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puvälineet ja dementia Pohjoismaissa -hankkeessa ovat kaikki viisi 

Pohjoismaata ensimmäisen kerran tutkineet yhdessä kognitiivista toi-

mintaa tukevien apuvälineiden käyttöä. Tutkimuksessa on haastateltu 

dementoivaa sairautta sairastavia ihmisiä, heidän omaisiaan ja ammattihenki-

löitä, jotka ovat hankkineet heille apuvälineitä.

 Tulokset osoittavat, että kognitiivista toimintaa tukevien apuvälinei-

den käyttö voi parantaa sairastuneen ihmisen elämänlaatua ja vähentää omais-

ten kuormittumista. Apuvälineet voivat ehkäistä myös laitokseen sijoittamista. 

Hyvistä kokemuksista huolimatta näyttää siltä, että dementiahoidon ammatti-

henkilöstö tai perheet, joissa on dementoivaa sairautta sairastava henkilö, eivät 

tunne apuvälineitä riittävästi.

 Julkaisu sisältää arvokasta tietoa kaikille niille, jota ovat tekemisissä 

dementoivien sairauksien kanssa. Apuvälineiden mahdollisuuksien kuvaamisen 

lisäksi kirjassa on tuloksellisen apuvälinepalveluprosessin opas, mikä on pohjois-

maisesti ainutlaatuinen. Kirja on käännetty kaikille pohjoismaisille kielille ja sitä 

voi tilata tai sen voi ladata pdf-muodossa projektiin osallistuneiden organisaati-

oiden verkkosivuilta. 
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Esipuhe

Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa on ensimmäinen hanke, jossa kaik-
ki viisi Pohjoismaata tekivät dementoivien sairauksien apuvälineitä koskevaa 
yhteistyötä. Hankkeessa koottiin uudella ja tehokkaalla tavalla tietoa ja koke-
muksia, joita nyt levitetään kaikilla viidellä kielellä. Tämä julkaisu on kahden 
vuoden intensiivisen työn tulos, ja se antaa arvokasta tietoa monille ihmisille, 
jotka ovat tekemisissä muisti- ja dementiaoireisten ihmisten kanssa. 

Julkaisussa kuvataan niitä moninaisia tapoja, joilla kognitiiviset apuvälineet 
vaikuttavat myönteisesti muisti- ja dementiaoireisten ihmisten elämään. Tie-
dot on saatu analysoimalla 29 tapauskertomusta. Kuvattavista apuvälineis-
tä valtaosaa käytetään useamman kerran päivässä usean vuoden ajan, ja ne 
muun muassa ylläpitävät aiemmin opittuja taitoja tai auttavat erilaisten päi-
vittäisten toimintojen tekemistä. Erilaisten apuvälineiden avulla dementiaoi-
reisen ihmisen ja hänen omaistensa arki sujuu paremmin. Hankkeen tulokset 
näyttäisivät osoittavan, että apuvälineistä on myös taloudellista hyötyä, mutta 
tästä tarvitaan lisää tutkimusta.

Muistia ja muita kognitiivisia toimintoja tukevien apuvälineiden hyödylli-
syyttä ei vielä yleisesti tunneta, ja siksi tarvitaankin järjestelmällistä tiedotta-
mista. Tämä julkaisu antaa monia mahdollisuuksia ja on erinomainen tiedot-
tamisen väline. Lisäksi julkaisussa kuvataan, miten apuvälinepalveluja tulisi 
järjestää dementiaoireisille ihmisille. Apuvälineprosessi kuvataan opasosas-
sa 15 kohdan avulla, jotka tulee huomioida näitä apuvälineitä hankittaes-
sa. Myös tämä prosessikuvaus on pohjoismaisesti uusi ja ainutlaatuinen, eikä 
tiettävästi vastaavaa ole olemassa. 

Pohjoismaisella apuvälineiden kehittämiskeskuksella NUH:lla on ollut ilo 
olla mukana mahdollistamassa Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa -han-
ketta myöntämällä sille puolet tarvittavasta rahoituksesta. NUH on Pohjois-
maisen ministerineuvoston rahoittaman Pohjoismaisen vammaisasioiden 
yhteistyöelimen NSH:n tytärjärjestö. NUH myöntää vuosittain rahoitusta 
innovatiiviselle apuvälinealan hankkeille, joissa Pohjoismaat hyötyvät yhteis-
työstä. Tämä hanke täyttää nämä kriteerit täysin, ja NUH haluaa kiittää pro-
jektijohtaja Ingela Månssonia ja projektiryhmää ammatillisesta, arvokkaasta 
ja vaikuttavasta pohjoismaisesta panoksesta, jonka toivomme hyödyttävän 
monia eri tahoja.

Lea Stenberg
Toiminnanjohtaja
Pohjoismainen apuvälineiden kehittämiskeskus
Nordiskt utvecklingscenter för handikapphjälpmedel  NUH
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Tiivistelmä

Tämä kirja on hankkeen Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa tulos. Hank-
keessa tutkittiin dementoivaa sairautta sairastavien ihmisten apuvälineiden 
käyttöä kognitiivisten toimintojensa tukena. Tutkimukseen koottiin 29 ta-
pauskuvausta, jotka perustuvat dementoivaa sairautta sairastavien ihmisten, 
heidän omaistensa ja apuvälinealan asiantuntijoiden haastatteluihin. Haasta-
teltavilta kysyttiin muistia ja muita kognitiivisia toimintoja tukevien apuvä-
lineiden käytöstä sekä niiden myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista niitä 
käyttävän ihmisen ja hänen omaistensa päivittäiseen elämään. Haastatteluai-
neisto analysoitiin temaattisella sisällön analyysilla.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa dementia- ja muistioireisten ihmis-
ten apuvälineiden käytöstä sekä siitä, mitä tulisi huomioida, kun apuvälineitä 
hankitaan ja annetaan käyttöön henkilöille, joilla on kognitiivisen toiminnan 
vaikeuksia. Tavoitteena oli lisätä apuvälineosaamista dementiahoidossa sekä 
motivoida ja kannustaa kognitiivisia toimintoja tukevien apuvälineiden käyt-
töön. Tiivistetyt tutkimuksen tulokset ovat: 

Kognitiivisia toimintoja tukevat apuvälineet voivat auttaa ylläpitämään 
dementiaoireisten ihmisten päivittäistä toimintaa ja edistää heidän osallistu-
mistaan yhteiskuntaan. Ne voivat omalta osaltaan tukea itsenäisyyttä, lisätä 
turvallisuuden ja varmuuden tunnetta sekä auttaa hoidossa ja huolenpidos-
sa. Ne voivat lisätä toimintamahdollisuuksia ja auttaa ylläpitämään sosiaalisia 
kontakteja. Apuvälineet voivat helpottaa perheenjäsenten ja avustajien työtä 
ja tuottaa käyttäjälleen iloa sekä kohottaa itsetuntoa.

Dementiahoidon ammattilaiset tai sairastuneiden omaiset eivät yleensä 
tunne kognitiivista toimintaa tukevia apuvälineitä.  Joissakin haastatteluissa 
ilmeni, että dementoivaa sairautta sairastavat ihmiset olivat sattumalta saaneet 
tietää apuvälineistä ja saivat ne käyttöönsä. Omaiset halusivatkin lisää tietoa 
kognitiivisia toimintoja tukevista apuvälineistä ja niiden mahdollisuuksista.

Kognitiivisia toimintoja tukevien apuvälineiden arvioinnissa ja käyttöön-
otossa ratkotaan usein yksittäisiä ongelmia, eikä tarkastella dementiaoireisen 
ihmisen kokonaistilannetta, jolloin voitaisiin ratkaista useampia ongelmia sa-
malla kerralla. Tällainen pirstaleinen toiminta kuluttaa voimavaroja ja viiväs-
tyttää avun saantia.

Dementiahoidossa puuttuu tietoa kognitiivisia toimintoja tukevien apuvä-
lineiden hyödyistä sekä tietoa menetelmistä, joilla apuvälinetarvetta voitaisiin 
selvittää. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole järjestelmällistä toimin-
tatapaa eikä riittäviä resursseja sellaisten ihmisten auttamiseksi, joiden kog-
nitiivinen toiminta ja elämänlaatu on heikentynyt ja jotka voisivat selkeästi 
hyötyä apuvälineistä.

Apuvälineasiantuntijoilla on oltava aikaa luottamuksellisen suhteen luomi-
seen, jotta he pystyvät tekemään kokonaisvaltaisen arvioinnin tilanteesta ja 
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voivat toimittaa perheelle apuvälineitä sopivassa tahdissa. Eri henkilöt voi-
vat käyttää samaa apuvälinettä eri tavoin, ja apuvälineet vaikuttavat myös 
eri tavoin eri henkilöiden toimintakykyyn. Kokonaisvaltainen, yksilöllinen 
apuvälinetarpeen arviointi ja yksilölliset ratkaisut ovat välttämätön edellytys 
onnistuneen apuvälineratkaisun löytämiseksi.

Riittävän usein ja säännöllisesti tapahtuva yhteydenpito ja kotikäynnit sekä 
järjestelmällinen seuranta ovat tarpeen, koska dementoituvan henkilön toi-
mintakyky voi muuttua nopeasti. Käytössä olevien apuvälineiden sopivuus 
pitää tarkistaa säännöllisesti. Tarpeettomaksi käyneet apuvälineet viedään 
pois, jotta ne eivät aiheuttaisi turhaa stressiä. Uusia, käyttäjän toimintaky-
kyä vastaavia apuvälineitä pitää mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön. 
Dementoivaa sairautta sairastavien ihmisten apuvälinepalvelun on oltava jat-
kuvaa vuorovaikutusta sairastuneen, hänen perheensä ja asiantuntijan välillä, 
jotta apuvälineistä saadaan paras hyöty.

Apuvälineitä tarvitsevat ihmiset, heidän perheensä ja heitä auttavat julkisen 
tai yksityisen tahon auttajat tarvitsevat perusteellista ja kohderyhmälle sopi-
vaa tietoa kognitiivisia toimintoja tukevista apuvälineistä. Tietoa ja ohjausta 
on annettava sekä kirjallisesti että suullisesti.

Viranomaiset ja poliittiset päättäjät tarvitsevat enemmän tietoa dementoi-
vista sairauksista. Dementoivaa sairautta sairastavat ihmiset tulisi nähdä yh-
denvertaisina muita sairauksia potevien kanssa. Näin voitaisiin tietoisesti pa-
rantaa dementiaoireisten ihmisten asemaa.

Dementiaoireisille ihmisille tarkoitettujen apuvälineiden valmistajien tuli-
si suunnittelussaan huomioida sekä välineiden ulkonäkö että niiden toimi-
vuus.

Tässä julkaisussa kuvatut apuvälinevalinnat kertovat siitä, että apuvälinei-
den käyttäminen voi olla kannattavaa sekä yksilön elämänlaadun että yhteis-
kunnan talouden kannalta. Joukossa on tapausesimerkkejä siitä, miten ympä-
rivuorokautiseen hoitoon siirtymistä on voitu lykätä ja vähentää sairastuneen 
omaisten kuormittumista.
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Johdanto

Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa -hankkeessa Suomi, Islanti, Norja, 
Ruotsi ja Tanska vaihtoivat ensimmäisen kerran tietoja ja kokemuksia de-
mentoivia sairauksia sairastavien ihmisten käyttämistä kognitiivisia toiminta-
vaikeuksia tukevista apuvälineistä ja niiden käytöstä. Hankkeessa saatiin ar-
vokasta tietoa, josta on hyötyä omaisille ja dementiahoidon ammattilaisille.

Hankkeen tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa uusimmasta tekniikasta, 
joka voi tukea dementiaoireisten ihmisten toimintaa. Tiedon keruun toteutti-
vat toimintaterapeutit haastattelemalla sairastuneita ihmisiä, heidän lähimpiä 
omaisiaan sekä asiantuntijoita, jotka olivat välittäneet näille perheille apuvä-
lineet.

Projektin kuluessa ilmeni, että tietoa muistia ja muita kognitiivisia toimin-
toja tukevista apuvälineistä ja niiden hyödyistä dementiaoireisille ihmisille ei 
juuri ole olemassa. Useat haastatelluista omaisista kertoivat, että he olisivat 
mielellään ottaneet apuvälineet käyttöön aiemmin. He kertoivat, että he eivät 
tienneet apuvälineiden mahdollisuuksista tukea dementoivaa sairautta sairas-
tavan henkilön kognitiivista toimintaa.

Tähän kirjaan on koottu kokemuksia kognitiivisia toimintoja tukevien 
apuvälineiden käytöstä dementiaoireisilta ihmisiltä ja heidän omaisiltaan 
sekä yhdestä dementiahoitokodista. Ph.D., MPH, toimintaterapeutti Lisbeth 
Villemoes ja toimintaterapeutti, MSC Lilly Jensen ovat analysoineet kerätyt 
aineistot. Analyysin tulokset ovat tämän kirjan kognitiivisia toimintoja tuke-
vien apuvälineiden hankintaprosessioppaan pohjana.

Tutkimuksen apuvälineitä käyttävät henkilöt etsittiin muun muassa Alz-
heimer-yhdistysten, yritysten, apuvälineasiantuntijoiden, apuvälineprojek-
tien, muistiklinikoiden, dementiaohjaajien ja lehti-ilmoitusten avulla. Ennen 
projektin alkua arveltiin, että apuvälineitä käyttäviä dementoivaa sairautta 
sairastavia henkilöitä olisi ollut helppo löytää – sitä se ei kuitenkaan ollut! 
Siksi joissakin maissa jouduttiin luopumaan alkuperäisistä valintakriteereistä, 
joiden mukaan piti haastatella vain kotona asuvia henkilöitä, ja näin myös 
laitoksissa asuvia dementoivaa sairautta sairastavia ihmisiä haastateltiin.

Kuvaukset sisältävät esimerkkejä siitä, miten kognitiivista toimintaa tuke-
vat apuvälineet voivat auttaa dementiaoireista ihmistä ja hänen omaisiaan. 
Mukana on erityyppisiä apuvälineitä.  On selkeästi erottuva voimakasväri-
nen wc-istuimen kansi, helppokäyttöinen puhelin, sähköinen lääkerasia ja  
GPS:n (Global Positioning System) paikannuslaite. Kirjassa kerrotaan, miten 
dementiaoireinen henkilö ja hänen omaisensa käyttävät apuvälineitä, mikä 
merkitys välineillä on sairastuneen toiminnalle ja perheen elämänlaadulle. 
Nämä esimerkit voivat innostaa hankkimaan apuvälineitä, jotka voivat hel-
pottaa sairastuneen ihmisen ja hänen läheisensä elämää. Haastatteluaineiston 
analyysissa saatiin muun muassa seuraavia tuloksia:
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•	 Apuvälineet tukivat aktiivisuutta ja itsenäisyyttä luomalla turvaa ja 
varmuutta päivittäiseen toimintaan.

•	 Kognitiivista toimintaa tukevia apuvälineitä tarvittiin, ja tarpeet 
muuttuivat sairauden edetessä.

•	 Tarvitaan enemmän arviointivälineitä ja tietoa menetelmistä, miten 
kognitiivista toimintaa tukevia apuvälineitä valitaan ja luovutetaan 
dementia- ja muistioireisten ihmisten käyttöön.

•	 Käytössä oli erilaisia apuvälineitä. Apuvälineistä saadun hyödyn ja 
käytön kannalta yksilöllinen tarvearviointi ja valitun apuvälineen 
käytön seuranta olivat ratkaisevia.

•	 Apuvälineitä käytettiin yleensä useita kertoja päivässä.
•	 Yleisin ja tunnetuin apuväline oli sähköinen kalenteri, joka oli käy-

tössä kaikissa Pohjoismaissa. Hankkeen jälkeen se on ollut saatavilla 
myös islanninkielisenä.

•	 Joissakin maissa kameravalvonta on sallittua ja toisissa maissa täysin 
luvatonta.

•	 Useimmat haastatelluista dementoivaa sairautta sairastavista ihmisis-
tä olivat yksinasuvia naisia.

•	 Monet haastatelluista olivat ostaneet apuvälineensä itse.
•	 Esiin tuli useita innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi yksi perhe oli 

tehnyt "blogin" verkkoon, ja sen avulla pystyttiin järjestämään de-
mentia- ja muistioireisen henkilön luona käyvien aikataulua.

