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HOIVAKRIISI KOSKETTAA KAIKKIA

Suomen tavoite: iäkkäät asuvat kotona

Joka päivä n. 40 henkilöä saa 
muistisairausdiagnoosin.
Väestö vanhenee, huoltosuhde 
heikkenee, hoitajapula pahenee, 
palveluita karsitaan…
Vastuu toisista ja etenkin iäkkäistä ja 
samalla muistisairaista 
perheenjäsenistä kasvaa entisestään.



Tilastotietoja muistisairauksia sairastavien henkilöiden kokonaismäärästä Suomessa ei ole saatavissa. 
Arviot perustuvat tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja tutkimuksiin muistisairauden esiintyvyydestä yli 65-vuotiailla.

.

Muistisaurauksien esiintyvyydet:
• 1,6 % 60–65 vuotiailla
• 4,2 % 65–74 -vuotiailla
• 10,7 % 75–84 -vuotiailla
• 12,4 % 80–85 -vuotiailla
• 35 % yli 85-vuotiailla
• 39,8 % yli 90-vuotiailla

Muistisairautta sairastavia on n. 200 000 henkilöä. 
Määrän on arvioitu kaksin- tai kolminkertaistuvan 

vuoteen 2050 mennessä.



MUISTISAIRAUDET

Dementiaa pidettiin osana normaalia ikääntymistä
Dementia on oireyhtymä.

→Muistisairaus 
1990-luvulla alettiin tunnistaa ja tutkia
Muistisairaus ei ole vain muistin sairaus!
”Etenevä oireyhtymä, joka johtaa kognitiivisten   

toimintojen heikkenemiseen normaalia 
ikääntymistä enemmän.”

kasvaa entisestään.



MUISTISAIRAUDET KATTOKÄSITE

Aivoverenkiertoperäiset 
muistisairaudet
20 %

Alzheimerin tauti
70 % Lewyn kappale -tauti

10–15 %

Parkinsonin taudin 
muistisairaus
3–4 %

Otsaohimolohko-
rappeumat

Näiden lisäksi lukuisia harvinaisempia muistisairauksia.



MUISTISAIRAUS VAI AIVOSAIRAUS

Oireet vaihtelevat eri muistisairauksissa
Lähimuistin ja kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen
Toiminnanohjaus, uuden oppiminen, asioiden 
organisointikyky heikkenee
Neuropsykiatriset oireet: mielialan lasku, epäluuloisuus,  
harhaisuus, aistiharhat
Persoonan ja käyttäytymisen muutoksia
Aloitekyvyn heikkeneminen
Sosiaalinen eristäytyminen entisestään.



MITÄ HOIVA ON?
Apua, tukemista, hoivaamista vai hoitoa

”Pesee kyllä vielä, että siinä, mut siinäkin mielellään pitäis olla vähän 
välillä ko ei muista, et mistä se kone lähtee käyntiin, että joutuu välillä 
olemaan vähän jelppaamassa, mutta oon kattonu sen, että niin 
pitkälle ko pystyy ite tekemään ni antaa tehä, et ei mennä niinko heti 
auttamaan ja jelppaamaan.” (poika, 53 v.)

Läheinen, perheenjäsen, omaishoitaja?
”Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai 
muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta 
erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan 
omatoimisesti.” (Suomen omaishoidon verkosto)



OMAISHOIVA LUKUINA

Muistisairaudet ovat suurin syy omaishoidolle.
Tyypillisin omaishoitaja on siis 65 vuotta täyttänyt henkilö, joka hoitaa muistisairauteen sairastunutta puolisoaan.

700 000
tekee sen ansiotyönsä ohessa

1,2 milj.
auttaa säännöllisesti läheistään

60 000
sairastunutta olisi

laitoshoidossa ilman läheistään

70 %
kaikista omaishoitajista

on naisia

60 %
yli 87-vuotiaista omaishoitajista on miehiä

1,2 milj.
suomalaisista on yli 65-vuotiaita

58 %
omaishoidon tuen
saajista on 65 vuotta täyttäneitä

50 000
hoivaajista
on virallisia omaishoitajia

Useita lähteitä



OMAISET PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ?
Makrotaso
(yhteiskunta)

Metataso 
(palvelujärjestelmä)

Muisti-
sairas
ihminen

Läheinen

Lainsäädäntö, 
säädökset ja 
suositukset

Julkiset ja 
yksityiset palvelut 
sekä kolmannen 
sektorin tuki

Omais-
hoiva

RESURSSEJA, YHTEISTYÖKUMPPANEITA VAI ”ASIAKKAITA”?



