntoutuksen ydin 
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Hauraimmankin ihmisen voimavarat, tunnistetaan 

ja otetaan käyttöön.  
Turhia rajoituksia on aktiivisesti purettava!  

Kyseessä on muuttuva prosessi, joka vaatii 
muistisairaan tilanteen syvällistä tuntemista 
(elämänhistoria, elinympäristö, sosiaalinen 

verkosto, muistisairauden omat piirteet) 
 



Kuntoutuksella elämänlaatua 
 Muistisairaus on parantumaton, yleensä etenevä 

sairaus, joka heikentää monella tavalla elämänlaatua 
 Kuntoutuksen perimmäinen tavoite on nostaa 

elämänlaatu keskiöön (laatu vs. määrä) 
 Elämänlaatukysymykset eivät koske pelkästään 

sairastunutta, vaan lisäksi 
 mahdollista omaishoitajaa 
 muita läheisiä 
 hoitohenkilökuntaa 
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Muistisairas kuntoutuja lähtöruudussa 
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Muistisairaus 

Komorbiditeetti 
Krooniset  
sairaudet 

Fysiologinen 
ikääntyminen 

Psyykkiset ja sosi- 
aaliset tekijät 



Muistisairaan kuntoutus 
 ei ole pelkkää fysioterapiaa! 
 aluksi ensitietoa ja sopeutumisvalmennusta 
 päiväkuntoutus kotoa käsin 
 kotikuntoutus  
 kuntouttava lyhytaikaishoito, jossa on virikkeitä, oma 

rauhaa ja osaava, moniammatillinen työryhmä 
 akuutin sairastumisen yhteydessä on kiire aloittaa 

kuntoutus, mahdollisimman pian pois 
sairaalaosastolta 

 ns. laitoskuntoutus on yleensä huonoin vaihtoehto! 
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Muistisairaan kuntoutus 

 avainsanoja ovat sujuva ja dynaaminen 
moniammatillisuus ja yleensä geriatrinen 
erikoisosaaminen   

 tarvitaan osaamista ravitsemuksesta 
lääkeinteraktioihin ja sosiaalisiin etuuksiin ja 
psykologiaan 

 kliinisen gerontologian osaamista pitää olla muillakin 
kuin lääkärillä 
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Miten fyysinen kunto heikkenee? 
 

Liikuntakyky heikentyy väistämättä taudin edetessä.  
 

Tulee jäykkyyttä, koordinaatiovaikeutta, hidastumista ja 
kehon hallinnan heikentymistä. 

Liikehoitoa, liikkuvuusharjoituksia, toiminnallisia harjoitteita 

 
Liikuntakyvyn heikentymistä edistää laihtuminen ja 
lihaskato, jonka taustalla aivojen sairaus, mutta usein 

myös virheravitsemus. 
Ravitsemuskuntoutus 
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Muistisairaan fyysinen kuntoutus 
 KELA:n kuntoutuspäällikkö, geriatrian el Tiina 

Huusko: KELA ei ole diagnoosirasisti! 
 DEMENTIA-potilaalla ei tarvita TULES-diagnoosia, jotta 

KELA korvaa osan kuntoutuksesta.  
 F00-F03 diagnoosit riittävät oikeuttamaan tähän 

korvaukseen! 
 Perusteltava SV3FM-lähetteeseen kuvaamalla 

tavoitteet ja hoidon toteutus -kohtaan dementian 
aiheuttamat  ongelmat (esim. passiivisuus, 
lihasvoiman heikentyminen, tasapaino- ja 
hahmottamisvaikeudet, kävelyvaikeus)  

 Muista kotikuntoutus –rasti tarvittaessa! Oma 
toimintaympäristö harjoitteluympäristönä tukee 
päivittäistoimissa selviytymistä ja arkea. 
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Ravitsemuskuntoutus 
 

Ravitsemus kotona 2009-2012 –projekti 
http://www.ravitsemuskotona.fi/ 

 
Ravitsemuskuntoutus on ravitsemustilan ja 

ravinnonsaannin arviointi + monialainen 
ravitsemushoidon suunnitelma ja sen toteutus 

seurantoineen 
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Kodin muutostyöt 

 http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/yhteystiedot/ 
korjausneuvojat/ 
 Korjausneuvojan käynti ja arvio maksuton (RAY 

tukee) 
 >65-vuotiaille tai nuoremmille vaikeavammaisille 
 Kodin muutostöihin voi saada korjausavustusta 