Yhteistyö pohjoismaisessa hankkeessa on lisännyt siihen osallistuneiden tie-
tämystä kognitiivisia toimintoja tukevien apuvälineiden hankintaprosessien 
eroista ja yhteneväisyyksistä maiden välillä.  Apuvälineiden tarve on aina hy-
vin yksilöllinen, ja se riippuu esimerkiksi sairastuneen tavoista, rooleista ja 
motivaatiosta sekä siitä, missä dementoivan sairauden vaiheessa hän on. Tie-
dottamista kognitiivisia toimintoja tukevista apuvälineistä ja niihin liittyvistä 
arviointimenetelmistä tulee levittää. Suuret kiitokset kaikille Teille, jotka au-
toitte toteuttamaan Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa -hankkeen.

Projektinjohtaja
Ingela Månsson
Ruotsin apuvälineinstituutti
Hjälpmedelsinstitutet i Sverige

Määritelmiä

Kognitiivinen toiminta tarkoittaa tiedonkäsittelyä, jonka keskeisiä osa-alueita 
ovat tarkkaavuuden ja keskittymisen ylläpito, muisti, kielelliset toiminnot, 
toiminnanohjaus, avaruudellinen hahmottaminen eli kyky hahmottaa esinei-
den asentoja ja sijaintia suhteessa ympäristöön, muihin esineisiin ja omaan 
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kehoon sekä kyky hahmottaa osista kokonaisuuksia. Kognitiivisen toiminnan 
ongelmilla tai kognitiivisilla oireilla tarkoitetaan tiedonkäsittelyn ongelmia, 
jotka ilmenevät abstraktin ajattelun, muistin ja oppimisen tai hahmottamisen 
vaikeuksina. 

Tässä oppaan suomennoksessa käytetään niistä ihmisistä, joilla on muisti-
pulmia tai dementoivan sairauden aiheuttamia kognitiivisen toiminnan häi-
riöitä, nimityksiä dementiaoireinen ihminen tai muistioireinen ihminen. Suo-
mennos on tehty tanskalaisen käsikirjoituksen pohjalta.



11Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa

Stakes 2008

Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa -hanke

Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa -hanke aloitettiin toukokuussa 2006, 
ja se päättyi helmikuussa 2008. Projektissa tehdyn tutkimuksen tavoittee-
na oli saada tietoa siitä, miten dementia-oireiset ihmiset käyttävät muistia ja 
muita kognitiivisia toimintoja tukevia apuvälineitä. Lisäksi haluttiin selvittää, 
mitä tulee ottaa huomioon hankittaessa apuvälineitä ihmisille, joilla on de-
mentoivan sairauden aiheuttamia kognitiivisia toimintavaikeuksia. Projektin 
päätavoitteena oli innostaa erilaisten kognitiivisten apuvälineiden käyttöön, 
lisätä niiden käyttöä sekä parantaa apuvälineiden käytön ja hankinnan osaa-
mista.

Hankkeessa haastateltiin dementoivaa sairautta sairastavia ihmisiä, heidän 
omaisiaan sekä apuvälineasiantuntijoita. Haastattelussa kysyttiin heidän ko-
kemuksistaan kognitiivisia toimintoja tukevien apuvälineiden arvioinnista, 
käyttöönotosta ja käytöstä.

Tutkimusta koordinoi kaksi toimintaterapeuttia kussakin viidessä Pohjois-
maassa: Suomessa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hankkeen ra-
hoitti Pohjoismainen apuvälineiden kehittämiskeskus Nordiskt utvecklings-
center för handikapphjälpmedel  NUH, joka kattoi puolet kustannuksista, ja 
toisen puolen maksoivat tutkimuksen tehneet pohjoismaiset apuvälineinsti-
tuutit, muut organisaatiot ja dementia-alan järjestöt. 

Kaikki 29 tapauskuvausta kerättiin laadullisen tutkimuksen haastattelume-
netelmällä, jossa keskityttiin hankkeen jäsenten valitsemiin aiheisiin. Aiheista 
oli koottu haastattelurunko. Haastattelunauhoitukset ja muistiinpanot kir-
joitettiin puhtaaksi ja jaoteltiin teemarungon mukaan tutkimusaineistoksi. 
Aineistolle tehtiin sisällön analyysi. (Marshall et al. 1999; Crabtree 1999; Sil-
verman 2000; Ezzy 2002; Bryman 2004; Somekh & Lewin 2005.) Analyysin 
tulokset esitetään luvussa Muisti- ja dementiaoireisen henkilön toimintaa ja 
omatoimisuutta tukevat apuvälineet.

Tämän kirjan Opas-lukuun on koottu tapauskuvauksista analysoidut tulok-
set. Tapauskuvaukset ovat kirjan lopussa. Ne ovat innostavaa luettavaa siitä, 
miten muisti- ja dementiaoireiset ihmiset käyttävät apuvälineitä. Kuvauksista 
selviää myös, miten näitä apuvälineitä hankintaan eri Pohjoismaissa. Yhteis-
työn ansiosta tämä hanke on voinut luoda ja vahvistaa alan pohjoismaista 
tietämystä. 

Tapauskuvausten lukeminen kertoo erilaisista pohjoismaisista käytännöis-
tä ja kokemuksista dementiahoidossa. Näistä käytännöistä ja kokemuksista 
koottu analyysi laajentaa tietämystä ja kehittää toimintakäytäntöjä demen-
toituvien ihmisten, heidän omaistensa ja ammattilaisten hyödyksi. Kirja on 
tarpeellinen myös dementiahoitoa hallinnoiville, johtaville ja siitä päättäville 
tahoille. 
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Toimintaterapian lehtori Riitta Sulopuisto ja toimintaterapiaopiskelijat Liisa 
Kokkonen ja Aino Vuokila, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 
Projektipäällikkö Jari Koskisuu ja kehittämisjohtaja Sirpa Granö, Alzheimer-
keskusliitto 
Toimintaterapian lehtori Aila Pikkarainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Islanti
Toimintaterapeutti Þórdís Guðnadóttir, Hjælpemiddelcentralen
Toimintaterapeutti Katla Kristvinsdóttir, Universitetshospitalet - Landakot
Toimintaterapeutti Berglind Indriðadóttir, Universitetshospitalet - Landakot 
Hukommelsesklinikken
Toimintaterapeutti Svanborg Guðmundsdóttir, Hjælpemiddelcentralen

Norja
Toimintaterapeutti, asiantuntija Astrid Andersen (kansallinen projektivastaa-
va) ja toimintaterapeutti, tutkija Torhild Holte, Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse

Ruotsi
Toimintaterapeutti Inge Dahlenborg, Demensförbundet
Toimintaterapeutti Ulla Haraldson, Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Toimintaterapeutti Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet Stockholm (koko 
projektin sekä kansallinen projektivastaava)

Tanska
Toimintaterapeutti, MSc Lilly Jensen, Hjælpmiddelinstittutets forskningsaf-
deling (kansallinen projektivastaava) 
Toimintaterapeutti, MPH, Ph.D. Lisbeth Villemoes, LVS Innovation
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Opas apuvälineiden valinnasta ja hankinnasta  
dementoivaa sairautta sairastaville ihmisille

Miksi apuvälineitä?

Kognitiivisten toimintojen, kuten muistin, apuvälineillä voidaan tukea ja yllä-
pitää dementoivia sairauksia sairastavien ihmisten toimintamahdollisuuksia. 
Niiden avulla voidaan myös luoda uusia toimintamahdollisuuksia. Apuväli-
neet tukevat itsenäisyyttä, lisäävät turvallisuuden ja varmuuden tunnetta sekä 
auttavat toteuttamaan parempaa hoitoa ja huolenpitoa.  Ne auttavat myös 
ylläpitämään sosiaalisia kontakteja. Apuvälineet helpottavat perheenjäsenten 
ja avustajien työtä, ja ne voivat tuottaa käyttäjälleen iloa ja kohottaa hänen 
itsetuntoaan.

Tehokkaan apuvälinepalvelun edellytykset

•	 Apuvälinealan asiantuntijoilla pitää olla hyvät tiedot dementoivaa 
sairautta sairastavien ihmisten muistia ja muita kognitiivisia toimin-
toja tukevista apuvälineistä sekä sairauden oireista ja etenemisestä.

•	 Apuvälinealan asiantuntijoiden täytyy päivittää tietonsa alan kehityk-
sestä niin, että hän voi tehdä tietoon perustuvia ja hyödyllisiä apuvä-
lineratkaisuja.

•	 Apuvälinealan asiantuntijoilla täytyy olla riittävästi aikaa kognitiivisia 
toimintoja tukevien apuvälineiden tarpeen arviointiin, valintaan ja 
seurantaan.

•	 Apuvälineprosessin täytyy olla hyvin suunniteltu, yksinkertainen ja 
nopea, sillä perhe ja/tai dementiaoireinen henkilö ovat usein hyvin 
kuormitettuja, ja siten emotionaalisesti herkkiä.

•	 Apuvälineprosessi edellyttää molemminpuolista luottamusta, ym-
märrystä ja perhetilanteen hyvää tuntemusta. Yksittäisellä perheellä 
ja/tai dementoivaa sairautta sairastavalla henkilöllä on mahdollisuuk-
sien mukaan oltava yksi apuvälineprosessista vastaava henkilö. 

•	 Kaikille dementiadiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän perheil-
leen pitää antaa kognitiivisista apuvälineistä kertova tietopaketti, niin 
että he alusta asti tietävät, mitä he voivat apuvälinepalveluilta ja tuot-
teilta odottaa, sitten kun kognitiivisia toimintavaikeuksia ilmenee.

•	 Apuvälineet tulee ottaa käyttöön mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, jolloin käyttäjä vielä ymmärtää ja pystyy oppimaan niiden 
käytön ja hyötyy niistä pitempään.

•	 Apuvälinetoiminnassa tulee noudattaa kansallisia lakeja, ohjeita ja 
alan ammattihenkilöiden eettisiä ohjeita sekä kansallisia että paikalli-
sia laatustandardeja.
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Apuvälineprosessissa huomioitavia asioita 

•	 Dementoivaa sairautta sairastavan henkilön onnistuneen (apuvä-
lineen käyttäjän / hänen omaistensa kannalta hyödyllisen) apuväli-
nepalvelun perustana on yhteistyö ja apuvälineiden hankintaproses-
siin osallistuvien toimijoiden välinen vuoropuhelu. Siksi jatkuva ja 
aito vuoropuhelu sairastuneen henkilön, omaisten ja ammattilaisten 
kanssa – erikseen ja yhdessä – on tarpeen, jotta saadaan oikeat apuvä-
lineet oikeaan aikaan käyttöön.

•	 Asioista pitää keskustella (mahdollisuuksien mukaan) monipuolisesti 
dementiaoireisen henkilön kanssa, jolloin hän on mukana arviointi- 
ja hankintaprosessissa ja kokee, että häntä ja hänen tietojaan arvoste-
taan ja että hänellä on vastuuta.

•	 Apuvälineprosessi aloitetaan niistä tarpeista, joita omaiset ja sairas-
tunut henkilö pitävät tärkeimpinä. Apuvälinealan asiantuntija ohjaa 
omaisia ja dementiaoireista henkilöä ja kertoo kaikista eri mahdolli-
suuksista, vaikka hän itse kokemuksensa tai oman arvionsa mukaan 
joissakin tilanteissa pitäisi yhtä ratkaisua toista parempana. Hänen 
tulee kertoa myös tämä oma arvionsa. 

•	 Apuvälinealan asiantuntijan tulee keskustelussa omaisten ja sairastu-
neen henkilön kanssa käyttää avoimia kysymyksiä, esimerkiksi: "Mitä 
mieltä olette?" "Mitä arvelette tästä apuvälineestä?" "Mitä ajattelette 
tästä ratkaisusta?" Eri ihmiset, eri sairauden vaiheessa vaihtelevin toi-
mintavajauksin, eri ympäristöissä ja elämäntilanteissa, tarvitsevat yk-
silöllisiä ratkaisuja, joiden vaikutuksen vain he itse voivat ymmärtää 
ja joiden tärkeyden vain he itse voivat arvioida.

•	 Kotikäynti on tarpeen, jotta voi tutustua dementiaoireiseen henki-
löön hänen oikeassa ympäristössään. Apuvälineitä on myös aina ko-
keiltava oikeissa ympäristöissä ja tilanteissa.

•	 Prosessissa tulee edetä rauhallisesti. On hyvä suositella ja esitellä vain 
yksi väline kerrallaan – siinä tahdissa kuin sairastunut ja hänen omai-
sensa ovat valmiita vastaanottamaan uutta tietoa. Apuvälineestä on 
hyvä kertoa useampaan otteeseen prosessin kuluessa.

•	 Prosessi aloitetaan siitä apuvälineestä, jota omainen tai dementiaoi-
reinen henkilö pitää tärkeimpänä. Useamman apuvälineen esittele-
minen samalla kertaa voi olla liian vaativaa. Uusien apuvälineiden 
käyttöönotto on oppimisprosessi, joka vaati aikaa ja voimavaroja. 

•	 Yhdessä omaisten ja sairastuneen henkilön kanssa on arvioitava, mi-
hin apuvälineet sijoitetaan. Sijainti voi vaikuttaa ratkaisevasti apuvä-
lineen käytettävyyteen ja käyttöön.

•	 Omaiset ja muut auttajat on aina otettava mukaan apuvälineproses-
siin, jotta löydetään paras ratkaisu. On välttämätöntä, että he ym-
märtävät asian ja suhtautuvat myönteisesti apuvälineeseen.
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•	 Kaikkia, jotka ovat tekemisissä apuvälineen käyttäjän kanssa, tulee 
opastaa välineen käytössä ja huoltamisessa niin, ettei käytössä ole epä-
selvyyksiä ja ettei apuväline toimi huonosti huollon puutteen vuok-
si.

•	 Apuvälineen käytöstä on aina oltava kirjalliset ohjeet. Ohjeiden tulee 
olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, mielellään havainnollistavilla 
kuvilla varustettuja.

•	 Apuväline tulee toimittaa nopeasti. Toimittajan pitää osata asentaa se 
heti ja oikein. Samoin korjausten täytyy sujua nopeasti, tai korjauk-
sen ajaksi tilalle pitää antaa toinen vastaava väline. 

•	 Puutteellisesti tai virheellisesti toimiva apuväline pitää joko korjata 
käyttötarvetta vastaavaksi tai poistaa käytöstä. Kognitiivisten toimin-
tarajoitusten lisääntyessä voivat jotkin apuvälineet aiheuttaa stressiä, 
ja siksi ne pitää viedä välittömästi pois.

Apuvälineprosessin alkuvaihe

•	 Havainnoi perhettä, joka voisi hyötyä apuvälineistä, ja ole heihin yh-
teydessä säännöllisesti luontevan kontaktin luomiseksi. Keskinäinen 
luottamus luo perustan tehokkaalle ja onnistuneelle apuvälineproses-
sille.

•	 Huolehdi siitä, että apuvälineestä on saatavilla kirjallista tietoa, jonka 
voit antaa perheelle. Dementiaoireinen henkilö ja hänen omaisensa 
voivat tutustua aiheeseen sitten kun heillä on aikaa ja he ovat siihen 
valmiita.

•	 Jätä perheelle kirjallisena yhteystietosi, nimi, osoite, puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite, jotta he voivat olla yhteydessä silloin kun heillä 
on siihen tarvetta.

Dementoivaa sairautta sairastavan henkilön tilanteen ja tarpeiden 
arviointi

•	 Tee kotikäynti, jolloin seuraat perheen arkipäivää. Käy läpi kaikki 
päivittäiset toiminnot ja fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimin-
takyky.

•	 Tee kokonaisarvio perheen tilanteesta. Arvioi päivittäiset toiminnot 
ja käytä tarvittaessa muita arviointimenetelmiä toimintakyvyn ja tuen 
tarpeen selvittämiseksi. Keskustele kaikkien perheenjäsenten ja avus-
tajien kanssa yhdessä ja erikseen.

•	 Arvioi ongelmakohdat perusteellisesti hankkimalla tietoa sairaudesta, 
toimintakyvystä sekä perheen tilanteesta. Arvioi ongelma ja sen vai-
kutukset perheen arkielämään sekä sen merkitys perheelle kokonai-
suudessaan. 
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•	 Etsi ratkaisumahdollisuuksia, jotka luovat ja ylläpitävät yksilön tar-
peita vastaavaa toimintaa. Kokeile ja seuraa tehtyjä ratkaisuja. Selvitä 
yhdessä dementiaoireisen henkilön ja omaisten kanssa, mitkä apuvä-
lineet ovat käyttökelpoisia. Herkkyys ja huomaavaisuus sekä demen-
toivaa sairautta sairastavan henkilön yksilöllisyyden ja erityistarpei-
den huomioiminen on välttämätöntä.