VÄESTÖ IKÄÄNTYY – Mitä hoivalle tapahtuu?
Universalistinen malli; julkinen vastuu
1990- luvun lama 
Kotihoidon rajaaminen hoidollisiin tehtäviin
→ Tukipalvelut?

Vanhuspalveluiden paradoksi
→ Läheisten rooli kasvaa entisestään?

Muistisairaan hoitopolku – onko sitä?
→ Läheisten ja omaisten rooli? Tuen ja palvelujen 
tarpeet?



TUTKIMUKSEN 1. AINEISTO

• Aineisto on osa eurooppalaista 
tutkimusta

• Suomen aineiston puolisoiden ja 
aikuisten lasten vastaukset (n=333)

• Tutkimuskysymykset: 
1) Mitä tietoa läheiset ovat saaneet ja mitä 

olisivat halunneet saada?

2) Mikä on saadun tiedon ja 
palveluohjauksen yhteys muiden 
palveluiden saantiin?

Halonen, U., Van Aerschot, L., & Oinas, T. (2021). Palveluohjaus määrittää muistisairaan läheisten palvelujen 
saamista - aikuiset lapset puolisoita heikommassa asemassa. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen 
Aikakauslehti, 29(2), 103–121. https://doi.org/10.30668/janus.87771
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ANALYYSIN TULOKSET



Läheiset eriarvoisessa asemassa tiedon ja palveluohjauksen 
saannissa
Puolisot saavat enemmän tietoa ja heille on tarjottu enemmän 
tukea kuin aikuisille lapsille
Palveluohjausta saadaan sattumanvaraisesti → ne jotka saivat, 
olivat muita paremmassa asemassa
Saatu tieto keskittyy sairauteen ja lääkehoitoon → etenkin 
aikuiset lapset kaipaavat tietoa monista asioista esim. 
muistisairaan kohtaamisesta
Sairastuneille tehty vain harvoin palvelutarpeiden selvitys ja/tai 
palvelusuunnitelma

YHTEENVETOA TULOKSISTA



Aineiston kuvaus (n=45) K U V I O :  H A A S T A T E L T A V I E N 
S I J O I T T U MI N E N  K A R T A L L E

Haastateltavien taustatiedot (n=45) Puoliso
Aikuinen

lapsi
Sukupuoli

Nainen 10 14
Mies 15 6

Ikäryhmä
alle 55 0 13
55–65 2 4
65–74 12 3

75 tai yli 11 0
Asema työmarkkinoilla

Työelämässä 1 14
Eläkkeellä 24 4

Muu 0 2
Omaishoitajuus

Sopimusomaishoitaja 20 2
Ei virallinen 5 18

TUTKIMUKSEN 2. AINEISTO



Kotihoidon rajaaminen hoidollisiin tehtäviin näkyy tuloksissa
Läheiset kuljettavat, hoitavat pankkiasioita, hoitavat pihaa ja 
puutarhaa, tekevät lumi- ja korjaustöitä, siivoavat, pyykkäävät, 
käyvät tai käyttävät kaupassa, laittavat ruokaa, ”pitävät silmällä”, 
ohjaajat, neuvovat, vastaavat puheluihin, käyvät tarkistamassa 
tilanteen, etsivät palveluja, toimivat arjen virkistäjinä, etsivät 
tavaroita,  koordinoivat palveluja, ostavat palveluja, käyvät 
apteekissa, jakavat lääkkeitä, pukevat, syöttävät, pesevät, ….

Hoivan määrä ja intensiteetti herättävät kysymyksen, mikä on 
yksityisen ihmisen ja mikä julkisen tahon vastuu?

VASTUU ARJEN SUJUVUUDESTA ON KESKEINEN



1. Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja?



ESTEET PALVELUIDEN KÄYTÖLLE (kv-tutkimus)

Leimautumisen pelko (ADI 2019)

Tiedon puute (Phillipson ym. 2014; Werner ym. 2014; Stephan ym. 2018). 

Palveluja ei koeta tarpeellisiksi (Brodaty ym. 2005; Wolfs ym. 2010). 

Vaikeus myöntää tuen ja palveluiden tarve (Boots ym. 2015; Tatangelo ym. 
2018)

Palveluiden huono laatu (MacLeod ym. 2017)

Epäluottamus palveluihin (MacLeod ym. 2017)

Palveluiden joustamattomuus (MacLeod ym. 2017)

Sairastuneen vastahakoisuus (MacLeod ym. 2017)

Läheisen ajatus hoivaroolin velvoittavuudesta (MacLeod ym. 2017)

Kynnys palveluiden käytön aloittamiseen korkea (Hong ym. 2011)



1. SAIRASTUNEEN ESTELY

”Äiti ei suostu menemään minnekään. Että kun hän ei poistu sieltä 
kotoaan kauppaan ei mihinkään.” (Tytär, 53 v.) 

