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Muistisairaita ja läheisiä kutsuttiin
avoimiin keskustelutilaisuuksiin

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa, tilaisuudet Keski-Suomessa
Tilaisuudet Keski-Suomessa:
•
Jyväskylä N=27
•
Joutsa N= 16
•
Petäjävesi N= 9
•
Keuruu N = 23
Ohjelma:
-

Tervetuloa ja johdattelu - K-S
Muistiyhdistys/ Ulla
Alustus aiheesta/ Anne-Mari
Lomakkeen täyttäminen
Keskustelu

Jyväskylässä ja Joutsassa
kyselylomakkeessa oli vain
avoimia kysymyksiä.
Petäjävedellä ja Keuruulla
käytettiin strukturoitua
kuntalaiskyselyä.

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa
Sukupuoli

1

0,8

0,733

0,6

0,4
0,267
0,2

0
Mies
Nainen
Kaik k i (KA:1.73, Haj onta:0. 44) (Vas tauk s ia:3 0)

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa
Ikä

alle 55 v

0,063

56 - 74 v.

0,313

75 - 84 v.

0,531

85 - 94 v.

0,063

yli 95 v.

0,031

0

0,2

0,4

0,6

Kaik k i (KA:2.69, Haj onta:0. 81) (Vas tauk s ia:3 2)

0,8

1

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa
Vastaajan tausta

Kotihoi do n palvelu id e n as iak as

O m ais hoitaj a

0,034

0,103

Ik äihm is en k ans s a s am as s a taloudes s a as uva
om ainen/lä he i ne n

Ik äihm is en m uualla as uva om ainen / läheinen

0,31

0,138

J ok in m uu, m ik ä

0,414

Yksinasuvia tai leskiä
0
0,2
0,4
Kaik k i (KA:3.79, Haj onta:1. 19) (Vas tauk s ia:2 9)

0,6

0,8

1

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa – strukturoitu lomake
Mitkä asiat tukevat parhaiten ikäihmisen kotona pärjäämistä (valitse kolme tärkeintä)

Omaehtoinen liikunta

0,469

Arkiaktiivisuus (kotityöt, kaupassa käynti,…

0,594

Sosiaaliset kontaktit (ystävät, sukulaiset,…

0,594

Omaisten ja läheisten tuki

0,438

Digitaaliset palvelut (turvatekniikka, tekniset…
Kolmannen sektorin palvelut (järjestöt,…

0,031
0,063

Yksityisen sektorin palvelut (esim. siivous- ja…

0,156

Julkisen sektorin kotiin vietävät palvelut…

0,25

Kuntoutuspalvelut

0,156

Terveyspalvelut

0,469

Jokin muu, mikä

0,031
0

0,2

0,4

Kaikki (KA:4.69, Hajonta:3.22) (Vastauksia:32)

0,6

0,8
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Mitkä asiat mielestäsi tukevat parhaiten
ikäihmisen kotona pärjäämistä?
Analyysi avoimen kysymyksen
vastauksista: Yksittäiset
– Oma aktiivisuus (19)
– Sosiaalisuus (7)
– Omaiset ja läheiset
(6)
– Kuntoutuspalvelut
(3)
– Ruokahuolto (3)
– Siivous- tai
kauppapalvelut (3)
– Lääkitys (2)

maininnat:
-

Digitaaliset palvelut
Asunto
Tuttu ympäristö
Yhdessä tekeminen
Hyvä ilmapiiri
Riittävästi apua
Terveys
Yksilöllisyys
Asiakkaaseen
tutustuminen

Miten läheiset voivat mielestäsi vaikuttaa
ikäihmisen toimintakyvyn tukemiseen ja kotona
pärjäämiseen?
•
•
•
•

Yhteydenpitoa ja seurantaa(N=10)
Yhdessä tekemistä ja kannustamista (N=7)
Omaisten aikaa resurssien rajoissa (N=4)
Yksittäiset maininnat:
• Kodin ylläpito, muutostyöt
• Kyyditykset
• Yhteistyö kotihoidon henkilöstön kanssa

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
tulevaisuudessa
Mikä tekijä mielestäsi vaikuttaa eniten palveluiden valintaan (valitse yksi)?

T yöntek ij ä n vuor ova ik ut us t a id o t

0,226

Kiir eett öm yys

0,161

Yk s ilöll is y ys

0,097

J ous tavuus

0,065

Mahdoll is uus vaik uttaa palvelu i de n s is ältöön j a
aik ataului h in

0,323

Palvel un hinta

0,258

Helppo s aatavuus

0,355

J ok in m uu, m ik ä

0
0

0,2

0,4

Kaik k i (KA:4.54, Haj onta:2. 15) (Vas tauk s ia:3 1)

0,6

0,8

1

Muistisairaan kotihoito (taustaa)
• Muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa
ympäristössä, tuttujen rutiinien keskellä.
• Kotona asumisen tukemiseen vaikuttaa ratkaisevasti
asuuko muistisairas yksin vai läheisen kanssa
– Sekä muistisairas ihminen että hänen hoitajansa
tarvitsevat kuntoutusta ja tukea.
– Yksinasuva sairastunut sen sijaan tarvitsee usein
apua ja tukea jo sairauden varhaisemmassa
vaiheessa
– Vaikeuksia kotona asumiseen ennakoivat
sairastuneen käyttäytymisen muutokset ja sairauden
nopea eteneminen
• Jokainen tilanne on yksilöllinen. Siihen vaikuttavat mm.
perheen sisäiset suhteet, läheisten mahdollisuudet
omaishoitoon, omaishoitajan psyykkinen ja fyysinen
terveydentila sekä saatu tuki ja apu.