•	 Aloita kokeileminen perheen tärkeiksi ilmoittamien apuvälineiden 
kanssa.

•	 Varaa kokeiluun ja käytön opetteluun tarpeeksi aikaa. Perhe voi hy-
lätä hyvänkin apuvälineen, jos he eivät saa siitä riittävästi tietoa tai 
heillä ei ole aikaa tutustua siihen riittävän perusteellisesti.

Käyttöohjeet, opetus ja seuranta

•	 Huolehdi, että dementiaoireinen henkilö, omaiset, avustajat ja esi-
merkiksi päivä- tai toimintakeskuksen henkilökunta saavat kattavat, 
yksiselitteiset ja tarkoituksenmukaiset kirjalliset ja suulliset käyttöoh-
jeet ja tarvittavan opastuksen apuvälineestä. Käytön onnistuminen 
edellyttää, että kaikki ovat hyvin perehtyneitä apuvälineratkaisuihin 
ja suhtautuvat niihin myönteisesti ja tukevat käyttöönottoprosessia.

•	 Perheenjäsenille tulee antaa kirjalliset ja suulliset ohjeet apuvälineen 
ylläpidosta ja huoltamisesta, jotta laite toimii tarkoitetulla tavalla. Li-
säksi heille pitää kertoa (suullisesti ja kirjallisesti), mitä heidän pitää 
tehdä, jos laite rikkoutuu ja se tarvitsee korjausta. 

•	 Apuvälineen käyttöä tulee seurata säännöllisesti ja perheen kanssa pi-
tää olla yhteydessä, koska heidän tarpeensa muuttuvat ja apuvälinei-
tä pitää säätää käyttötarvetta vastaavaksi. Yhteydenottojen määrä ja 
ajoitus tulee sopia perheen kanssa niin, että se vastaa heidän tarpei-
taan.
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Muisti- ja dementiaoireisen henkilön toimintaa  
ja omatoimisuutta tukevat apuvälineet

Dementoivaa sairautta sairastavilla ihmisillä on kuten kaikilla muillakin ih-
misillä tarve kokea arkielämä mielekkäänä ja ymmärrettävänä kokonaisuute-
na. Tämä 29 tapauskuvauksesta tehty laadullinen analyysi antaa monipuo-
lisen kuvan siitä, miten kognitiivista toimintaa tukevat apuvälineet voivat 
auttaa päivittäistä toimintaa ja pidentää sitä aikaa, jona dementoivaa sairautta 
sairastavat ihmiset voivat kokea olevansa toimivia ja yhteiskuntaan osallistuvia 
ihmisiä. Aineisto osoittaa, että apuvälineiden käytöllä voidaan pidentää ta-
vanomaista tapaa toimia, ehkäistä onnettomuuksia ja lisätä turvallisuutta ja 
itsenäisyyttä sekä tuottaa iloa ja vahvistaa itsetuntoa. Tässä luvussa on yhteen-
veto saaduista tuloksista.

Apuvälineitä käyttävät ihmiset

Tutkimus koostuu 29 tapauskuvauksesta, joista yksi käsittelee hoitokodin 
asukkaiden toimintaa aktivoivaa laitetta. Taulukossa 1 kuvattu aineisto kos-
kee näin ollen 28:aa apuvälineitä käyttävää henkilöä. Taustatiedoissa kuva-
taan hankkeeseen osallistuneiden dementoivia sairauksia sairastavien ihmis-
ten ikä, diagnosoitu sairastamisaika ja asumismuoto. Apuvälineitä käyttävien 
henkilöiden keski-ikä oli 72,6 vuotta. Heillä oli ollut dementiadiagnoosi kes-
kimäärin 2,4 vuotta. Kahdeksan henkilöä asui hoitokodissa ja 20 asui omassa 
asunnossaan. Näistä 20:stä 11 asui yksin.

Taulukko 1. Apuvälinettä käyttävien henkilöiden sukupuoli, ikä, diagnosoitu sairasta-
misaika ja asumismuoto. (Iät on laskettu osallistujien todellisen iän mukaan. Ikätiedot 
tapauskuvauksissa ovat erilaiset, koska  heidän anonymiteettinsä on haluttu säilyttää.) 

Luku- 
määrä*

Ikäja-
kauma

Keski-
ikä

Diagnosoi-
tu sairasta-
misaika.
Hajonta

Keskimääräi-
nen diagnosoi-
tu sairastamis-

aika

Oma 
asunto

Asuu 
yksin 

omassa 
asunnossa

Hoito-
koti

Nainen 20 54–87 77,2 0,5–5** 2,7** 13 11 7

Mies 8 62–83 68,8 0,5–4 2,1 7 0 1

* Lisäksi mukana on yksi tapauskuvaus, joka koski hoitokodin asukkaiden aktivointiin tarkoitettua 
välinettä.
** Tämä koskee 26 henkilöä, 2 henkilöä ei ole ilmoittanut diagnosoinnin ajankohtaa.

Heikentyneistä kognitiivisista kyvyistään huolimatta apuvälineitä käyttävät 
henkilöt tekivät monia asioita. Heidän toimintakykynsä oli heikentynyt esi-
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merkiksi muistin, lukemis- tai puhekyvyn ja ajanhallinnan osalta, tai heidän 
aloitekykynsä ja sairaudentuntonsa olivat alentuneet, tai päivittäisten toimin-
tojen suorittaminen tuntui heistä ahdistavilta ja he olivat sekavia ja epävar-
moja. Erityisen tärkeitä heille olivat sosiaaliset toiminnot ja yksilölliset va-
paa-ajan toiminnot. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että juuri näitä toimintoja, 
joita olemme tehneet lapsesta saakka, pitäisi erityisesti säilyttää ja ylläpitää. 
Taulukossa 2 esitetään esimerkkejä toiminnoista.

Taulukko 2. Esimerkkejä apuvälineitä käyttävien henkilöiden toiminnoista.

Toiminta kotona

•	 Hoitaa koiraa
•	 Hoitaa kotia ja puutar-

haa
•	 Hoitaa käytännön asioita 

kotona
•	 Keittää kahvia (ei kahvin-

keittimellä)
•	 Käy töissä – mutta tekee 

eri tehtäviä kuin aiemmin
•	 Leipoo
•	 Lämmittää ruokaa mikros-

sa
•	 Osallistuu pöydän katta-

miseen ym.
•	 Panee vaatteet paikoil-

leen
•	 Saunoo
•	 Tiskaa
•	 Täyttää ja tyhjentää 

astianpesukoneen ja 
pesukoneen

•	 Valmistaa aamiaisen ja 
iltapalan

•	 Vie roskat jätehuonee-
seen

Vapaa-ajan toiminta,  
harrastaminen 

•	 Aktivoituu musiikkia ja 
laulua kuullessaan 

•	 Katselee televisiota
•	 Kuuntelee musiikkia
•	 Käy kirjastossa
•	 Käy kuntokeskuksessa
•	 Käy sieniretkillä
•	 Lukee lehtiä tai katselee 

kuvia lehdistä ja kirjoista
•	 Maalaa posliinia
•	 Nauttii tupakoinnista ja 

viinilasillisesta
•	 Seuraa muiden asukkaiden 

toimia
•	 Seuraa urheilua TV:stä
•	 Seurustelee nukkiensa kans-

sa ja laulaa ja keskustelee 
lelurobotin kanssa

•	 Soittaa pianoa
•	 Tekee kävely- ja pyöräi-

lylenkkejä
•	 Ui
•	 Voimistelee ja venyttelee 

aamuisin

Sosiaalinen toiminta ja  
kanssakäyminen

•	 Käy elokuvissa
•	 Käy illallisilla perheensä ja ystä-

viensä kanssa
•	 Käy konserteissa
•	 Käy näyttelyissä
•	 Käy ostoksilla perheensä ja 

ystäviensä kanssa
•	 Käy palvelukeskuksessa aamiai-

sella
•	 Käy päiväkeskuksessa ja osal-

listuu sen toimintoihin 
•	 Käy risteilyllä perheen kanssa
•	 Matkustelee matkailuvaunulla
•	 Osallistuu asuinalueensa 

tapahtumiin, esim. yhteislau-
luun, jumalanpalveluksiin ja 
asukasneuvoston kokouksiin

•	 Osallistuu hiihtoretkiin
•	 Osallistuu laulukerhoon
•	 Osallistuu yhdistystoimintaan ja 

tapaamisiin
•	 Pelaa korttia
•	 Puhuu puhelimessa ystävien ja 

perheenjäsenten kanssa 
•	 Säestää yhteislaulua
•	 Vierailee naapurissa

Dementoivaa sairautta sairastavat henkilöt saivat tukea arkitoimiinsa sekä 
perheeltään että julkisilta palveluntuottajilta. He saivat vaihtelevassa määrin 
apua muistihoitajilta, kotiavustajilta ja kodinhoitajilta, päiväkeskuksesta tai 
kuljetuspalvelusta. Lisäksi jotkut omaisista osallistuivat keskusteluryhmiin ja 
koulutukseen, jossa käsiteltiin elämistä sairastuneen perheenjäsenen kanssa. 
Sairastuneelle henkilölle annettava tuki oli esimerkiksi päivittäisten toimin-
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tojen ohjaamista ja niissä auttamista, turvapalveluja, kodinhoidollista apua, 
raha-asioiden hoitamista, henkilökohtaista hoitoa, siivousta ja kaupassakäyn-
tejä.

Apuvälineet

Dementoivan sairauden aiheuttaman kognitiivisen toiminnan puutteiden 
kompensoimiseksi ja lievittämiseksi käytettiin useita erilaisia apuvälineitä. 
Niitä on lueteltu taulukossa 3.

Taulukko �. Esimerkkejä käytetyistä apuvälineistä, jotka tukevat kognitiivisia toimintoja

•	 Avaimenpidin ja avaimet kaulanauhassa
•	 GPS-paikannuslaite, joka kulkee aina mukana 

housunvyötärölle kiinnitettynä 
•	 Hälytin ulko-ovella ja kulunvalvontajärjestelmä
•	 Hälytysjärjestelmä, joka voi hälyttää omaiset 

useammasta eri paikasta
•	 Kevyt muovinen juoma-astia
•	 Kotisivut aikataulujen hallintaan
•	 Kulkuvalot
•	 Kylpyhuoneessa jatkuvasti palava valo
•	 Käyttöä ohjaavilla merkinnöillä varustettu kahvin-

keitin ja liesi 
•	 Lautaset ja aterimet, jotka helpottavat omatoimis-

ta syömistä
•	 Liesivahti
•	 Lääkeannostelija ja almanakka, joiden sijoitus 

on tarkkaan valittu
•	 Magneetit, jotka kertovat, pitääkö pesukone 

täyttää vai tyhjentää
•	 Muistikirja
•	 Muistuttava kello
•	 Multimediaohjelma virkistykseen
•	 Nimi- ja osoitekyltit
•	 Pallopeitto, joka parantaa kehon tuntemuksia ja 

stimuloi aisteja
•	 Palovaroitin, joka hälyttää paloasemalle
•	 Paperikalenteri ja muistilaput
•	 Puhelin, jossa on pikavalintanäppäimet, suuret 

näppäimet tai näppäimissä on kuvat henkilöistä, 
joille soitetaan

•	 Puhuva ohjeita antava lähetin ulko-oven 
vieressä 

•	 Puhuva rannekello
•	 Puhuva valokuvakansio
•	 Rannekello, joka hälyttää, kun on aika 

ottaa lääke
•	 Rannekello, jossa valkoinen kellotaulu, 

josta numerot on helppo nähdä
•	 Robottihylje lemmikkinä
•	 Savuhälytin, johon on liitetty hätäkutsu
•	 Sähköinen kalenteri, joka näyttää viikon-

päivän, päivämäärän ja vuorokauden 
ajan

•	 Sähköinen muistuttava kalenteri
•	 Sähköinen muistuttava lääkeannostelija
•	 Sänkyvahti, joka hälyttää, kun henkilö 

nousee sängystä
•	 Tietokoneen kuva-albumi
•	 Tukikahva
•	 Turvahälytin
•	 Turvakamera ulko-ovella
•	 Turvakatkaisijat liedessä ja kahvinkeitti-

messä
•	 Vuorokausikalenteri
•	 Värillinen wc-istuimen kansi ja värinau-

halla merkityt ovenkarmit ja lavuaari
•	 Yksinkertainen kännykkä

 

Apuvälineet olivat olleet käytössä keskimäärin vuoden ja neljä kuukautta, ly-
himmillään apuväline oli ollut käytössä kolme viikkoa ja pisimmillään kolme 
vuotta. Taulukossa 4 näkyvät tarkemmin apuvälineiden käyttöajat. 
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Taulukko �. Apuvälineiden käyttöaika

> 3 
vuotta

2–3 
vuotta

1–2 
vuotta

6 kk– 
1vuosi

1–6 kk > 1 kk Ei  
tietoa

Hajonta Keski-
määrin

Apuvälineen 
käyttäjiä 28

2 3 6 7 5 1 4 3 viikkoa – 
3 vuotta

12,4 kk

Hoitokoti 1 1

Useimmat apuvälineiden käyttäjistä kertoivat käyttävänsä apuvälineitä monta 
kertaa päivässä tai esimerkiksi joka yö. Taulukossa 5 on esitetty, miten usein 
apuvälineet olivat käytössä.

Taulukko �. Miten usein apuvälineet olivat käytössä

Aina Useita kertoja 
päivässä

Joka yö 2–3 kertaa 
päivittäin

4–5 kertaa 
viikossa

Ei tietoa

Apuvälineen käyttäjiä 28* 3 18 4 2 1 3

Hoitokoti 1 1

* Jokaisella henkilöllä voi olla useampia välineitä käytössään

Tehtävät ja toiminnot, joita apuvälineet tukivat 

Apuvälineet helpottivat, auttoivat ja tukivat dementiaoireisia henkilöitä mo-
nissa toiminnoissa. Taulukossa 6 on lueteltu näitä toimintoja.

Kognitiivista toimintaa tukevien apuvälineiden tarkoituksenmukainen toi-
minta edellyttää muun muassa apuvälineiden toimivuuden jatkuvaa seuran-
taa tai valvontaa, yksilöllistä ohjelmointia, kunnossapitoa ja hälytyksiin vas-
taamista. Näistä asioista huolehtiminen on usein dementiaoireiselle henkilölle 
mahdotonta. Siksi tarvitaan apua välineiden toimivuuden varmistamiseen. 
Tällaista apua voi olla pattereiden vaihto tai lataaminen, sähköisen lääkean-
nostelijan täyttäminen tai sähköisen kalenterin päivittäminen, muistuttavien 
kellojen ajastaminen ja sähköisten laitteiden käyttökunnon tarkastaminen. 
Lisäksi pitää huolehtia, että kaikki avustavat henkilöt tietävät apuvälineiden 
olemassaolon ja tuntevat niiden käytön, osaavat ohjata niiden käytössä sekä 
ohjelmoida ja huoltaa niitä. Näistä tehtävistä huolehtivat pääasiassa julkisen 
sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ja perheenjäsenet, jotka asuvat käyttäjän 
kanssa yhdessä tai käyvät säännöllisesti hänen kotonaan. 
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Taulukko �. Toiminnot, joiden tekemistä apuvälineet helpottivat, auttoivat tai tukivat, ja 
tunteet, joihin apuvälineiden käyttö vaikutti 

Toiminnot, joiden tekemistä apuvälineet  
helpottivat, auttoivat tai tukivat

•	 Ajanhallinta ja sovituista ajoista kiinni pitäminen
•	 Ajanviete
•	 Aikaan ja paikkaan orientoituminen
•	 Ateriointi päiväkeskuksessa ja sinne meneminen
•	 Kaupungilla ja lomamatkoilla käynti
•	 Kognitiivisten valmiuksien harjoittaminen
•	 Kommunikointi toisen kanssa
•	 Kylpeminen
•	 Kävely ja pyöräily
•	 Liikunta
•	 Lääkkeiden ottaminen
•	 Nukkuminen
•	 Puhelimen käyttö
•	 Ruokailu
•	 Ruuanlaitto itsenäisesti
•	 Sopimuksista kiinni pitäminen
•	 Sosiaalinen kanssakäyminen
•	 Tupakointi
•	 Ulospäin suuntautuvat toiminnot
•	 WC:ssä käyminen
•	 Vuorokauden aikaan orientoituminen
•	 Vuorokauden tapahtumien organisointi ja hallinta
•	 Yhteyden saaminen toiseen henkilöön akuutin 

tilanteen selvittämiseksi
•	 Yöllisen avunsaannin turvaaminen 

Tunteet, joihin apuvälineiden käyt-
tö vaikuttaa ja jotka voivat tukea 
muiden toimintojen suorittamista

•	 Ilon tunne
•	 Itsenäisyyden tunne
•	 Kokemus hienovaraisesta avun saami-

sesta
•	 Mielenrauha ja ahdistuksen välttämi-

nen
•	 Negatiivisten kokemusten keskeyttämi-

nen
•	 Osaamisen tunne
•	 Perherauhan säilyttäminen
•	 Tunne, että pystyy tekemään asioita
•	 Turvallisuuden tunne
•	 Tyytyväisyyden ja mielihyvän tunne
•	 Varmuuden tunne
•	 Ymmärretyksi tulemisen ja yhteenkuulu-

misen kokemus

Tapauskuvaukset kertovat myös siitä, että eri henkilöt käyttävät samanlaista 
apuvälinettä eri tavoin ja eri toiminnoissa. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa 
yksilöllisyys, kun valitaan kognitiivisia apuvälineitä dementiaoireisille hen-
kilöille. Apuvälineiden yksilöllisessä valinnassa otetaan huomioon käyttäjien 
tavat, elämäntyyli ja päivittäiset toiminnot. Tämä edellyttää huolellista tilan-
teen arviointia, yksilöllisiä ohjeita ja käytönopetusta sekä etenkin jatkuvaa ja 
toimivaa (pitää olla tavoitettavissa) käytön seurantaa.