(tulorajat) kunnilta, vaikeavammaisilla 
vammaispalvelulain suomat mahdollisuudet tukeen 
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Toimintaterapia – lisää toimintakykyä 

 toimintaterapia dementiapotilaalle ja omaishoitajalle 
paransi dementiapotilaan toimintakykyä kustannus-
vaikuttavasti (Graff et al BMJ 2006, 2008) 
 10 toimintaterapiakertaa 5 viikon aikana 
 kognitiivisen tilan ja käyttäytymismallien mukaista ohjausta 

apuvälineiden käyttöön 
 omaishoitajille keinoja jaksaa ja ohjeita miten ohjata 

dementoitunutta? 
 maksoi 1128-1239 e  
 lääkäri- ja sairaalakulut mol. ryhmissä samat 3 kk seurantajakson 

aikana 
 keskimäärin 1748 e säästö hoitoryhmän eduksi omaishoidon 

osalta (ns. informal care) tässä ajassa (poissaoloaika kotitöistä tai 
omaishoitajan sairastamisaika hinnalla 8 e / h, joka oli kotiavun 
hinta)=> 2.4 h/vrk 
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Toimintaterapiasta hyötyy muistisairas ja 
hänen omaishoitajansa 

26.1.2012 markus.halminen@pdl.fi 26 

Fig 2 Mean (95% confidence interval) scores on  
assessment of motor and process skills (AMPS) 
 

Fig 4 Mean (95% confidence interval) sense 
 of competence scores (SCQ) in care givers 

Graff et al BMJ. 2006 December 9;333(7580):1196-1196 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693594/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693594/figure/fig4/


Suomalaisia tutkimustuloksia 
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Muistaakseni laulan – interventiotutkimus  
(Miina Sillanpään säätiö, RAY:n tuella)  
 89 muistisairasta henkilöä ja 89 tukihenkilöä (omaisia, 

hoitajia, vapaaehtoisia).  
 Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus 
 Toteutus kuudessa eri hoitoyksikössä Helsingissä ja 

Espoossa 
 osallistuivat pareittain noin 10 hengen ryhmissä joko  

 lauluvalmennukseen  
 musiikin kuunteluvalmennukseen tai  
 verrokkiryhmään  



Suomalaisia tutkimustuloksia 

26.1.2012 markus.halminen@pdl.fi 28 

 Tuloksia (Mediuutiset vk 47/2011) 
 Muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ympäristöön parani 

enemmän sekä laulu- että kuunteluryhmässä kuin 
verrokkiryhmässä.  

 Kuunteluryhmässä elämänlaatu koheni enemmän kuin muissa 
ryhmissä 

 Lauluryhmässä kielellinen ja omaelämänkerrallinen muisti 
paranivat enemmän kuin muissa ryhmissä 

 Omaiset kokivat musiikkitoiminnan parantavan muistisairaan 
mielialaa ja vireyttä, kirvoittavan muistelua sekä edistävän 
kommunikointia.  

 Omaisten kuormittuneisuus väheni sekä kuuntelu- että 
lauluryhmässä 

 Vielä puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä 
muistisairaan mieliala oli kohentunut ja muistelu kuului 
arkipäivään.  

 Tulosten saavuttamiseen tarvittiin 9 x 60 min istuntoa  
     

 
 

 

 
 



Suomalaisia tutkimustuloksia 
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 Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus  
 

Tutkimus- ja kehittämishanke 2007-2011 
 

Pitkälä K, Raivio M, Laakkonen M-L, Tilvis R, Kautiainen H, 
Strandberg T. Trials 2010, 11:92-98 
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MMSE 18/30, 
FIM 88/126 
kummassa-kin 
ryhmässä 
 
Yksilöllisen tar-
peen mukaan 
rää-tälöidyn 
kotikun-
toutuksen toteu-
tus (2 x 1h/vko): 
Suomen Fysio-
geriatria Oy 
 
Päiväkuntoutuks
entoteutus: (2 x 
4h/vko) Oulunky-
län 
kuntoutuskes-
kus 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2978202/figure/F1/


Suomalaisia tutkimustuloksia 
 Ei vielä julkaistuja artikkeleita 
 Professori Pitkälä esitteli tuloksia IAGG:n 

kokouksessa Bolognassa 15.4.11 
 Kotikuntoutuksessa tuli enemmän harjoituskertoja 
 FIM laski kaikissa ryhmissä ajan myötä 
 Kotikuntoutuksessa FIM motorinen summa selkeästi 

hitaimmin laskeva 
 Kellotaulun piirtäminen sujui parhaiten 

kotikuntoutusryhmällä  12 kk kohdalla 
 Puolen vuoden harjoittelu toi vasta esiin eron 

kontrolliryhmään 
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Omaisten kuuleminen ja 
tukeminen 



Omaishoitajien huomioiminen 
 tutkimusten mukaan omaishoitajien 
 masennus ⇑ 
 sairaalahoidon tarve ⇑ 
 lääkkeiden käyttö ⇑ 

 muistisairaiden omaishoitajat ovat omaishoitajista 
huonoimmin voivia (Ory ym. BMJ 1999) 