”Sitähän me ei olla voitu hyödyntää, ku kuulus mulle se kolmen 
päivän vapaa jossain hoitolaitoksessa, niin ei olla päästy 
mitenkään yhteisymmärrykseen, miten sen kans vois toimia.”  
(Aviomies, 80 v.)

”Meitä on kaks naista täällä, että eikö me nyt saada ruokaa 
laitettua.” (Tytär 67 äitinsä sanoja lainaten)



PALVELUJÄRJESTELMÄN ONGELMIA

2. Ei sopivia palveluita tarjolla
”No kyllä joskus on käyny mielessä, että oishan tuo ihan kiva osallistua 
semmoiseenkin (vertaistukiryhmään) tuota. Mutta siinä on esteenä ollut 
just se, että vaimolla pitäis olla joku seuralainen sinä aikana, kun 
tämmöisiä kokouksia on.” (Aviomies 76, v.)

3. Palveluita tarjolla vain ”virka-aikana”
”Sitten niin meille soitettiin, että perjantaiaamuna me voisimme tulla, 
mutta minä että voi kiitos, mutta kun minä en perjantaiaamuna tarvitse 
apua. Että tarvin keskiviikkona, kun menen vesijumppaan ja menen 
illalla johonkin konserttiin, niin mä tarvin sillon apua, et se on tämmöstä
vaihtelevaa… ei he illalla tuu” (Vaimo, 69 v.) 



SYY PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

4. Tarjolla olevat palvelut riittämättömiä
”Lokakuusta kyselin, niin ei oo paikkoi, niin mullahan jäi yli puolet niistä 
vapaapäivistä pitämättä. Se on minun mielestä organisaation vika. Eihän se 
voi mitää se, joka niitä järjestelee se asiakaspalvelusihteeri, jos siellä ei oo
paikkoi, niin ei se voi paikaks muuttua.” (Aviomies, 74 v.) 

5. Sopimaton tai heikkolaatuinen palvelu
”Se piti olla niin hieno se paikka ja hoito, mutta siellä ei ollukaan yhtään 
virikettä. Kun me mentiin hakemaan, niin siellä ne istu, katto apaattisena 
kotimaista elokuvaa ja kaks semmosta puolikuollutta ihmistä vierellä. Makas
sängyssä, oli tuotu siihen ja oikein apaattista. Hoitajaa ei näkyny missään 
eikä mitään. Se loppu siihen, mä sanoin, että nyt ei kyllä tänne viedä enää 
kaheks ja puolekskaan tuntia.” (Vaimo, 78 v.)



PUOLISOHOIVAAJAT…

”Pitäs vaan yrittää, mikä ei aina oo
helppoo ja sit vähän niinku positiivisen 
kautta, että ajattelis. Jos multa menis
sormi poikki, niin se meni, mutta multa 
olis voinut mennä vaikka käsikin poikki. 
Että, se on helpommin sanottu ku tehty. 
Mut kyl me edelleen -----------, kun me 
edelleen tuetaan toisiamme.” (Mies, 74 v.)



MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN HAASTAA

”Niin kun mikään ei toimi ja kaikkea saa niinku
pikkulapselle ohjeistaa ja puhua, niin on se raskasta, 
tosi raskasta. Ja sitten vielä ku äiti on levoton öisin niin 
hän herättää mua öisin ja sitten setviä niitä hänen 
kuolleita sisariaan, koska on kukakin kuollut ja 
nuoruuden ystäviä, jotka on kuollu, että koska ne on 
kuollu ja mihinkä ja näin ja miljoonatta kertaa, että on 
se.” (Tytär 67)



ELI MIKSI PALVELUJA EI KÄYTETÄ?

Syyt olla käyttämättä palveluja ovat moninaiset
Tiedon puute tai sairauteen kuuluva häpeä eivät tulleet 
esille
Tärkein syy: Sairastuneen vastahakoisuus!
Puolisoiden väliset syyt kietoutuivat toisiinsa
Sukupolvien välinen ero suhtautumisessa palveluihin?
Aikuisilla lapsilla lähinnä sairastuneen estelyä tai sitä, ettei 
sopivia palveluja ole saatavilla
→Sairastuneen itsemääräämisoikeus?