Tieto apuvälineistä

Apuvälineitä käyttävien henkilöiden omaisten vastauksista selviää, että he ovat 
saaneet tietoa apuvälineistä monelta taholta, ja monet heistä ihmettelivät, et-
tei heille jo sairauden alkuvaiheessa annettu tietoa kognitiivista toimintaa tu-
kevista apuvälineistä. Näyttäisi siltä, ettei ole olemassa mitään tiettyä tahoa, 
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josta dementoivaa sairautta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa saisivat 
automaattisesti tietoa kognitiivista toimintaa tukevista apuvälineistä. Eri am-
mattikoulutuksen saaneista henkilöistä toimintaterapeutit ovat useimmiten 
olleet apuvälinetiedon välittäjinä näissä tapauskuvauksissa. Taulukossa 7 on 
lueteltu, mistä ja keneltä haastateltavat ovat saaneet tietonsa apuvälineistä.

Aineisto kertoo siitä, ettei kognitiivista toimintaa tukevia apuvälineitä eikä 
niistä saatavaa hyötyä dementiahoidossa tunneta. Siksi tarvitaankin järjestel-
mällistä tiedottamista näistä apuvälineistä. 

Taulukko �. Mistä haastateltavat saivat tietonsa kognitiivista toimintaa tukevista apuvä-
lineistä

Tiedon lähde Tiedonantajan koulutus Apuvälineitä käyttävien 
henkilöiden määrä*

Alzheimer-yhdistys – 1

Näyttely/messut Myyjä 2

Dementianeuvoja Lähihoitaja, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja 5

Kunta Toimintaterapeutti 1

Omainen 5

Hoitopaikan  
henkilökunta

Lähihoitaja, koulutettu dementianeuvoja, sairaan-
hoitaja, hoitohenkilökunta, johtaja, fysioterapeutti

3

Projekti Toimintaterapeutti (tutkija) 3

Dementiatiimi Toimintaterapeutti 3

Sairaalaosaton 
henkilökunta

Lääkäri, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti 4

Muistiklinikka Toimintaterapeutti 4

Lehti-ilmoitus – 1

Kotihoito Sairaanhoitaja 1

Apuvälinekeskus Toimintaterapeutti 1

* Tietoa on saatu joissakin tapauksissa useammalta taholta.

Apuvälineiden hyöty

Kun dementiaoireiset henkilöt ja heidän omaisensa tai avustajansa olivat saa-
neet tietää apuvälineistä ja saaneet ne käyttöön, he sekä apuvälineet luovut-
taneet asiantuntijat totesivat, että apuvälineet olivat erittäin hyödyllisiä. He 
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huomasivat, että apuvälineiden avulla niitä käyttävä henkilö pystyi tekemään 
monia asioita ja ylläpitämään aiemmin oppimiaan taitoja. Esimerkiksi muis-
tamista ja ajanhallintaa tukevien apuvälineiden avulla niitä käyttävä pystyi 
toimimaan itsenäisesti ja koki hallitsevansa päivän tapahtumia. Apuvälineistä 
oli iloa, ja ne kannustivat toimintaan sekä auttoivat sosiaalisten kontaktien 
ylläpitämisessä. Apuvälineet loivat turvallisuutta ja auttoivat parempaan hoi-
toon ja hoivaan. Taulukossa 8 on esimerkkejä apuvälineistä saaduista hyö-
dyistä.

Taulukko �. Esimerkkejä apuvälineiden koetuista hyödyistä

Arkisin
•	 Pidensi normaalin toiminnan ja omatoimisuu-

den aikaa
•	 Ehkäisi ongelmien syntymistä
•	 Auttoi lääkkeiden oikea-aikaisessa ja oikean 

määrän ottamisessa
•	 Auttoi luomaan yleiskuvan päivän töistä
•	 Auttoi menemään yksin ja itsenäisesti kävelylle
•	 Auttoi muistamaan sovitut ajat ja tehtävät
•	 Auttoi syömään itsenäisesti omaan tahtiin
•	 Auttoi elämään sairauden kanssa arvokkaasti

Iloa ja toimintaa
•	 Auttoi puhumaan ja laulamaan. Toi eloa olohuo-

neeseen ja asukkaiden olemukseen (”heidän 
katseensa kirkastui ja he olivat hereillä”)

•	 Teki käyttäjänsä iloisemmaksi ja aktiivisemmik-
si ja sai aikaan myönteisiä kokemuksia

•	 Vähensi konflikteja puolisoiden välillä ja loi 
yhteisiä kokemuksia ja keskustelua

•	 Toi iloa, omatoimisuutta ja vahvisti itsetuntoa

Sosiaaliset kontaktit
•	 Auttoi olemaan omatoimisesti yhteydessä 

perheen, ystävien ja tuttujen kanssa pitkästä 
välimatkasta huolimatta (”ei voisi olla ilman 
sitä”)

•	 Loi yhteisyyttä asukkaiden kesken

Turvallisuus ja varmuus
•	 Helpotti avustajia
•	 Loi turvallisuutta ja varmuutta käyttäjille ja 

avustajille
•	 Toi turvallisuutta auttamalla tietämään, 

milloin päivittäiset toiminnot tehdään. 
Lisäksi auttoi luomaan yleiskuvan päivän 
ohjelmasta

•	 Esti ikävien tilanteiden kehittymisen ja 
vahinkojen syntymisen ja vähensi levotto-
muutta

Parempi hoito ja apu
•	 Apu annettiin nopeammin
•	 Rauhoitti ja loi paremman hoitoilmapiirin
•	 Antoi vapauden tunteen valvonnan tunteen 

sijasta
•	 Auttoi välttämään epämiellyttäviä tilantei-

ta, mikä paransi suhdetta sairastuneeseen

Kuormittumisen vähentäminen
•	 Helpotti perhettä vähentämällä valvonnan 

tarvetta ja huolta, lisäsi heidän vapaa-ai-
kaansa

•	 Helpotti puolison ja avustajien työtä yöllä, 
saivat nukkua yönsä rauhallisemmin

•	 Puoliso pystyi hoitamaan työnsä, sai 
nukuttua ja pystyi matkustamaan

Muuta apuvälineisiin liittyvää

Vaikka perheet olivat tyytyväisiä apuvälineisiin, he kertoivat myös niiden 
käyttöön liittyviä parannusehdotuksia. He mainitsivat esimerkiksi, että on 
tärkeää, että kaikki avustajat ja hoitokodin henkilökunta tuntevat apuväli-
neet ja ovat saaneet perusteellisen opastuksen niiden käyttöön. Apuvälineiden 
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mahdollisimman hyvä toiminta on usein kiinni siitä, että avustajat osaavat 
pitää ne käyttökunnossa. Esimerkiksi ilman latausta tai tietojen syöttämistä 
jotkin apuvälineistä eivät toimi lainkaan.

Joitakin apuvälineitä, kuten sänkyvahtia, hälytysmattoa tai muita hälytys-
järjestelmiä ja paikannuslaitetta voidaan käyttää myös väärin ihmisten tark-
kailuun, valvontaan tai heidän toimintansa rajoittamiseen. Näitä asioita pitää 
avustajien pohtia tarkkaan, jotta väärinkäytöksiltä vältytään ja jotta maakoh-
taisia eettisiä ja juridisia ohjeita sekä sääntöjä noudatetaan. 

Lisäksi apuvälineiden käyttäjät ja avustajat mainitsivat useita puutteita ja 
parannusehdotuksia käyttämiinsä apuvälineisiin. Tämä voi kertoa siitä, että 
kognitiiviset toimintarajoitteet pitää ottaa paremmin huomioon, kun suun-
nitellaan apuvälineitä dementoivaa sairautta sairastaville ihmisille. 

Haastateltavat mainitsivat myös, että on tärkeää saada apuvälineet käyttöön 
sairauden varhaisessa vaiheessa. Silloin käyttäjät ehtivät tottua niihin ja pys-
tyvät siten käyttämään niitä pitempään päivittäisten toimiensa tukena. Ta-
pauskuvauksissa tuli esiin myös, että ennakkoluulot dementoivaa sairautta 
sairastavien ihmisten kyvystä käyttää teknisiä apuvälineitä voivat estää apuvä-
lineiden hankinnan. Esimerkiksi erään perheen piti raportoida kunnalle puo-
len vuoden jälkeen apuvälineiden käytöstä ja hyödystä, koska välineiden hyö-
dyllisyys kyseenalaistettiin. Toinen perhe kertoi saaneensa apuvälineet vasta 
kielteisestä päätöksestä tehdyn valitusprosessin jälkeen. Apuvälineasiantuntija 
oli ollut sitä mieltä, ettei Alzheimerin tautia sairastava henkilö pystynyt käyt-
tämään teknisiä välineitä. 

Enemmistö hankkeeseen osallistuneista perheistä sai kuitenkin apuvälineen-
sä nopeasti. He joutuivat odottamaan niiden saantia enintään kaksi kuukaut-
ta. Ainoastaan yhdessä tapauksessa apuvälineen saaminen kesti vuoden, kun 
”kunnan terapeutti oli sitä mieltä, että Alzheimer-potilas ei pysty käyttämään 
muistikelloa. Vasta valituksen jälkeen kello myönnettiin.” Muut ilmoitetut 
odotusta koskevat ajat olivat: heti ilman odotusaikaa – asennettiin nopeasti 
– lyhyt odotusaika – kolme päivää – 14 päivää – kolme viikkoa – kuukausi 
– 4–6 viikkoa – kaksi kuukautta.

Haastateltavat kertoivat myös, että noin joka kolmas perheistä oli joutunut 
itse maksamaan kognitiivista toimintaa tukevat apuvälineet. Taulukossa 9 on 
yhteenveto apuvälineiden maksajista.

Kognitiivisten apuvälineiden huono tunnettuus Pohjoismaissa voi olla syy-
nä siihen, että niin moni käyttäjistä maksoi apuvälineensä itse. Etenkin am-
mattilaisilta puuttui tietoa siitä, miten kognitiivista toimintaa tukevat apu-
välineet voivat parantaa dementiaoireisten ihmisten ja heidän omaistensa 
elämänlaatua ja toimintaa. Perheiden oli vaikea saada tietoa apuvälineistä, ja 
siksi näiden välineiden hakemiselle ja myöntämiselle ei ole muodostunut sa-
manlaisia vakiintuneita käytäntöjä kuin muiden apuvälineiden myöntämises-
sä on. Voidaan jopa väittää, että kognitiivisiin toimintarajoitteisiin ei suhtau-
duta samalla tavalla kuin fyysisiin toimintarajoitteisiin. Esimerkiksi on täysin 
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mahdotonta edes ajatella, että ihmiselle, jonka päivittäistä toimintaa liikunta-
vamma rajoittaa, ei annettaisi kävelykeppiä, kävelytelinettä tai pyörätuolia!  

Taulukko �. Apuvälineiden maksajat

Henkilöiden lukumäärä*

Kunta tai valtio 18

Käyttäjä itse 8

Hoitokoti 3

Kehittämisprojekti 3

Ei tietoa 1

Yksityinen säätiö Hoitokoti

*Kolmelle henkilölle apuvälineitä korvasi useampi taho.

Apuvälineiden käytön tavoite ja valintakriteerit 

Kun asiantuntijat tai perheenjäsenet arvioivat tai harkitsevat apuvälineiden 
tarpeellisuutta, arvioinnin syynä olivat aina hyvin konkreettiset ongelmat. 
Tämä näkyy 29 tapauskuvauksen apuvälineiden valintakriteereissä ja apuvä-
lineiden käytölle asetetuissa tavoitteissa, jotka voidaan luokitella seuraaviin 
pääryhmiin:

•	 Auttaa tekemään tiettyjä toimintoja
•	 Antaa käsityksen ajankulusta
•	 Auttaa paikkaan orientoitumista
•	 Auttaa suunnistamaan ympäristössä
•	 Auttaa säilyttämään, ylläpitämään ja luomaan sosiaalisia kontakteja
•	 Luo turvallisuutta ja varmuutta
•	 Tukee omatoimisuutta
•	 Tuo iloa ja luo hyvää oloa
•	 Vähentää omaisten kuormittumista
•	 Ehkäisee ei-toivottuja tilanteita, vahinkoja ja onnettomuuksia
•	 Auttaa paremman hoidon antamisessa

Asiantuntijoiden ja perheenjäsenten ilmoittamat valintaperusteet olivat sa-
manlaisia. Valintakriteerit keskittyivät perheen ja sairastuneen perheenjäse-
nen ongelmien ratkaisemiseen.
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Taulukko 10. Esimerkkejä apuvälineiden valintaperusteista

•	 Apuväline muistuttaa, mitä ja milloin pitää tehdä
•	 Antaa vapautta
•	 Auttaa käyttäjäänsä muistamaan sovittuja aikoja ja tehtäviä
•	 Auttaa käyttämään puhelinta itsenäisesti
•	 Auttaa omatoimisessa lääkkeidenotossa
•	 Auttaa tietämään päivän ja päivämäärän itsenäisesti 
•	 Ehkäisee negatiivisia ilmiöitä arjessa
•	 Estää asukkaan harhailemisen ja eksymisen
•	 Estää konfliktitilanteita avustajien kanssa 
•	 Estää liesipalon sammuttamalla päälle unohtuneen virran
•	 Estää sopimatonta käyttäytymistä
•	 Helpottaa avustajien työtä
•	 Luo positiivisia kontakteja
•	 Luo turvallisuutta
•	 Mahdollistaa kunnioittavan hoidon
•	 On turvaksi käyttäjälle, avustajalle ja muille samassa asunnossa asuville
•	 Ratkaisee aikaan orientoitumisen ongelman sunnuntaisin
•	 Tukee itsenäistä ruokailua
•	 Tuottaa iloa – asianomainen itse ilmaisee iloaan
•	 Varmistaa, että käyttäjä saa lääkkeensä oikeaan aikaan
•	 Vähentää levottomuutta
•	 Vähentää omaisten huolta

Haastatteluissa mainittiin myös valintaperusteita, jotka riippuivat myöntävän 
viranomaistahon osaamisesta tai hallinnollisista seikoista. Esimerkiksi apuvä-
lineasiantuntija tunsi vain kyseisen myönnetyn apuvälineen eikä harkinnut-
kaan muita, tai kunnalla oli vain yksi malli, joka myönnettiin, tai välineen 
edullisimmat toimitusehdot ratkaisivat valinnan. 

Yhteenvetona tapauskuvauksista voidaan sanoa, että sekä perhe että alan 
asiantuntijat olivat yhtä mieltä apuvälineiden valinnan päätavoitteista. Apu-
välineiden pitää säilyttää, tukea tai luoda uutta toimintaa, luoda turvalli-
suutta, varmuutta, omatoimisuutta, vapautta, iloa, hyvinvointia ja sosiaalisia 
kontakteja. Käytännössä voi näyttää siltä, että apuvälineet hankitaan ratkai-
semaan konkreettisia yksittäisongelmia, mikä sinällään on positiivinen asia. 
Hyödyllisintä olisi kuitenkin tehdä kokonaisarvio perheen tilanteesta ja pyr-
kiä ratkaisemaan ongelmia kattavammin, näinhän joissakin tapauskuvauksis-
sa olikin tehty.

