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otilaan ja omaisen huolellinen haastattelu on tärkeä osa muistihäiriöpotilaan 

tutkimusta. Läheiseltä koottavat esitiedot antavat usein tärkeitä viitteitä

muistiongelmien luonteesta, vaikeusasteesta ja kestosta. Läheisen haastattelua tai kyselyä

varten ei toistaiseksi ole ollut käytössä vakiintunutta menetelmää. Oheinen kyselylomake

on tarkoitettu muistihäiriöpotilaan tutkimuksen yhteydessä omaisen täytettäväksi joko

vastaanoton yhteydessä tai ennen sitä. Lomaketta voi käyttää myös omaisen tai potilaan

haastattelun apuvälineenä. Kyselyn tuloksena ei muodostu yhteispistemääriä, vaan

kyselyllä pyritään kuvaamaan muistiongelmien laatua ja haittavuutta.

Asiaa on tarkemmin käsitelty ohessa olevassa Suomen Lääkärilehden artikkelissa

(Pulliainen ym.: Omaisen haastattelu tärkeä  muistihäiriöpotilaan tutkimuksessa. Suom

Lääkäril 2001;5:527-535.)
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KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE

LUE kysymys ja kaikki vastausvaihtoehdot. YMPYRÖI sopivimman vaihtoehdon edessä oleva numero tai numerot.
KIRJOITA lisätietoja kysymysten alle.

Vastaaja: Puoliso/Lapsi /Muu: _____________________         Pvm:_________________

I  MUISTIVAIKEUDET:

1. Kyseleekö tai puhuuko hän samoja asioita 
uudelleen ja uudelleen?

1. Ei toistele tai kysele samoja asioita useammin kuin
ennenkään

2. Kyselee ja puhuu samoja asioita joskus uudelleen
3. Kyselee ja puhuu samoja asioita usein uudelleen

2. Onko hänen vaikea muistaa, mistä on puhuttu
eilen tai joitakin tunteja aikaisemmin?

1. Muistaa entiseen tapaan, mitä aikaisemmin on puhuttu
2. Joskus on vaikea muistaa, mitä aikaisemmin on puhuttu
3. Ei pysty muistamaan, mitä aikaisemmin on puhuttu 

3. Unohtaako hän tehdä sovittuja asioita?
1. Muistaa tehdä sovitut asiat kuten ennenkin
2. Unohtaa joskus tehdä sovittuja asioita
3. Unohtaa usein sovittujen asioiden tekemisen

4. Onko hänen vaikea muistaa tuttujen ihmisten
nimiä?

1. Muistaa tuttujen nimet kuten ennenkin
2. Tuttujen nimien muistaminen on joskus vaikeaa 
3. Tuttujen nimien muistaminen on usein vaikeaa 

5. Onko hänen vaikea oppia uusia taitoja ja 
toimintatapoja (esim. uusien laitteiden 
käyttöä)?

1. Oppii uusia toimintatapoja entiseen tapaan 
2. On joskus vaikeuksia oppia uusia toimintatapoja
3. Uusien taitojen ja toimintatapojen oppiminen on hyvin

vaikeaa

6. Miten hän suhtautuu omiin muistivaikeuk-
siinsa?

1. On jonkin verran huolissaan muististaan
2. On paljon huolissaan muististaan
3. Ei tunnu välittävän muistivaikeuksistaan
4. Vähättelee tai peittelee muistivaikeuksiaan

7. Miten äkillisesti hänen muistiongelmansa ovat
alkaneet?

1. Vähitellen useamman vuoden aikana
2. Lyhyen ajan sisällä

Mitkä olivat ensimmäiset ongelmat?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________

Milloin ne suurin piirtein huomattiin?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

8. Edelsikö muistiongelmien alkua jokin erityinen
tapahtuma?

1. Ei edeltänyt/Ei tietoa
2. Sairaus tai sairauskohtaus
3. Tapaturma
4. Merkittävä elämänmuutos (muutto, puolison 

menettäminen, sairaalan joutuminen) 

II MUUT ONGELMAT:

9. Miten hän ymmärtää kuulemaansa puhetta?
1. Ymmärtää yhtä hyvin kuin ennenkin
2. Ymmärtäminen on joskus vaikeaa, asioita on joskus 

toistettava
3. Ymmärtäminen on selvästi vaikeaa ja asioita on 

toistettava usein

10. Minkälaiselta hänen puheilmaisunsa vaikuttaa?
1. Normaalilta, puhe sujuu kuten ennenkin
2. Puheeseen on tullut hieman sanojen etsimistä
3. Puheeseen on tullut paljon tavallistenkin sanojen 

etsimistä

11. Onko hänellä vaikeutta paikkojen ja kulku-
reittien löytämisessä?

1. Ei vaikeuksia  
2. On jonkin verran vaikeuksia, hän on epävarma 

suunnista
3. Eksyy herkästi, hänen on vaikea löytää reittejä ja 

paikkoja

12. Ovatko hänen  käytännön taitonsa heiken-
tyneet (esim. kodinkoneiden käyttö, käsityöt,
ruoan laitto, kodin pikku remonttien teko)?