Halonen, U. (2021). Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja?. Gerontologia, 35(4), 356–371. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109028





Muistisairaan läheiset:
- Raportoivat muita omaishoitajia 

enemmän huolta, masentuneisuutta ja 
elämänlaadun heikkenemistä

- Kolmasosalla jatkuvia masennusoireita
- Kuormittuneisuus naisilla miehiä 

yleisempää

Kuormituksen aiheita:
- Sairauden eteneminen
- Käyttäytymisen ja persoonan muutokset
- Samojen asioiden toistelu, negatiiviset 

tunteet, harhaisuus, levottomuus,…
- Perheenjäsenten erimielisyydet, tuen puute
- Sairastuneen vastahakoisuus
- Ajan puute, sosiaalinen eristäytyminen

Läheiset kaipaavat:
- Tietoa ja henkistä tukea!
- Tietoa mm. sairaudesta, sairauden etenemisestä, 

muistisairaan kanssa toimimisesta, sairauden 
aiheuttamista muutoksista

- Muut tuen tarpeet yksilöllisiä

ERI TUTKIMUSTEN MUKAAN

Kansantaloudellisesta näkökulmasta omaishoitajan vahvakin tuki on edullisempaa kuin ympärivuorokautinen hoiva (Shemeikka ym. 2017; Linna ym. 2019).



HENKISEN TUEN TARVE!

Muistisairaus kuormittaa aluksi lähinnä henkisesti
Erityisesti sairastuneen neuropsyykkiset oireet kuormittavat
Omaishoitajista 30 % kokee kuormitusta
Alzheimerin tautia sairastavien omaishoitajista jatkuvasti 
masentuneita 30 % (Välimäki ym. 2022)

Ajan puute, fyysinen ja psyykkinen kuormitus
Elämän eri osa-alueiden / kahden talouden väliset vastuut
Muistisairaus heikentää vastavuoroisuutta → hoivaamisesta 
emotionaalisesti ristiriitaista



Kokemuksia omaishoidon tuen hakemisesta
• Muistisairaudet ovat yleisin peruste omaishoidon tuen 

hakemiselle (Leppäaho ym. 2019)

• Tukihakemuksista hylättiin reilu viidennes, tärkeimpänä 
syynä vähäinen hoidon ja huolenpidon tarve (Linnosmaa ym. 2014)

• Tuen hakemista voi estää ”poiskäännyttävät kynnykset” (Määttä 
2012)

→Epäluottamus järjestelmää kohtaan (Zechner 2007)

→Kuntakohtaiset kriteerit ja tasot
→Kirjavat hakukäytännöt
→Hakijan ja työntekijän välinen vuorovaikutus tai sen puute
→Työntekijän ammatillinen osaaminen ja käytettävissä oleva päätösvalta



Kokemuksia omaishoidon tuen hakemista
edistävistä                              ja hidastavista tekijöistä

• Perheenjäsenten tuki
• Työntekijöiden tuki
• Kunnan työntekijän 

vaihtuminen
• Omaishoitajan oma näkemys
• (Miehet saivat naisia 

enemmän tukea 
hakuprosessissa)

• Omaishoitajan kielteinen 
asenne

• Aiempi kielteinen tukipäätös

• Epäluottamus 
palvelujärjestelmää kohtaan 

• Ei tarvetta taloudelliselle 
tuelle

• Vaikeudet tuen hakemisessa



PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
• Keskeinen osa palveluihin ohjautumista
• Omaishoidon tuen hakemusta seuraa yleensä kotikäynti
• Kuntien välillä eroja, miten hoivan tarpeessa olevan 

toimintakykyä ja avun tarvetta arvioidaan (Mattila & Kakriainen 2014)

• Omaishoitajien näkemyksen huomioinnista tai tuen 
tarpeiden mittaamisesta ei löydy tietoa

• Muistisairaiden omaishoitajat jäävät sairastunutta 
useammin vaille tarvitsemaansa tukea ja apua (van der Roest ym. 2009; 
Van Aerschot ym. 2021). 