Kognitiivista toimintaa tukevista apuvälineistä tiedottaminen  
ja apuvälineiden myöntäminen

Tapauskuvauksista selviää, miten hämmästyttävän vähän dementoivaa sai-
rautta sairastavat henkilöt ja heidän omaisensa tiesivät kognitiivista toimintaa 
tukevien apuvälineiden mahdollisuuksista. Tiedonsaanti on ollut hyvin sattu-
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manvaraista, ja he ovat saaneet tietoa monelta eri taholta (ks. taulukko 7).
Jotkut keksivät itse apuvälineratkaisuja ja toteuttivat ne ilman ammatillista 

apua, kuten esimerkiksi poika, joka löysi äidilleen graafisesti ajan näyttävän 
kalenterin. Hän teki myös kotisivut, joista omaiset ja ystävät pystyivät seuraa-
maan äidin kanssa sovittuja aikoja ja toimia. 

Haastatteluissa useat omaiset ilmaisivat hämmästyksensä siitä, että on ole-
massa apuvälineitä, jotka auttavat kognitiivisissa toimintaongelmissa. He 
pyysivät projektin aikana lisätietoa tällaisista apuvälineistä ja siitä, miten ne 
voisivat tukea heidän arkeaan sairastuneen omaisen kanssa. Kognitiivista toi-
mintaa tukevien apuvälineiden välityksestä puuttuu samanlainen yhtenäinen 
järjestelmä, jollainen on muussa apuvälinetoiminnassa, tämän osoittaa taulu-
kossa 11 lueteltu apuvälineasiantuntijoiden moninainen koulutuskin.

Taulukko 11. Apuvälineasiantuntijoiden työpaikat ja koulutus

Työpaikka Lukumäärä

Kunta 11

Hoitokoti 6

Projekti 5

Sairaala 3

Apuvälinekeskus 1

(Omainen) 3 

 

Koulutus Lukumäärä

Toimintaterapeutti 11

Sairaanhoitaja 7

Lähihoitaja 6

Fysioterapeutti 1

Tutkija 1

(Omainen) 3

Apuvälineiden käytön opetuksesta vastasi useimmissa tapauksissa apuväline-
asiantuntija. Joissakin tapauksissa asiantuntijat opastivat perheen jäseniä ja 
nämä puolestaan opastivat sairastunutta omaistaan. Tässä tutkimuksessa oli 
esimerkkitapauksia, joissa puoliso tai lapset vastasivat opetuksesta ja ohjauk-
sesta. Taulukossa 12 on kerrottu apuvälineiden käyttöopastuksen antajat. 

Taulukko 12. Kuka antoi apuvälineen käytönopastuksen ja ohjauksen
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Apuvälineasiantuntija (toimintaterapeutti, dementianeuvoja, sairaanhoitaja yms.) 14

Myyjä/valmistaja 4

Ei tiedossa 6
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Kognitiivista toimintaa tukevien apuvälineiden hankkiminen

Seuraavaksi kuvataan pääkohdat kognitiivista toimintaa tukevien apuvälinei-
den hankkimismenetelmistä, joita tapausselostuksissa on käytetty. Hankinta-
prosessiin kuuluu tiedottaminen, yhteydenotto perheeseen, perheen tilanteen 
ja apuvälinetarpeen arviointi, valitun apuvälineen käytön opetus, seuranta ja 
käyttöohjeiden antaminen.

Asiantuntemus

Apuvälineiden hankinta ja käyttöön luovuttaminen edellyttävät asiantunti-
jalta hyvää tietämystä dementoivista sairauksista, kognitiivisesta toiminnasta 
ja sitä tukevista apuvälineistä. Asiantuntijan täytyy seurata alan kehittymistä 
aktiivisesti. Ajankohtaisten ja uusien kognitiivista toimintaa tukevien apuvä-
lineiden tuntemus ja ”huippuosaaminen” on välttämätöntä, kuten yhdessä 
tapauskuvauksessa mainittiin.

Osaava henkilöstö ja riittävästi aikaa

Hyvän lopputuloksen kannalta on ratkaisevaa se, että apuvälineasiantuntijalla 
on riittävästi aikaa tutustua perheeseen ja seurata perheen tilanteen etenemis-
tä. Dementoivista sairauksista johtuvat kognitiiviset toimintarajoitukset ovat 
moninaisia, ja ne voivat lisäksi olla hyvin yksityisiä ja henkilökohtaisia. Vain 
tiivis ja jatkuva yhteydenpito perheeseen antaa mahdollisuuden kokonaisti-
lanteen ymmärtämiseen ja perheen auttamiseen. Suositeltavaa on, että yksi ja 
sama asiantuntija vastaisi koko prosessista tai että yhteyshenkilöitä olisi vain 
muutama ja he eivät vaihdu kovin usein. 

Tiedottaminen

Eräs omaisista ehdotti, että dementiaoireisille ihmisille olisi tiedotuspaketti, 
joka annettaisiin silloin, kun he saavat diagnoosin. Se sisältäisi muun muassa 
ensitietoa kognitiivista toimintaa tukevista apuvälineistä ja niiden hyödyistä 
sekä sen, miten pitää toimia niiden hankinnassa. Lisäksi tähdennettiin use-
amman kerran, että tieto on tärkeää ja sitä pitää jakaa sekä suullisesti että kir-
jallisesti. Tietoa pitää jakaa myös sopivasti (ei liikaa eikä liian vähän), ja sitä 
on syytä kerrata useamman kerran.

Tavoitteet

Apuvälineiden hankinnan ja käytön tavoitteena tulisi olla sairastuneen ja hä-
nen omaistensa toimintatapojen ja sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen elä-
mään osallistumisen tukeminen ja ylläpitäminen niin hyvin kuin mahdollis-
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ta. Se, että voi tehdä arjen askareita ja osallistua ympärillä olevaan yhteisöön, 
ylläpitää itsetuntoa, rooleja, persoonallisuutta sekä itsenäisyyden ja turvalli-
suuden tunnetta. Tämä tavoite koskee etenkin dementiaoireisia henkilöitä, 
vaikka monet ihmiset ovatkin sitä mieltä, että ”sellaista tautia sairastavia pitää 
ainoastaan hoitaa ja hoivata”, kuten eräs haastateltavista kertoi lääkärin hä-
nelle sanoneen.

Perheen tilanteen ja tarpeiden arviointi

Perheenjäsenen dementoiva sairaus vaikuttaa koko perheen tilanteeseen. Siksi 
on tärkeää, että apuvälineasiantuntija arvioi perheen ja dementiaoireisen per-
heenjäsenen kokonaistilanteen ja toiminnan. Vain siten hän voi auttaa heitä 
tarkoituksenmukaisesti. Kaikista päivittäisistä toiminnoista pitää keskustella 
perheen kanssa ja niiden sujumista on hyvä havainnoida. Päivittäisten toi-
mintojen arviointilomakkeita ja eri testivälineitä voi käyttää kognitiivisten 
toimintarajoitusten selvittämiseksi. Keskustelut ja tutkimukset pitää tehdä 
perheen kotona, jolloin ollaan oikeassa toimintaympäristössä ja perheellä on 
”kotikenttäetu”. Useimmissa tämän kirjan tapauksissa todettiin, että demen-
tiaoireinen henkilö mahdollisesti hyötyisi muistakin apuvälineistä kuin mitä 
hänellä haastatteluhetkellä oli. Tämä voi johtua siitä, että heille ei ollut tehty 
kokonaistilanteen arviota, vaan sen sijaan yksittäisiä apuvälineratkaisuja.

Dementiaoireinen henkilö aktiivisesti mukana apuvälineratkaisuissa

Kaikki perheenjäsenet joutuvat automaattisesti tutustumaan kognitiivisten 
apuvälineiden toimintaan, koska he usein huolehtivat niiden ylläpidosta. On 
kuitenkin erittäin tärkeää, että sairastunut henkilö itse otetaan mukaan, jos se 
vain on jollakin tavoin mahdollista, niin että hän tuntee itsensä vastuulliseksi 
ja päteväksi ja tuntee tulleensa arvostavasti kohdelluksi. Voi olla hyvä kes-
kustella jokaisen perheenjäsenen kanssa erikseen, niin ettei kukaan ”hallitse” 
toista. Onnistunut lopputulos edellyttää kaikkien perheenjäsenten myönteis-
tä suhtautumista sekä heidän osaamistaan. 

Ammattihenkilö neuvonantajana ja tukena

Apuvälineasiantuntijoiden täytyy koko prosessin ajan pidättäytyä tuomasta 
esiin omia käsityksiään. Sen sijaan heidän täytyy tehdä neutraaleja avoimia 
kysymyksiä, kuten esimerkiksi ”Miltä tämä tuntuisi?”, ”Mitä ajattelette täs-
tä?”, ”Mitä mieltä olette tästä?”. Näin perhe saa mahdollisuuden itse miettiä 
ja ottaa kantaa ratkaisuihin tai he voivat itse esittää ratkaisuja, joita asiantun-
tija voi selventää ja arvioida niiden hyviä ja huonoja puolia.
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Apuvälineet hankitaan mahdollisimman varhaisessa sairauden vaiheessa 
ja ne toimitetaan viivyttelemättä

Jotta apuvälineistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä dementiaoireiselle 
henkilölle, ne pitää hankkia mahdollisimman aikaisessa sairauden vaiheessa. 
Näin hän oppii tuntemaan apuvälineen silloin, kun se on vielä mahdollista, 
ja apuvälinettä voidaan käyttää pitempään kognitiivisten toimintavaikeuksi-
en ilmaantumisesta huolimatta. Lisäksi apuvälineet pitää toimittaa nopeasti 
käyttöön, sillä tarpeet voivat muuttua nopeasti sairauden edetessä. 

Apuvälineiden arviointi ja kokeilu oikeissa käyttöympäristöissä

Kun perhe ja asiantuntijat ovat yhdessä löytäneet apuvälineen, josta mahdol-
lisesti voisi olla apua, apuvälinettä koekäytetään oikeissa käyttöympäristöis-
sään. Koekäyttöä pitää havainnoida niin, että mahdolliset väärinymmärryk-
set voidaan välttää ja apuväline voidaan sovittaa käyttötarvetta vastaavaksi. 
Apuvälineen toimivuutta on seurattava tarkkaan ja usein, koska tilanteet ja 
käyttöedellytykset voivat muuttua nopeasti. 

Apuvälineet käyttöön perheelle sopivassa tahdissa

Apuvälineiden hankinta ja niiden käytön opastus on sovitettava käyttäjän 
vastaanottokyvyn mukaan ottaen huomioon hänen ymmärryksensä, tarpeen-
sa ja osaamisensa. Perheen tärkeimmät ongelmat on ratkaistava ensin. Kaik-
kien apuvälineiden hankkiminen yhdellä kertaa voi olla liian vaativaa, ja siksi 
hankinta aloitetaan siitä apuvälineestä, joka on perheelle tärkein.

Kaikkia asianosaisia neuvotaan ja ohjataan välineiden käytössä

Kognitiivista toimintaa tukevien apuvälineiden toiminnan kannalta on rat-
kaisevaa, että ne pidetään käyttökunnossa ja päivitetään, mikä käyttäjälle 
itselleen voi olla mahdoton tehtävä. Siksi kaikkia perheenjäseniä sekä niin 
yksityisiä kuin kunnallisiakin avustajia pitää opastaa välineiden käytössä ja 
ylläpidossa, niin ettei koskaan tulisi tilannetta, jossa he eivät – ja siten myös 
käyttäjä itse – tuntisi niiden toimintaa tai he olisivat epävarmoja niiden suh-
teen. Apuvälineiden kanssa täytyy myös olla kirjalliset käyttöohjeet. Käyttö-
ohjeiden pitää olla selkeät ja helposti ymmärrettävät ja niiden tulisi mielel-
lään sisältää piirrettyjä kuvallisia ohjeita. Ohjeita pitää säilyttää aina samassa 
paikassa, niin että ne saadaan nopeasti käyttöön tarvittaessa. Toisinaan voi 
olla parempi, että omainen ohjaa dementiaoireista henkilöä apuvälineen käy-
tössä. 
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Jatkuva seuranta

Apuvälineratkaisun toimivuus on varmistettava säännöllisesti. Käyttäjän toi-
mintakyvyn muutoksia pitää seurata ja muuttaa apuvälineitä tarvetta vastaa-
viksi. Uusia apuvälineitä on hankittava tai vietävä pois toimimattomat väli-
neet, jotka voivat jopa häiritä tai aiheuttaa stressiä käyttäjälleen. Joidenkin 
kognitiivisten apuvälineiden toiminta (esimerkiksi GPS- ja hälytysjärjestel-
mät) vaatii säännöllistä tarkistamista, ja sitä varten pitää luoda toimiva jär-
jestelmä. Lisäksi voi olla tarkoituksenmukaista säännöllisin väliajoin opettaa 
avustajia ja muuta henkilökuntaa harvemmin käytettävien apuvälineiden 
käytössä, koska niiden käyttö voi helposti unohtua.

Mahdollisuus ottaa yhteyttä asiantuntijaan

On tärkeää, että perheellä ja apuvälineen käyttäjällä on mahdollisuus ottaa 
yhteyttä apuvälineen hankkineeseen tai muuhun henkilöön, joka tuntee apu-
välineen. Tämä tuo turvallisuutta ja helpottaa apuvälineen käyttöönottoa ja 
käyttöä. Perheelle tulee antaa yhteystiedot, puhelinnumero, sähköposti- tai 
postiosoite apuvälineestä vastaavalle taholle, tai puhelinnumero voidaan esi-
merkiksi tallentaa valmiiksi heidän puhelimiinsa niin, että perheellä ei ole 
epäselvyyttä siitä, kehen he ovat yhteydessä neuvoja tai apua tarvitessaan.

Tarkoituksenmukainen kodin tai hoitokodin sisutus

Kodin, palveluasunnon tai hoitolaitoksen sisustuksen tulee olla sellainen, jos-
ta käy ilmi helposti kodin eri toimintojen sijainti. Tämä tuo turvallisuutta, 
lisää omatoimisuutta ja aktiivisuutta.

Lakeja noudattaen

Sellaisten apuvälineiden käyttö, joita voidaan käyttää väärin dementiaoireisen 
henkilön valvontaan ja hänen liikkumisensa ja toimintansa rajoittamiseen, 
edellyttää hänen suostumustaan ja/tai lupaa kunnalta, ja niiden käyttö ja hyö-
dyllisyys pitää osoittaa. Hallinnollisia ohjeita ja lakeja pitää noudattaa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen aineistona olevat 29 tapauskuvausta osoittavat, että kog-
nitiivista toimintaa tukevat apuvälineet voivat tukea ja ylläpitää dementiaoirei-
sen henkilön päivittäistä toimintaa ja yhteiskuntaan osallistumista. Apuvälineet 
lisäsivät omatoimisuutta, turvallisuutta ja varmuutta. Ne vähensivät perheen ja 
auttajien kuormittumista sekä tuottivat iloa ja paransivat itsetuntoa.
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Tutkimus osoitti myös, että dementian parissa työskentelevät ammattilaiset 
tai perheet, joissa on dementiaoireinen henkilö, eivät yleensä tunne kognitii-
vista toimintaa tukevia apuvälineitä. Joskus hyödyllisen apuvälineen saami-
nen oli ollut sattumaa, ja joka kolmannessa tämän tutkimuksen tapauksista 
henkilöt olivat itse joutuneet ostamaan välineensä. Perheet toivoivatkin lisää 
tietoa kognitiivisista apuvälineistä sekä niiden hyödyistä ja erilaisista mahdol-
lisuuksista.

Tutkimustuloksista selviää, että kognitiivista toimintaa tukevan apuväline-
tarpeen arvioinnilla ja hankinnalla on usein ratkaistu vain yksi erillinen on-
gelma. Näin ollen dementiaoireisen henkilön muita mahdollisia ongelmia ei 
ole arvioitu ja ratkaistu, mikä on tarpeettomasti kuluttanut heidän ja perheen 
voimavaroja, aiheuttanut turvattomuutta ja estänyt toimintaa.