1. Käytännön taidot eivät ole muuttuneet
2. Käytännön taidot ovat jonkin verran heikentyneet
3. Käytännön taidot ovat selvästi heikentyneet

13. Onko hänen toimintansa hitaampaa kuin 
aikaisemmin?

1. Toiminta on yhtä nopeaa kuin ennenkin
2. Toiminta vaikuttaa hieman aikaisempaa hitaammalta
3. Toiminta on tullut selvästi aikaisempaa hitaammaksi



14. Onko hänen oma-aloitteisuutensa 
heikentynyt?

1. Oma-aloitteisuus on samanlaista kuin ennenkin
2. Oma-aloitteisuus on jonkin verran heikentynyt
3. Oma-aloitteisuus on selvästi heikentynyt, tarvitsee 

paljon kehottelua

15. Onko hänen luonteensa muuttunut 
aikaisempaan verrattuna?

1. Hän on luonteeltaan samanlainen kuin ennenkin
2. Hänen luonteensa tuntuu jonkin verran muuttuneen
 –  Kuvaa tarkemmin alle, miten
3. Hänen luonteensa on selvästi muuttunut  

–  Kuvaa tarkemmin alle, miten
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

16. Onko hänen harkintakykynsä heikentynyt 
raha-asioissa tai ongelmatilanteissa?

1. Harkintakyky on ennallaan
2. Harkintakyvyssä on jonkin verran heikentymistä
3. Harkintakyky on selvästi heikentynyt, ei ajattele 

tekojensa seurauksia

17. Onko hän muuttunut aikaisempaa estotto-
mammaksi eli tekee tai puhuu asioita, joita
aikaisemmin ei julkisesti ole tehnyt tai 
puhunut?

1. Estottomuus ei ole lisääntynyt aikaisempaan verrattuna
2. Estottomuus tuntuu lisääntyneen jonkin verran
3. Estottomuus on lisääntynyt selvästi, puhuu ja toimii

usein sopimattomasti

18. Onko hänellä ollut näköharhoja tai harha-
näkyjä, näkeekö olemattomia?

1. Ei ole ollut näköharhoja
2. Näköharhoja on ollut joskus
3. Näköharhoja on ollut usein

19. Onko hän viime aikoina muuttunut 
alakuloiseksi ja masentuneeksi?

1. Ei vaikuta masentuneelta
2. On nykyään jonkin verran masentunut
3. On nykyään selvästi masentunut

III HAITTAAVUUS: 

20. Ovatko hänen harrastuksensa vähentyneet?
1. Jatkaa harrastuksiaan kuten ennenkin
2. Harrastukset ovat vähentyneet
3. Kaikki tai lähes kaikki harrastukset ovat jääneet

21. Kuinka paljon hän tarvitsee toisen ihmisen 
valvontaa?

1. Selviytyy itsenäisesti, ei tarvitse valvontaa
2. Tarvitsee ylimääräistä valvontaa jonkin verran tai 

ajoittain
3. Tarvitsee valvontaa melko usein
4. Valvontaa tarvitaan jatkuvasti, ei selviydy itsenäisesti

22. Millainen on hänen avuntarpeensa?
1. Selviää arkielämän toiminnoista itsenäisesti ja ilman

apua
2. Tarvitsee ajoittain tukea ja apua arkielämän tehtävissä
3. Tarvitsee päivittäistä apua arkielämässä selviytymisessä

23. Miten paljon muistiongelmat tai muut 
kuvaamanne muutokset haittaavat 
selviytymistä arkielämässä?

1. Eivät haittaa selviytymistä arkielämässä
2. Haittaavat jonkin verran selviytymistä arkielämässä
3. Haittaavat paljon arkielämää 

24. Miten paljon toimintakyvyn muutokset 
rasittavat läheisiä ?

1. Muutokset eivät tunnu rasittavilta
2. Muutokset tuntuvat hieman rasittavilta
3. Muutokset tuntuvat hyvin rasittavilta
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