Millaista on muistisairaan hyvä kotihoito?
(Yhteenveto vastauksista)
Kodinmakuista. Muistisairaat toivovat voivansa elää mahdollisimman pitkään kotona tutussa
ympäristössä niin, että tuki ja palvelut tuodaan kotiin.

Yksilöllistä. Muistisairaan hyvä kotihoito lähtee sairastuneen yksilöllisistä tarpeista sairauden vaihe
ja muut tilannetekijät (perhe, ympäristö) huomioiden.

Arvioivaa. Tilannetta (tukea, hoitoa, lääkitystä) arvioidaan ja huomioidaan muutosvaiheet.
Turvallista. Hoitajat ovat mahdollisimman tuttuja ja samoja. Sovituista asioista pidetään kiinni.
Arkista ohjausta. Pidetään kiinni rutiineista ja niistä asioista, jotka sujuvat, tuovat jatkuvuutta ja
mielekkyyttä arkeen (esim. kotityöt yhdessä) ja linkittyvät elettyyn elämään. Turvataan ravinnon ja
lääkityksen saanti.

Aitoa. Kotihoito on ystävällistä ja luottamuksellista (= pitkä hoitosuhde). Muistisairas aistii
teeskentelyn ja kiireen.

Kokonaisvaltaista ja kiireetöntä. Muistisairas tarvitsee aikaa. Parempi olisi jos muistisairaan luona
viipyisi yksi työntekijä pidempään kuin monta eri ihmistä eri asian kanssa.

Yhteistyön tekemistä. Yhteydenpito omaisten kanssa on erityisen tärkeää, jotta tieto kulkee ja
omainen voi olla luottavaisella mielellä. Sovitaan eri osapuolten rooleista ja työnjaosta. Tiedonkulku
työntekijöiden välillä tulisi myös varmistaa.

Omaishoitajaa tukevaa. Huomioidaan omaishoitajan mielipiteet, fyysinen ja henkinen hyvinvointi
sekä tuentarpeet.

Millaista mielestäsi on hyvä kotihoito?
Suoria lainauksia vastaajilta.
❖

Ihminen kohdataan riittävän ajan kanssa ja yksilönä. Aito vuorovaikutus ja
kunnioitus.

❖

Asiakkaan kulloisenkin tilanteen mukaisten tarpeiden huomioiminen.

❖

Ihmisläheistä, luotettavaa.

❖

Asiakkaan kokonaisvaltaista, oikea-aikaista, yksilöllistä, kiireetöntä hoitamista sekä
omaisten huomioimista / yhteistyötä/ tiedottamista ja sitä, että omainen saa
kotihoitajan kiinni silloin, kun on asiaa ja että tieto kulkee myös kotihoidon hoitajien
välillä. Yhteistyö omaisten ja kotihoidon kesken erittäin tärkeää.

❖

Sellainen jolla olisi aikaa muutamaan keskusteluun, eikä hermostu.

Pohdittavaa
Muistisairaan asiakkaan kokonaisuus. Vastaajat pohtivat paljon myös muiden asioiden
hoitamista hoitumista. Apua tarvitaan (alkuvaiheessa) esim. siivoukseen ja paperiasioiden
hoitoon.

Avoimet terveiset hanketyöntekijöille; mitä mielestäsi tulisi ottaa
huomioon kotihoidon kehittämisessä?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Normaali vanhuus ja muistisairaus on aivan eri juttu.
Joustavuus, ei niinkään byrokratia.
Työtä sydämellä, ei liian teoreettista, jo kotihoidon henkilöstöä valittaessa otettava
huomioon, onko ns leipätyöntekijöitä (vrt. leipäpappi) - ei sellaista.
Pitäisi kysyä asiakkailta - tyytyväisyys on laadun tae! Yksilöllisyys tärkeä.
Asiakkaan tarpeitten kartoitus, jonka jälkeen asiat tärkeysjärjestykseen.
Palvelut eivät saa tulla liian kalliiksi, palvelut on oltava lähellä saatavia, myös
mahdollinen väliaikainen "hoitojakso" muualla helppo saada.
On tärkeää, että on paljon /useita vaihtoehtoja mistä valita.
Tiedotus palveluista!
Koulutusta kotihoidon henkilöstölle
Hoitajilla liian kiire
Pienyhteisökodit
Toiminnanohjausta on kehitettävä, ei toimi nykyisellään
Voisiko ajatella, että koulutetun työntekijä työpariksi otettaisiin työtön,
maahanmuuttaja tai vastaava henkilö, joka voisi esim. tiskata, siivota jotain pientä,
leikata vaikka varpaankynnet ym.
Hienoja asioita hankkeessa, mutta jääkö sanahelinäksi ja miten saadaan kentälle ja
toimimaan ja hoitajille sisäistetyiksi asioiksi ja toimintamallit toimimaan

Muisti on pää(n) asia!