Tämän perusteella voidaan todeta, että dementiahoidosta puuttuu tietoa 
apuvälinetarpeista sekä menetelmistä tarpeiden arvioimiseksi. Puuttuu myös 
yhteisesti sovittu toimintatapa kognitiivista toimintaa tukevien apuvälineiden 
järjestämisestä.

Tapauskuvaukset osoittavat, että apuvälineasiantuntijalla tulee olla aikaa 
luottamuksellisen suhteen luomiseksi dementiaoireiseen henkilöön ja tämän 
perheeseen niin, että hän voi arvioida heidän tilanteensa kokonaisuudessaan. 
Hänellä tulee olla aikaa apuvälineratkaisujen tekemiseen siihen tahtiin, jolla 
perhe pystyy niitä vastaanottamaan. Uusien apuvälineiden käytön oppiminen 
vie aikaa ja voimavaroja.

Tapauskuvaukset osoittavat, että eri ihmiset voivat käyttää samaa apuväli-
nettä eri tavoin, eri ympäristöissä ja he hyötyvät niistä myös eri lailla. Onnis-
tunut apuvälineprosessi edellyttää yksilöllistä arviointia ja sovitusta.

Lisäksi säännöllinen ja tiivis yhteydenpito, kotikäynnit ja järjestelmällinen 
seuranta ovat tärkeä osa apuvälineprosessia, sillä dementoivaa sairautta sai-
rastavan henkilön toimintakyky voi muuttua nopeasti. Apuvälineitä pitää 
muuttaa tai viedä pois ennen kuin ne turhauttavat ja aiheuttavat stressiä käyt-
täjälleen, ja uusia apuvälineitä pitää hankkia tukemaan muuttunutta toimin-
takykyä.

Apuvälineen käyttäjän, perheen, yksityisten ja kunnallisten avustajien pitää 
saada perusteellista ja yksilöllistä suullista ja kirjallista tietoa sekä ohjausta 
apuvälineistä ja niiden käytöstä. Tämä tulee esiin tapauskuvauksissa, joissa ne 
usein ovat puuttuneet. Ajanpuute näyttäisi usein olevan syynä siihen, että tar-
tutaan ”helppoihin ratkaisuihin”, kuten eräs tapauskertomuksen asiantuntija 
sanoo selityksenä puutteelliselle apuvälineprosessille.

Tämä tilanne korjautuu vasta sitten, kun poliittiset päättäjät ja viranomai-
set ymmärtävät kognitiivisten toimintarajoitusten merkityksen ja asettavat 
ne samalle tasolle fyysisten toimintarajoitteiden kanssa. Vasta sitten voidaan 
dementiaoireisten henkilöiden toimintaa tukea ja auttaa tarkoituksenmukai-
sesti. 

Tämän tutkimuksen tapauskuvaukset kognitiivista toimintaa tukevien apu-
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välineiden käytöstä osoittavat apuvälineiden käytön olevan kannattavaa sekä 
yksilön elämänlaadun että yhteiskunnan talouden kannalta. Apuvälineiden 
kustannuksia voidaan verrata siihen, mitä säästetään, kun perheen jäsenten 
kuormittumista ehkäistään tai laitokseen sijoittamista voidaan lykätä apuvä-
lineiden käytöllä.



�� Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa

Stakes 2008

Tapauskuvaukset dementiaoireisten ihmisten kognitiivista 
toimintaa tukevien apuvälineiden käytöstä 

Tässä luvussa esitellään 29 tapauskuvausta ihmisistä, jotka sairastavat demen-
toivaa sairautta ja joille on hankittu apuvälineitä kognitiivisten toimintara-
joitusten vuoksi. Luvun tarkoituksena on ensisijaisesti innostaa ja motivoida 
apuvälineiden käyttöön dementiahoidossa, mutta tavoitteena on myös ker-
toa

•	 joitakin niistä monista mahdollisuuksista, miten apuvälineet voivat 
auttaa dementiaoireista ihmistä elämään aktiivisempaa, turvallisesti 
omatoimisempaa ja sisältörikkaampaa elämää

•	 joitakin niistä monista asioista, jotka on otettava huomioon, kun ar-
vioidaan dementiaoireisen ihmisen apuvälinetarvetta

•	 siitä, miten vaativaa dementiaoireisen ihmisen apuvälineprosessi on
•	 siitä, miten tärkeää on seurata apuvälineiden käyttöä koko dementoi-

van sairauden ajan.

Tapauskuvausten otsikoista ilmenee, minkä toiminnan kuvaamiseen niissä 
keskitytään. Jokaisen kuvauksen henkilön elämästä kerrotaan lyhyesti, missä 
he asuvat, millainen sosiaalinen verkosto heillä on sekä millaista on heidän 
päivittäinen elämänsä. Kuvauksissa kerrotaan, miten heidän apuvälinetar-
vettaan on selvitetty ja miten arviointiin osallistuneet henkilöt ovat tarvetta 
harkinneet. Lisäksi kuvataan, miten apuvälineet hankittiin, kuka ne on mak-
sanut ja miten dementiaoireiset henkilöt ja heidän omaisensa ovat apuväli-
neiden käytön kokeneet ja mitä niistä on heille kerrottu. Jokaisesta tapaus-
kuvauksesta selviää, mistä Pohjoismaasta se on. Henkilöiden nimet ja iät on 
muutettu, jotta heitä ei voi tunnistaa.

Kuvauksissa mainitaan usein MMSE-testi ja sen pistemäärä. Lyhenne tulee 
sanoista Mini Mental State Examination ja se tarkoittaa kognitiivista muisti-
testiä, jota käytetään suurimmassa osassa maailmaa. Testin tulos ilmoitetaan 
pisteinä 0–30, ja 30 tarkoittaa, että kognitiivisessa toiminnassa ei ole puut-
teita. Kun pisteet ovat 21–29, henkilöllä on lieviä muistipulmia. Pisteiden 
jäädessä alle 20 on yleensä kyse keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta. 
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Tukea toimintaan ja osallisuuteen pitkän sairauden aikana

Bengtillä, joka on nyt 59-vuotias, todettiin muutama vuosi sitten Alzheime-
rin tauti. Hän asuu yhdessä vaimonsa Marian kanssa suuressa ruotsalaisessa 
kaupungissa. Alzheimer-diagnoosin saatuaan Bengt lopetti työnteon. Maria 
on vähentänyt työaikaansa voidakseen olla enemmän Bengtin kanssa hänen 
tukenaan. 

Bengt oli sairastanut jo muutaman vuoden, ennen kun hän sai ensimmäi-
sen apuvälineensä. Silloin hänen MMSE-testin pisteensä olivat 24. Kahden ja 
puolen vuoden kuluttua MMSE-arvo oli pudonnut 13:een ja hänen muisti-
ongelmansa olivat lisääntyneet. Pariskunnalle on myönnetty koko ajan hen-
kilökohtaisen avustajan apua. 

Nykyisin Bengt käy työikäisille dementiaoireisille henkilöille tarkoitetussa 
päiväkeskuksessa, jonne kuljetuspalvelu vie hänet kolmena päivänä viikossa. 
Hän viihtyy päiväkeskuksessa. Päivinä, jolloin hän ei käy siellä, henkilökoh-
tainen avustaja tulee kotiin hänen tuekseen.

Maria ja henkilökohtainen avustaja hoitavat useimmat kotityöt, kuten sii-
voamisen, kaupassakäynnit, ruuanlaiton, pyykinpesut ja talouden hoitamisen. 
He auttavat Bengtiä suihkussa ja muussa hygienian hoidossa, siirtymisessä 
paikasta toiseen, hampaiden pesussa, pukemisessa ja riisumisessa. Bengt tar-
vitsee myös apua lääkkeiden ottamisessa. Hän pystyy huolehtimaan itsestään 
jonkin verran, mutta hänen toimintaansa pitää valvoa, tukea ja auttaa, jotta 
hän pärjää. Hän syö itse, mutta hän tarvitsee apua päästäkseen alkuun. Päivän 
mittaan hän tarvitsee tukea kaikessa: syömisen muistamisesta sen muistami-
seen, mihin on menossa. Hän on täysin riippuvainen toisen henkilön avusta 
kotonaan, eikä hän enää voi olla yksin.

Iltaisin Bengt tarvitsee apua riisuutumisessa ja sänkyyn menossa. Hänen ke-
honhahmotuskykynsä on puutteellinen, ja hän saattaa mennä sängyssä huo-
noon asentoon ja tarvitsee siksi apua saadakseen hyvän nukkuma-asennon. 
Puutteellisen kehonhahmotuksen vuoksi häntä pitää opastaa ensin istumaan 
vuoteen laidalle ja vasta sitten nostamaan sinne jalkansa. Hän tarvitsee saman 
avun noustessaan sängystä. Ohjaus tarkoittaa siis sitä, että Maria tai avustaja 
neuvoo häntä toimimaan sanomalla, mitä hänen pitää tehdä, ja näyttämäl-
lä samalla itse, miten tehdään. Bengtin henkilökohtainen avustaja on yöllä 
asunnossa, jotta Maria saa nukkua koko yön rauhassa. Bengt herää 2–4 kertaa 
yössä ja tarvitsee silloin apua mennäkseen vessaan ja takaisin sänkyyn.

Bengt käy mielellään näyttelyissä, elokuvissa ja kävelyllä. Hän voi parempi-
na hetkinä tehdä asioita, joista pitää. Bengtin hyvinvointi vaikuttaa Marian 
hyvinvointiin. Bengtin hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, muun muassa 
se, miten hän kokee henkilökohtaisen avustajansa. Jos avustaja on stressaan-
tunut tai tekee jotain, josta Bengt ei pidä, se vaikuttaa Bengtiin kielteisesti.

Marian mielestä on raskasta, kun hän ei koskaan voi olla yksin omassa asun-
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nossaan. Hän voi tavata ystäviään ja lähteä ulos rentoutuakseen hiukan, mut-
ta välillä hän toivoo, ”että voisin vain olla yksin kotonani”.

Muistiklinikan hoitotiimin välityksellä Bengt ja Maria saivat yhteyden toi-
mintaterapeuttiin. Toimintaterapeutti oli dementoivien sairauksien apuväli-
neiden asiantuntija. Klinikan lääkärillä oli tietoa siitä, miten toimintatera-
peutti voisi auttaa dementiaoireisen henkilön toimintaa apuvälineillä, ja siksi 
hän lähetti Bengtin ja Marian toimintaterapeutin luo.

Toimintaterapeutti valitsi apuvälineet keskusteltuaan Marian kanssa ja teh-
tyään arvioinnin Bengtin ongelmista ja avioparin tarpeista. Niiden kahden ja 
puolen vuoden aikana, jotka ovat kuluneet siitä, kun Bengt tapasi toiminta-
terapeutin ensimmäisen kerran, Bengtin apuvälineiden tarve on muuttunut 
sairauden etenemisen tahdissa. 

Sähköinen kalenteri 

Ensimmäinen Bengtin saama apuväline oli sähköinen kalenteri, jonka tarpeen 
toimintaterapeutti havaitsi ensimmäisellä käynnillään Bengtin ja Marian luo-
na. Bengt ei nimittäin pystynyt pitämään lukua päivistä, ja hän kysyi Mari-
alta monta kertaa päivässä, mikä päivä on. Kalenterista Bengt näki itse, mikä 
päivä kulloinkin on. Sähköistä kalenteria muutettiin niin, että alkuperäisen 
kuvan tilalle laitettiin Bengtin ja Marian valitsema kuva. Tarkoituksena oli, 
että uusi kuva toimisi positiivisena vihjeenä ja kiinnittäisi hänen huomionsa 
kalenteriin. Hän käytti kalenteria kuusi kuukautta.

Puhuva rannekello

Toimintaterapeutin ensimmäisellä kotikäynnillä Bengt sai puhuvan ranne-
kellon, jota hän käyttää edelleen. Hänellä oli vaikeuksia tavallisen rannekel-
lon kanssa. Vaikeudet johtuivat hänen muistisairaudestaan ja jo vuosia sitten 
alentuneesta näkökyvystään. Hän tarvitsi tukea ajan ymmärtämiseen. Myös 
se, että hän kysyi kelloa Marialta useita kertoja päivässä, oli syynä apuvälineen 
hankkimiseen. 

Aluksi Bengt käytti puhuvaa rannekelloa aktiivisesti ymmärtääkseen, mikä 
aika päivästä oli meneillään. Myöhemmin, kun ajalla ei enää ollut hänelle 
merkitystä, oli puhuvalla rannekellolla sosiaalinen tehtävä. Se saa hänet tun-
temaan itsensä samanlaiseksi kuin muutkin, vaikkakaan hän ei sitä enää osaa 
käyttää. 

Ovihälytin, joka on yhdistetty hälytyskeskukseen

Ovihälyttimen tarve syntyi, kun Bengt ajoittain Marian ollessa poissa unoh-
ti sulkea ja lukita oven ulos mennessään. Maria oli huolissaan, kun hän ei 
tiennyt, oliko ovi auki ja lukitsematta vai oliko se lukossa. Maria yritti aluksi 
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ratkaista ongelman laittamalla avaimiin eri värejä, jotta Bengt muistaisi lukita 
oven, mutta tämä ei toiminut. Ovihälytin hankittiin apuvälinepalveluita ke-
hittävän projektin rahoilla, koska kunta ei voinut oman ohjeistuksensa mu-
kaan sitä maksaa ja myöntää apuvälineenä. 

Ovihälytin asennettiin asunnon ulko-oveen. Se hälytti esimerkiksi muuta-
man minuutin päästä siitä, kun ovi avattiin. Aikaa oven avauksesta hälytyk-
seen voitiin säätää kulloisenkin tarpeen mukaan. Jos Bengt ei ulos mennes-
sään sulkenut ovea, lähti automaattinen hälytys Marian matkapuhelimeen 
ennalta asennetun ajan kuluttua. Maria pystyi sitten soittamaan Bengtille ja 
muistuttamaan häntä oven lukitsemisesta. Jos Maria ei voinut vastata, koska 
hän esimerkiksi istui työkokouksessa, siirtyi hälytys toiselle henkilölle, jonka 
numeron Maria oli ohjelmoinut ovihälyttimeen. Bengt sai ovihälyttimen toi-
mintaterapeutin aloitteesta, ja se oli käytössä 17 kuukautta.

Kannettava liikehälytin

Liikehälyttimen tarve syntyi, kun pari oli lähdössä lomalle maalle. Heidän piti 
asua kaksikerroksisessa talossa, jossa makuuhuone on yläkerrassa. Jos Maria 
olisi alakerrassa, hän ei kuulisi, kun Bengt herää ja tarvitsee hänen apuaan. 

Liikehälytin tunnistaa, milloin Bengt nousee pois sängystä, ja lähettää tie-
don Marian ranteessa olevaan vastaanottimeen. Vastaanotin hälyttää tärise-
mällä. Vastaanotin voidaan kytkeä tyynytäristimeen yön ajaksi. Bengt sai lii-
kehälyttimen noin vuosi sitten, ja se on käytössä jatkuvasti.

Loman jälkeen huomattiin, että liikehälytintä tarvittiin myös kotona, sil-
loin kun Maria oli työmatkalla. Henkilökohtainen avustaja nukkui toisessa 
makuuhuoneessa, ja hälytin kytkettiin avustajalle. Nykyisin hälytintä käyte-
tään aina, kun henkilökohtainen avustaja yöpyy heidän luonaan, niin että 
Maria voi nukkua koko yön häiriöttä. Bengt herää muutaman kerran joka yö, 
ja hälyttimen ansiosta avustaja tietää mennä hänen luokseen ja auttaa hänet 
vessaan ja takaisin sänkyyn. Liikehälytin on helpottanut Mariaa, ja Bengt voi 
nukkua edelleen avioparin yhteisessä makuuhuoneessa. Henkilökohtainen 
avustaja nukkuu toisessa makuuhuoneessa hälyttimen kanssa. 

Liikehälytin voidaan yhdistää kenelle tahansa, joka on lähistöllä. Sen voi 
myös helposti ottaa mukaan matkoille. Liikehälytin toimii ennalta ehkäisevä-
nä apuvälineenä, koska se mahdollistaa avun antamisen ennen kuin ongelmia 
ehtii syntyä. Sen ansiosta Maria voi mennä virkeänä töihin ja tehdä myös 
työmatkoja.