”Mä kuvittelin, että tämmönen alan ammattilainen osaa ajatella, 
mutta kieltävä päätös, eli en oo omaishoitaja. […] Kyllä mää nyt 
jotain puistelin päätäni ja jotakin näin, mutta että en ruvennut 
kiistelemään. Ehkä nyt jotakin sanoin tai vähän korjasin, mutta en 
noin kaiken kaikkiaan, koska oletin että, jos kerran on haettu sitä 
omaishoidon tukea, niin siihenhän on jo joku syy.” 
(Tytär 65 v., asuu äitinsä kanssa)



PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
Palvelutarpeen arviointi keskittyi sairastuneeseen

→ Hetkellinen ”skarppaaminen”
→ Puheissa aiempi toimintakyky

Omaishoitajaa ei haastateltu erikseen tai kuultu ylipäätään ollenkaan
→ Omaishoitajia jäi omaishoidon tuen ulkopuolelle puutteellisen palvelutarpeen 
arvioinnin vuoksi

Kenen tarpeita arvioidaan ja millä perusteella?
Miten omaishoitajan näkemys huomioidaan?
Onko omaishoidon tuesta tullut ”portti” myös muihin palveluihin?
Entä miten omaishoitajan tuen tarpeita arvioidaan?
Entä tilanteen seuranta?



”Mää olen ymmärtänyt että saadakseen 
sen niin tuen tai siis saadakseen sen niin 
meillä ei vielä ole mahdollisuuksia.. että 
mää sanon että me ollaan semmosessa
tilanteessa että paljon luvataan että on ja 
olisiolisi mutta sitten kun ruetaan sitä 
tekemään niin on erilaisia kohtia mihin 
vedotaan, että ei nyt sitten kuitenkaan…” 
(Vaimo, 64)

Halonen, U. (2022). ”Paljo luvataan, mutta ei sitten kuitenkaan” :

Muistisairasta läheistään hoitavien kokemuksia omaishoidon tuen hakemisen ongelmista
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091459089

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091459089


PALVELUOHJAUKSESTA YKSI RATKAISU



OMAISHOITAJAT PAIKKAAVAT PUUTTUVIA PALVELUJA
Läheisten rooli arjen sujuvuuden kannalta keskeinen
→ Tuen tarpeet yksilöllisiä 

Lähiverkostoa ei kartoiteta, läheisen roolia ei huomioida
Palvelut puutteellisia – läheiset eri arvoisessa asemassa –
tilanne hyvinvointialueilla?
Ei lepoa tai taukoa hoivasta – Väsymistä – Korona?
Palvelujärjestelmä pirstaloitunut – hyvinvointialueet?
Läheisistä erityisesti puolisot tarvitsevat rohkaisua palvelujen 
käyttöön
Aikuiset lapset ovat valmiimpia käyttämään palveluja, myös 
ostopalveluita



RESURSSEJA, YHTEISTYÖKUMPPANEITA VAI ”ASIAKKAITA”?

OMAISET PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ –



Omaishoitaja yhteistyökumppanina ja tuen tarpeessa 
olevana ihmisenä

Tukea ja palveluita sekä muistisairaille että läheisille
Palvelutarpeen arvioinnissa omaishoitajaa tulee 
kuulla kahden kesken
Omaishoitajan palvelutarpeen arviointi
Palveluohjausta tasapuolisesti

Kiitokset tutkimusta tukeneille OLVI-säätiölle ja Alli Paasikiven Säätiölle. 

Johtopäätöksiä:
JOITAKIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ



Osaaminen:
• Muistisairaudet ja omaishoito
• Ohjaus, valmennus ja luennointi
• Psykososiaalinen tuki

Koulutus:
• YTM, sosiaaligerontologia 2011
• Väitöskirjatutkija 2019–2023
• Lyhytterapiaopiskelija 2022–

Väitöstutkija, yrittäjä, muistiasiantuntija, ohjaaja,  
kouluttaja, valmentaja, lyhytterapeuttiopiskelija, luennoija

www.geronom.fi  
Luentoja

Valmennus- ja 
vertaistukiryhmiä 
Yksilötapaamisia

Lyhytterapiaa
(Pääosin etänä)

Geronom.fi 1.1.2023 alkaen.



MUITA LUENTOAIHEITA
Aivoterveys
Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?
Muistiongelmia - Milloin huolestua muistista?

Muistisairaudet lyhyesti
Muistisairaan kohtaaminen
Muistisairaan maailma sairauden eri vaiheissa

Aikuiset lapset hoivaajina
Omaishoitajan tuen ja palveluiden tarve – kohtaako palvelut
Tulevaisuuden ennakointi (hoitotahto, valtakirjat, edunvalvontavaltuutus, 
edunvalvonta)



Tietoa, tukea ja terapiaa

ulla.halonen@geronom.fi
0400-745535

@geronomulla 
Lisätietoa tutkimuksista

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/halonen-ulla
https://www.instagram.com/geronomulla/
https://www.linkedin.com/in/ulla-halonen-4466b050/?originalSubdomain=fi
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