 Mitä tehdä? 
 muista kysyä omaishoitajan jaksamista! 
 järjestä ”työterveyshuolto”! 
 muistiyhdistysten toiminta 
 KELA harkinnanvarainen kuntoutus omaishoitajille (B-

lausunto sis. myös hoidettavan kuvauksen + KU102) 
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Minne muistisairas pääsee viidakossa? 
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Perhe 

Terveyskeskuslääkäri 
TERVEYDEN- 

HOITAJA 

FYSIOTERAPIA VETERAANI-
TOIMISTO 

VETERAANI- 
KUNTOUTUS 
      avo/laitos 

L 

 
 

L 
 

APUVÄLINEET 
asunnon muutostyöt 
apuvälineyksikkö/ 
toimintaterapeutti L 

ERIKOISLÄÄKÄRI 

L 

Pkl:n 
MUISTIHOITAJA 

 

 

L 

L 
 

VANHUSPALVELUJEN 

SOSIAALITYONTEKIJÄ 

KULJETUS- 
PALVELUT 
 
 

L 

INVAPARKKIOIKEUS 
Poliisi 

L 

LAH-hoitojaksot 

L 

PÄIVÄ-
TOIMINTA 

OMAISHOIDO
N 
TUESTA  
VASTAAVA 
 

L 

JALKAHOITO 

L 
KOTIHOITO/-KSH 

-siivous,pyykki 
- kauppa-asiat 

- hälytyspalvelut 
- lääkityksen 

seuranta 

 

OMAHOITO- 
VÄLINEJAKELU 

L 
L 

HAMMASHOITO 

L 

MAISTRAATTI 
edunvalvonta 

L 

L 

 

JÄRJESTÖJEN JA  
YKSITYISET PALVELUT: 

- kotipalvelu 
- Senioripysäkki 

-omaishoitoyhdistykset 
-fysioterapia 

-lääkärit  

 

KELA: 
-lääkekorvaukset 

- hoitotuki 
- asumistuki 

- 
sopeutumisvalmennus 

- kuntoutus 
 

DEMENTIANEUVOJA 

ATERIA -
PALVELU 

VEROTTAJA: 
-kotitalousvähennys 
- veronmaksukyvyn  

vähennys 
 

L 
L 

PANKKI 
- valtuutus 
- juristit 

RAVINTO-
NEUVONTA 
ravitsemusterapeut
ti 

L 
L 

L = lääkärin 
lähete/lausunt
o tarvitaan 
asian/palvelun 
hakemiseksi 

APTEEKKI 
farmaseutti 

Ulla Eloniemi-Sulkavan lupa kuvan käyttöön 



Lääkäri ei pärjää yksin – ei edes geriatri 
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 Tarvitaan muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita 
 Tarvitaan koulutusta kotihoitoon  
 Tarvitaan koulutusta sosiaalityöntekijöille 
 Kaikki eivät voi osata kaikkea, tarvitaan 

erikoistuneita muistisairauksien hoidon 
osaamiskeskuksia 



Muistisairauksien käypä hoito 8/2010 
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 Kokonaistilanteen säännöllinen seuranta ja arviointi 6–12 kuukauden välein  
 Lääkehoidon tarkistus  
 Oheissairauksien hoito  
 Muistisairauksien vaaratekijöiden hoito  
 Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut  
 Käytösoireiden hoito  
 Ajoterveyden ja -turvallisuuden arvio  
 Liikunnallisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen arvio  
 Muistiapuvälinearvio  
 Ravitsemustilan arvio  
 Sosiaalietuuksien päivitys  
 Edunvalvonta  
 Hoitotahto  
 Ohjaus ja neuvonta  
 Omaisten kuuleminen ja tukeminen  
 Seuraavasta seurantakäynnistä sopiminen  
 Yhteystiedot (esimerkiksi muistikoordinaattorille tai muistipoliklinikalle) 

 



Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan 
hoidossa 
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 Itävaltalainen neurologi ja psykiatri Viktor E. Franklin 
(1905-1997) kehittänyt logoterapia –filosofian, jonka 
keskeisiä periaatteita ovat muun muassa: 
 Ihmisarvo – muistisairaalla ihmiselläkin on oikeus 

ihmisarvoiseen kohteluun 
 Elämän tarkoituksellisuus – muistisairaan ihmisen 

tarkoituksellinen arki on mahdollista elämän loppuun 
saakka 

 Toivo – mahdollista ylläpitää ehkä ainakin omaisella 
 Vapaus ja vastuu – muistisairaan kohtaamisessa jätät 

aina jäljen, millaisia jälkiä haluat jättää? (Minna Laine, 
logoterapeutti, Ikäinstituutti)  



Kiitokset! 
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