Hätäkutsulla varustettu paikannuslaite

Bengt sai käyttöönsä GPS:n (Global Positioning System), joka on hätäkut-
sulla varustettu paikannuslaite, kun ilmeni, että hän saattoi eksyä ulkoilles-
saan yksin. Jos Bengt katoaa, poliisi pystyy aktivoimaan GPS:n ja paikanta-
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maan hänet. Laite tuli tarpeelliseksi, kun Marian piti kaupungilla kulkea aina 
Bengtin kanssa käsi kädessä. Bengt saattoi kadota, jos Maria irrotti otteensa 
ja kiinnitti hetkeksikin huomionsa muualle. Bengt sai GPS:n noin vuosi sit-
ten, ja se on käytössä edelleen. Nyt Maria tai henkilökohtainen avustaja voi 
antaa Bengtin kulkea niin, ettei hänestä tarvitse pitää kiinni koko ajan, ja 
Bengt tuntee itsensä vapaammaksi. Huolimatta muistisairautensa etenemi-
sestä Bengt ymmärtää, miksi hänen pitää käyttää GPS:ää, ja hän ottaa sen itse 
mukaansa joka päivä.

Maria kuuli hätäkutsulla varustetusta GPS:stä toiselta omaiselta, jolla oli 
sama ongelma. Marian mielestä laite on kömpelön näköinen, mutta se toimii 
todella hyvin. Marian mielestä on tarpeetonta, että henkilöstä näkyy, että hän 
on ”sairas ja poikkeava”.

Ruotsin terveys- ja sairaanhoitolain mukaan toimintaterapeutti ei voi suo-
sitella tai päättää sellaisista hälyttimistä, jotka hälyttävät asunnon ulkopuolel-
le. Ne kuuluvat sosiaalipalvelulain mukaiseen sosiaaliapuun. Sosiaalipalvelun 
asiantuntijoilla ei useinkaan ole tällaisia laitteita koskevaa tietoa ja osaamista, 
eivätkä he tunne käyttäjien tarpeita ja tilannetta.

Liesivahti

Bengt sai ajastimella varustetun liesivahdin käyttöönsä melko pian sen jäl-
keen, kun toimintaterapeutti oli tavannut hänet ensimmäisen kerran. Siinä 
vaiheessa hän ei vielä ollut unohtanut liettä päälle. Laite hankittiin Marian 
toivomuksesta, jotta hänen ei tarvitse olla huolissaan, että Bengt unohtaisi 
yksin ollessaan lieden päälle. Hänestä oli hyvä hankkia liesivahti silloin, kun 
Bengt vielä ymmärsi sen toiminnan. Liesivahti on Marian mielestä ruma, se 
”osoittaa”, että Bengt on sairas. Laitteen ulkonäkö ei sovi ”nuorille omaisille”, 
se näyttää laitosmaiselta ja voisi olla kauniimpi.

Ammelauta

Bengt sai puoli vuotta sitten ammelaudan, jota hän käyttää edelleen. Se tuli 
tarpeelliseksi, kun hänen oli vaikea mennä ammeeseen. Vaikeudet johtuivat 
hänen kognitiivisista toimintarajoituksistaan, etenkin hänen heikentyneestä 
kehonhahmotuskyvystään. Ammelauta laitetaan ammeen reunojen päälle, ja 
se toimii ammeistuimena. Aiemmin suihkussa käydessään Bengt ahdistui ja 
pelkäsi kaatuvansa, vaikka Maria oli aina läsnä ja ohjasi häntä. Maria sanoo: 
”Hän on nyt rauhallisempi ja tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun hän voi 
istua suihkun ajan ammeistuimella.”
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Tukikahva

Yhtä aikaa ammelaudan kanssa asennettiin tukikahva ammeen viereen. Bengt 
ottaa kahvasta kiinni mennessään ammeeseen ja tullessaan sieltä pois. Hän 
käyttää sitä aina pesulla ollessaan.

Punainen wc-istuimen kansi

Noin puoli vuotta sitten Bengt sai punaisen wc-
istuimen kannen. Istuutuminen wc-istuimelle 
oli ollut hankalaa, koska hänellä oli vaikeuksia 
hahmottaa sitä. Punaisen istuimen hän pystyy 
erottamaan. Kylpyhuoneessa on aina valot, jotta 
Bengtin on helpompi liikkua siellä. Ennen pu-
naista istuinta Bengt kokeili käsinojallista wc-is-
tuinta, mutta siitä ei ollut apua. 

Sähköpeitto

Bengtin oli palelemisen vuoksi vaikea rauhoittua ja nukahtaa yöllä, vaikka hä-
nellä oli ylimääräisiä puseroita, paitoja ja sukkia. Puoli vuotta sitten he ostivat 
sähköisen lämpöpeiton itse, koska sitä ei myönnetty apuvälineenä. Sitä käyte-
tään etenkin talvella, ja sen ansiosta Bengt nukkuu rauhallisemmin yönsä.

Apuvälineiden käytön ohjaus ja tuki

Apuvälineet ovat auttaneet Bengtiä säilyttämään toimintakykyään, ja ne tu-
kevat ja helpottavat Mariaa. Maria toivoi, että hän olisi saanut tietoa apuvä-
lineistä aiemmin ja enemmän. ”Pitäisi olla ensitietopaketti, joka annetaan 
silloin kun diagnoosikin.” On tärkeää, että apuvälineiden tarvetta selvitetään 
ja arvioidaan alusta lähtien. Maria ihmettelee etenkin sitä, ettei suhteellisen 
nuorten etenevää muistisairautta sairastavien henkilöiden apuvälinetarvetta 
arvioida automaattisesti, kun diagnoosi selviää. Hänen mielestään sekä omai-
set että yhteiskunta menettävät paljon, jos apuvälineitä ei anneta – esimerkik-
si silloin, kun omaiset joutuvat jäämään sairauslomalle uupumisen vuoksi.

Apuvälineet ja henkilökohtainen avustaja tukevat Bengtiä hallitsemaan päi-
vittäistä toimintaansa ja estävät tarpeettomien riskitilanteiden syntymistä. 
Maria saa apua arjessaan, ja hän tuntee olonsa turvallisemmaksi ja rasittuu 
vähemmän. Hän voi lähteä työmatkalle pelkäämättä, mitä Bengtille tapah-
tuu. Hän voi häiriöttä nukkua Bengtin vieressä koko yön, vaikka Bengt he-
rääkin yöllä. Maria sanoo: ”Tämä vaikuttaa meihin positiivisesti, tunnemme 
olomme turvallisemmaksi tässä tilanteessa ja suhteessamme. Apuvälineiden 
avulla Bengt on ja tuntee olevansa itsenäisempi.” 

Punainen kansi on helppo erot-
taa. Kuva: Carina Boström
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Siinä vaiheessa, kun toimintaterapeutti tuli mukaan, voitiin apuvälineet 
hankkia hyvin nopeasti. Toimintaterapeutti tunnisti Bengtin ja Marian apu-
väline- ja muun tuen tarpeet. Se, että hän pystyi tulemaan Bengtin ja Marian 
luo kotikäynnille, oli suuri etu. Samoin se, että hän saattoi nopeasti myöntää 
ja hankkia monet apuvälineet.

On tärkeää, että apuvälineet saadaan välittömästi käyttöön, kun tarve ilme-
nee. Näin kävi esimerkiksi liiketunnistimen kanssa, kun heidän piti lähteä lo-
malle. Kun apuvälineet eivät enää vastaa tarkoitustaan tai niitä pitää korjata, 
on asia hoidettava nopeasti, sillä Bengt ei esimerkiksi pysty muistamaan, että 
hänen kellonsa on korjattavana. Ilman kelloa Maria joutuu joka päivä vastaa-
maan Bengtin toistuviin kysymyksiin, mikä rasittaa häntä tarpeettomasti.

Toimintaterapeutti myönsi osan apuvälineistä, ja ne olivat Bengtille ja Ma-
rialle ilmaisia. Joitakin välineitä toimintaterapeutti on voinut lainata heille 
projektista, jossa hän työskentelee. Lämpöpeiton he joutuivat ostamaan itse.

Toimintaterapeutti kertoi Marialle, miten apuvälineet toimivat ja miten 
niitä käytettiin. Tämän jälkeen hän näytti sen Bengtille. ”On tärkeää saada 
käytön opastusta, jotta välineet toimivat hyvin”, Maria sanoo. Toimintatera-
peutti on tehnyt useita seurantakäyntejä vuosien kuluessa. Hän on tarkista-
nut, että apuvälineistä on jatkuvasti hyötyä, sekä selvittänyt, onko ilmaantu-
nut uusien välineiden ja tuen tarvetta. Maria on ottanut yhteyttä, jos jokin 
ei ole toiminut. Yhteydenpito on jatkunut luontevasti, kun Bengt on käynyt 
tarkastuskäynneillä muistiklinikalla, jossa toimintaterapeutti työskentelee. 
Kaiken tämän vuoksi ongelmiin on voitu tarttua heti, kun niitä on syntynyt. 
Tämä on myös tehnyt Bengtille ja Marialle helpommaksi myöntää ne on-
gelmat, joita dementoiva sairaus on aiheuttanut, ja tehnyt sairauden kanssa 
elämisen siedettävämmäksi. ”Uskallamme puhua ystävien ja tuttujen kanssa 
sairaudesta, mikä on positiivista”, Maria sanoo.

Koska toimintaterapeutti on tehnyt kotikäyntejä ja nähnyt, millaiset olo-
suhteet ovat, hän on pystynyt tekemään hyviä ratkaisuja ja voinut soveltaa 
niitä todellisiin tarpeisiin. Bengt ja Maria ovat kokeneet apuvälineiden saami-
sen ja käyttämisen myönteisenä seikkana. He keskustelevat asioista avoimesti, 
ja Bengt ymmärtää, että jotkin apuvälineistä ovat erityisesti Marian tukena.

Mariasta on tärkeää, että kaikkiin toimitettaviin apuvälineisiin kuuluu sel-
keät käyttöohjeet. Ohjeissa pitää olla puhelinnumero, johon voi soittaa ja saa-
da ohjausta, kun sitä tarvitaan. Käyttöohjeiden pitäisi olla selkeitä ja yksise-
litteisiä, jotta omaisten on vaivatonta ymmärtää niitä. He ovat saaneet käytön 
ohjausta muun muassa liiketunnistimen myyneestä liikkeestä, kun laitteen 
kanssa on ollut ongelmia. ”Tämä on ollut ehdottaman tärkeää, jotta olemme 
voineet käyttää sitä kotona”, Maria sanoo.
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Toimintaterapeutin kokemukset

Toimintaterapeutilla on ollut mahdollisuus oppia ja saada uutta tietoa kog-
nitiivisten toimintavaikeuksien apuvälineistä, kun hän on osallistunut ruot-
salaiseen hankkeeseen Tekniikka ja dementia. Hankkeeseen on sisältynyt 
mahdollisuus kokeilla uusia teknisiä apuvälineitä. Hankkeesta voi lukea lisää 
osoitteessa <www.hi.se/teknikochdemens>.

Toimintaterapeutti sanoo, että apuvälineiden myöntämisen lähtökohtana 
on aina oltava todellinen tarve. Koska tilanteet muuttuvat koko ajan, on tär-
keää, että se joka myöntää välineitä, on jatkuvassa yhteydessä apuvälineiden 
käyttäjään, omaisiin ja mukana oleviin ammattihenkilöihin. On myös tär-
keää sopia myönnettyjen apuvälineiden toimivuuden seurannasta. Apuväli-
neet ovat tukeneet Bengtin suoriutumista eri toiminnoista, ja ne ovat osaltaan 
auttaneet häntä olemaan aktiivinen ja omatoiminen. Apuvälineet ovat myös 
lisänneet hänen ja hänen puolisonsa turvallisuutta.
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Turvallisesti kotona puolison ollessa töissä

Anders kävi vielä töissä, kun hänellä neljä vuotta sitten diagnosoitiin Alz-
heimerin tauti. Hän oli silloin 59-vuotias, nyt hän on 63-vuotias. Hän asuu 
vaimonsa Karinin kanssa suuressa ruotsalaisessa kaupungissa. Heillä on kaksi 
lasta, jotka ovat jo muuttaneet pois kotoa. Lapset käyvät usein heidän luo-
naan kylässä.

Anders oli työssä koulutusalalla, mutta hänen oli yhä vaikeampaa selvitä 
työstään. Hänen täytyi usein viikonloppuisin etsiä keinoja selvitä tehtävistä, 
jotka hän aiemmin oli hallinnut ongelmitta.  Karin alkoi epäillä, että jokin 
oli hullusti. Anders jäi sairauslomalle välittömästi diagnoosin saatuaan. Vielä 
silloin hän selvisi itse lähes kaikesta. Hän kävi esimerkiksi yksin kävelemässä 
lähiympäristössä ja osasi kulkea alueella, jossa he ovat asuneet kauan. De-
mentiaoireiden lisääntyessä hänen oli vaikeampaa pärjätä itse. Hän tarvitsee 
vaimonsa apua ja tukea. 

Aamuisin Karin auttaa Andersia valitsemalla päälle pantavat vaatteet, sil-
lä Anders ei enää osaa valita vaatteita. Anders pukeutuu mielellään ja tekee 
itse kaikki ne asiat, jotka hän suinkin pystyy. Karin tukee hänen omatoimi-
suuttaan antamalla Andersin tehdä asioita omaan tahtiinsa. Karin valmistaa 
aina aamiaisen ja kattaa pöydän, koska tähän Anders ei enää kykene. Karinin 
täytyy myös kehottaa ja kannustaa Andersia syömään aamiaista, ja alkuun 
päästyään Anders syö itse. Anders tarvitsee apua suihkussa ja muistuttamista, 
että hän harjaa hampaansa ja peseytyy. Hänellä on myös vaikeuksia mennä 
ammeeseen ja tulla sieltä pois.

Andersilla oli vaikeuksia ajan ymmärtämisessä. Tämä näkyi siinä, että hän 
ei enää kunnolla muistanut, mihin aikaan hänet haetaan päiväkeskukseen. 
Kun Karin oli mennyt töihin, Anders saattoi lähteä yksin ulos ja unohtaa lu-
kita oven. Joskus päiväkeskuksesta tullessaan hän ei muistanut, miten pitkän 
ajan päästä Karin tulisi töistä kotiin. Andersin yksinolo sai molemmat tun-
temaan turvattomuutta. Karin huolestui entistä enemmän Andersin pärjää-
misestä, kun kävi ilmi, että Anders ei enää yksin ollessaan tehnyt asioita niin 
kuin ennen. 

Aviopari tapasi toimintaterapeutin ensimmäisen kerran, kun he kävivät 
muistipoliklinikalla kontrollikäynnillä. Siinä vaiheessa Andersilla oli ollut 
diagnoosi jo neljä vuotta ja hänen MMSE-pisteensä olivat 16. Pari oli saanut 
päätöksen, että Anders voi aloittaa dementoivia sairauksia sairastavien työ-
ikäisten ihmisten päiväkeskuksessa.

Siinä vaiheessa, kun toimintaterapeutti tuli mukaan, Karin tarvitsi pikai-
sesti apua pystyäkseen jatkamaan arkeaan ja työtään. Tilanne oli sellainen, 
että Karin saattoi jättää Andersin yksin vain hetkeksi eikä hänellä ollut omaa 
aikaa kuin töissä ollessaan. Häntä huoletti ja stressasi jättää Anders yksin, kun 
hänen joskus täytyi käydä kaupassa tai alakerran pesutuvassa. Anders ei ym-
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märtänyt tilannetta tai hän saattoi unohtaa, mihin Karin oli mennyt. Joskus 
Andersin levähtäessä Karin kävi pikaisesti kaupassa, mutta sekään ei tuntunut 
hyvältä.

Ammelauta

Jo ensimmäisen kotikäynnin jälkeen toimintaterapeutti pystyi helpottamaan 
tilannetta hankkimalla heille ammeeseen ammelaudan. Kotikäynti auttoi toi-
mintaterapeuttia ymmärtämään tilannetta ja sairauden vaihetta. Karin saattoi 
yhdessä hänen kanssaan pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja ja miettiä, mikä sopisi 
heidän tilanteeseensa parhaiten. Toimintaterapeutti oli erikoistunut demen-
tiaan ja kognitiivisiin apuvälineisiin, ja siksi hän pystyi nopeasti näkemään 
pariskunnan tarpeet. Hän pystyi myös sovittamaan apuvälineet Andersin on-
gelmia ja kykyjä sekä puolison tuen tarvetta vastaaviksi. 

Karin esitteli itse apuvälineet Andersille sanomalla: ”Katso miten hienon 
apuvälineen olemme saaneet, sinä ja minä. Tämä on tosi hyvä juttu meil-
le, ja siitä tulee olemaan apua sinulle ja minulle.” Karin halusi, että Anders 
näin myönteisessä hengessä hyväksyisi apuvälineen käyttämisen helpommin, 
ja Anders ottikin ammelaudan heti ongelmitta käyttöönsä. Ammelaudassa 
on oranssi kahva, joka erottuu hyvin valkoisesta laudasta. Tämä helpotti An-
dersia hahmottamaan sen ja käyttämään sitä tukenaan suihkun aikana. Vai-
mo totesi, että Anders oli tyytyväinen kahvaan. Ammelauta on valmistettu 
muovista, mikä tekee siitä lämpimän istua ja suihkutilanteesta miellyttävän 
hetken. Vaimo sanoo, että hän ei pystyisi suihkuttamaan miestään ilman am-
melautaa. Hänen selkänsä joutuisi kovaan rasitukseen, mikäli sitä ei olisi. 

Avainpidin

Toimintaterapeutti työskenteli ”Tekniikka ja dementia” -hankkeessa, joten 
hän saattoi kokeilla ja testata tuotteita ja apuvälineitä dementiaoireisten ih-
misten kanssa. Hankkeen ansiosta hänellä oli myös mahdollisuus ostaa tuot-
teita ”avoimilta markkinoilta”. Siksi Anders sai avaimenpitimen, jonka hän 
kiinnitti housujen vyötärölle. Avaimenpitimessä on ulosvedettävä joustava 
naru, jossa avaimet ovat kiinni. Tämän tarkoituksena oli helpottaa Andersia 
muistamaan, että ulos mentäessä avaimet on otettava mukaan.  Tämä tuli 
kuitenkin vaimon mukaan liian myöhään, koska Anders sai samaan aikaan 
lisää apua kunnalta ja hänen ei enää tarvinnut yksin huolehtia lukitsemisesta. 
Karin oli varma, että siitä olisi ollut suurta apua, jos se olisi hankittu aiem-
min.

Valkoinen ilmoitustaulu 

Ilmoitustaulun ajateltiin tukevan Andersia muistuttamalla eri asioista, kun 
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vaimo oli poissa kotoa. Esimerkiksi siitä piti muistuttaa, että hän ei menisi 
itsekseen ulos, samoin oli tarpeen muistuttaa, mitä tavaroita otetaan mukaan 
päivätoimintaan.

Toimintaterapeutti keskusteli Karinin kanssa ilmoitustaulun sijoituspaikas-
ta. Sille piti löytää sellainen paikka, että Anders varmasti huomaisi sen ja lu-
kisi siinä olevat viestit. Toimintaterapeutti pyysi vaimoa miettimään sopivinta 
paikkaa. Ensin Karin ajatteli keittiön ovea, koska Anders kulki siitä monta 
kertaa päivässä, mutta sitten hän mietti, että ulko-ovi voisi olla paras paikka. 
Ilmoitustaulun ensisijaisena tarkoituksena oli muistuttaa Andersia, ettei tämä 
menisi yksin ulos. Karin kirjoitti erivärisillä kynillä ilmoitukset tauluun. Pu-
naiset viestit oli tarkoitettu Andersille: ”Älä mene ulos”, ”Olen pesutuvassa” 
jne.

Kotihoidon henkilökunnalle Karin kirjoitti viestit sinisellä. Taulu toimi 
viestintävälineenä Karinin ja kotihoidon välillä silloin, kun hän ei aamulla 
tavannut heitä. Karin saattoi kirjoittaa: ”Laittakaa tänään Andersille sininen 
takki päälle” tai ”Andersin pitää muistaa ottaa laukku mukaansa.” Hänen ei 
tarvinnut enää töissä ollessaan huolehtia näistä asioista, mikä oli suuri hel-
potus. Jonkin ajan kuluttua Karin alkoi pitää muistikirjaa kotipalvelulle ja 
taulua käytettiin vain Andersin viesteille.

Muistuttaja 

Muistuttaja on ulko-oven viereen asennettu rasia, jossa on kovaääninen. Ka-
rin pystyi nauhoittamaan siihen lyhyitä viestejä. Kovaääninen oli yhdistet-
ty ulko-oveen, ja kun Anders aukaisi oven, muistuttaja toisti nauhoitetun 
viestin automaattisesti. Karin kokeili apuvälinettä, kun hän oli hetken pois-
sa, esimerkiksi mennessään pesutupaan, jolloin Anders unohti, missä Karin 

oli. Kun Anders oli lähdös-
sä etsimään häntä ulkoa, 
hän kuuli Karinin äänen 
aukaistessaan oven. Karin 
pystyi muuttamaan vieste-
jä sen mukaan, mitä päivän 
aikana tapahtui. 

Jos Karinin täytyi men-
nä lähikauppaan, hän saat-
toi nauhoittaa esimerkik-
si seuraavanlaisen viestin: 
”Olen nyt kaupassa ja tu-
len pian takaisin.” Tällä ta-
voin hän sai hiukan omaa 
aikaa, mitä hän oli kauan 
kaivannut. Hän huomasi, 
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että Anders kuunteli viestejä, koska tämä oli aiempaa rauhallisempi, kun hän 
palasi kaupasta. Karin kertoi, että joskus tultuaan ostoksilta, hän oli muis-
tuttanut Andersia kertomalla, että oli ollut ostoksilla. Anders oli vastannut: 
”Tiedän.” Joskus hän saattoi jopa kysyä Karinin tultua kotiin: ”Mitä ostit?” 
Pesutuvasta tultuaan Karin saattoi sanoa ”olin pesutuvassa”, ja silloin Anders 
vastasi, että ”tiedän”, mikä rauhoitti Karinia ja auttoi häntä jaksamaan. Kun 
Karin esitteli muistuttajan Andersille, hän näytti, miten se toimii, ja kun hän 
nauhoitti viestiä, Anders oli mukana sanomassa mielipiteensä. Joskus hän oli 
sitä mieltä, että nauhoitus kuului liian lujaa, ja silloin sitä voitiin säätää heti 
hiljaisemmaksi. 

Kun Andersin sairaudentila huononi, muistuttaja ei enää tehonnut, koska 
hän ei enää ymmärtänyt sen toimintaa. Hän ei enää käsittänyt, kuinka ”vai-
mo voi puhua kovaäänisessä”, kun tämä samaan aikaan oli toisessa huoneessa. 
He pystyivät käyttämään muistuttajaa kuukauden ajan. Karin toivoi, että he 
olisivat saaneet sen aikaisemmin, sillä Anders olisi hyötynyt siitä pidemmän 
aikaa ja se olisi helpottanut heidän arkeaan. 

Ilmoitustaulu ja muistuttaja tukivat toisiaan, kun niitä käytettiin yhtä ai-
kaa. Ilmoitustaululle kirjoitetut viestit yhdessä muistuttajan kanssa estivät 
Andersia menemästä ulos, kun hän oli yksin kotona. Karin tunsi itsensä le-
vollisemmaksi ollessaan töissä.

Liesivahti

Anders sai liesivahdin siinä vaiheessa, kun hän oli lakannut laittamasta ruo-
kaa. Ennen tätä Karin varmisti usein, ettei Anders ollut laittanut levyjä päälle. 
Tämä oli suuri huolen aihe. Liesivahti rauhoitti Karinia etenkin silloin, kun 
Anders oli yksin kotona, mutta myös silloin, kun he molemmat olivat koto-
na. Karin tiesi, että vaikka Anders olisi laittanut lieden päälle, niin liesivahti 
sulkisi sen hetken päästä automaattisesti. Myös kotihoidon henkilökunta piti 
liesivahtia hyvänä turvallisuustekijänä.

Kello, joka näyttää ajan kulumisen kuvana

Aikamäärän näyttävä kello auttaa Andersia hahmottamaan ajan kulumista. 
Kello näyttää konkreettisesti, miten kauan esimerkiksi tunnin pituinen aika 
kestää. Kellotaulussa oleva punainen alue pienenee tunnin kulumisen tahdis-
sa. Tämä auttaa ymmärtämään esimerkiksi sen, kuinka kauan jokin kestää. 
Karinista tuntui pahalta, kun hän joutui jättämään Andersin yksin lähties-
sään töihin ennen kotiavustajien tuloa. Anders ei ymmärtänyt, milloin koti-
avustajat tulisivat, koska hänellä oli vaikeuksia hahmottaa aikaa. Karin oli rat-
kaissut ongelman niin, että hän laittoi Andersin katsomaan televisiota. Näin 
Andersilla oli muuta ajateltavaa, eikä hän huolestunut. Kello auttoi Andersia 
ymmärtämään, miten kauan kestäisi ennen kuin avustajat tulisivat.
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Puhuva viestinappi

Viestinappi on pieni painike, johon Karin voi nauhoittaa lyhyitä viestejä. 
Nappi voidaan kiinnittää tarranauhalla tai se voidaan sijoittaa johonkin so-
pivaan paikkaan. Anders osasi painaa nappia, kun hän tunsi itsenä levotto-
maksi, ja sitten hän kuuli Karinin äänen sanovan esimerkiksi: ”Kotiavustajat 
tulevat ihan kohta.”

Ääniviestikortti

Korttiin voidaan kirjoittaa viestejä, esimerkiksi: ”Kotiavustajat tulevat koh-
ta.” Se on samalla myös nauhoitettu ääniviesti.

Anders sai kokeilla, mikä sopisi hänelle parhaiten, kuvakello, puhuva vies-
tinappi vai ääniviestikortti. Valitettavasti hän sai ne siinä vaiheessa, kun sai-
raus oli jo niin pitkällä, ettei hän enää hyötynyt näistä välineistä. Karin oli 
vakuuttunut, että niistä olisi ollut apua, jos ne olisi saatu ajoissa, sillä Anders 
oli tottunut työskentelemään äänitteiden kanssa. Tämä tapauskuvaus osoit-
taa, miten toimintaterapeutti pystyi seuraamaan Andersin apuvälinetarpeen 
muuttumista ajan kuluessa. Jatkuva yhteydenpito ja keskustelu Karinin kans-
sa vaikuttivat siihen, että monet ongelmat, jotka voitiin ratkaista apuväli-
neiden avulla, tulivat käsitellyiksi. Tämän kuvatun puolen vuoden aikana 
Andersin tarpeet muuttuivat ja johtivat uusiin ratkaisuihin. Tämä aika oli 
Karinille stressaavaa, koska hänen piti tottua Andersissa tapahtuviin muutok-
siin ja apuvälineiden myöntämisprosessi kunnassa vei aikaa. 

Aviopari saa nyt monenlaista apua. Aamuisin tulee henkilökohtainen avus-
taja, joka auttaa Andersia lähtemään päiväkeskukseen. Henkilökohtainen 
avustaja tulee myös auttamaan, kun hän tulee kotiin päiväkeskuksesta. Näin 
Karinin ei tarvitse kiirehtiä suoraan kotiin joka päivä. Hän voi käydä ostok-
silla ja tehdä muita asioita, joita hän ei voinut tehdä silloin, kun hän oli yksin 
Andersin kanssa. 

Karinin ajatuksia 

Karin toivoi, että hänelle olisi kerrottu etenevän muistisairauden kanssa elä-
vän arkea helpottavista apuvälineistä silloin, kun Andersin diagnoosi tehtiin. 
Hän sanoi, että vaikka apuvälineitä ei siinä vaiheessa olisi tarvittukaan, hän 
olisi mielellään tiennyt niistä. Parasta olisi ollut, jos hän olisi voinut tavata 
toimintaterapeutin pian Andersin diagnoosin jälkeen, ja tämä olisi esitellyt 
eri apuvälineitä ja kertonut, minkälaisia ongelmia ne voivat ratkaista. 

Karin tähdensi hyvän suhteen tärkeyttä koko hoitoketjuun, koska ”on ti-
lanteessa, jossa täytyy päästää toiset ihmiset hyvin lähelle”, jotta he pysty-
vät näkemään apuvälineiden tarpeen. ”Omaisena ollessa ei ole voimia kovin 
moneen kontaktiin.” Karin kertoo: ”Dementoiva sairaus etenee, ja ongelmat 
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muuttuvat koko ajan, siksi on tärkeää, että on olemassa luotettava suhde jo-
honkin henkilöön, joka tuntee alan. On uskomattoman tärkeää, että apu-
välineasiantuntija osaa tehdä kysymyksiä niin, ettei toinen loukkaannu tai 
suutu. Omaisena on hyvin herkkä. Eläminen muuttuu monimutkaiseksi, ja 
avun saanti on kunnan päätösvallan takana.” Karin kokee, että he ovat nyt 
riippuvaisia muiden ihmisten avusta selvitäkseen arjestaan, mikä ei ole luon-
nollista heidän iässään: ”Meitä olisi auttanut, jos olisimme jo aikaisessa vai-
heessa tienneet, mitä apuvälineitä on olemassa, ja missä olisimme voineet ta-
vata toimintaterapeutin ja keskustella eri ratkaisuvaihtoehdoista.”

”Kaikkien apuvälineiden saaminen yhtä aikaa voi olla liikaa. On tärkeää saa-
da kaikkein välttämättömimmät apuvälineet ensiksi, ja opetella niiden käyt-
töä jonkin aikaa, sitten vähitellen on valmis vastaanottamaan uusia välineitä. 
On tärkeää, että me omaisina voimme kertoa myönteisesti apuvälineistä, että 
ne saadaan hyvin käyttöön. Esimerkiksi silloin, kun saimme ammelaudan ja 
minä pystyin kertomaan siitä myönteisesti ja kannustin Andersia käyttämään 
sitä. Pystyin kertomaan, millä tavoin se olisi hyvä juuri hänelle ja meille.” 

Anders suhtautui kaikkiin apuvälineisiin hyvin. Sitten, kun hän ei enää 
hyötynyt esimerkiksi muistuttajasta, se vietiin heti pois. Dementiaoireisen 
henkilön apuvälineiden hankinta edellyttää, että omainen on valpas tapahtu-
ville muutoksille ja että hänellä on yhteys asiantuntijaan, joka voi tarvittaessa 
auttaa.

Oli hyvä, että toimintaterapeutti ei tullut valmiiden ratkaisujen kanssa, kos-
ka niiden pitää perustua yksilöllisiin tarpeisiin. Kun toimintaterapeutti oli ky-
synyt: ”Mitä arvelet, olisiko tästä Andersille apua?” ”Silloin minun on pitänyt 
pohtia asiaa”, Karin sanoo. ”On ilmeistä, että samasta sairaudesta huolimatta 
ihmisillä on erilaiset tarpeet, heillä on erilaiset tavat, roolit ja he ovat sairau-
den eri vaiheessa. Sillä tavoin etenimme ja kokeilimme apuvälineiden monia 
mahdollisuuksia. Jos apuvälineitä otetaan käyttöön, sen pitää olla helppoa 
meille omaisille. Mukana pitää olla yksinkertaiset ja selkeät käyttöohjeet, kun 
kyseessä on monimutkaisempia ratkaisuja, muuten siitä tulee liian vaikeaa”, 
Karin sanoo.

Toimintaterapeutin kokemuksia

Toimintaterapeutilla on ollut mahdollisuus oppia ja saada uutta tietoa kogni-
tiivisten toimintavaikeuksien apuvälineistä, kun hän on osallistunut ruotsa-
laiseen hankkeeseen Tekniikka ja dementia. Projektissa on voitu kokeilla uu-
sia teknisiä apuvälineitä. Hankkeesta voi lukea enemmän osoitteessa <www.
hi.se/teknikochdemens>.

Andersin ja Karinin tapauksessa olisi pitänyt ottaa yhteyttä paljon aikaisem-
min. Esimerkki osoittaa, miten tärkeää on seurata tilannetta koko sairauden 
ajan, koska tarpeet muuttuvat ajoittain jopa hyvin nopeasti. Dementiaoireisen 
henkilön apuvälineiden onnistunut käyttöönotto edellyttää, että apuväline-
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asiantuntijan, sairastuneen ja omaisen välillä on avoin ja luottamuksellinen 
suhde. Luonnollisesti on tärkeää, että jokaisen tarpeet arvioidaan yksilöllisesti 
ennen kuin apuvälineitä esitellään. Ihmisten odotukset samoin kuin läheisten 
odotukset ja ympäristön vaatimukset ovat aina tapauskohtaisia. Toimintate-
rapeutti voi myös selvityksissään ja arvioinneissaan usein löytää tarpeita, joita 
ei sairastunut itse eikä omainen huomaa, tai he eivät osaa ajatella, että apuvä-
lineillä voitaisiin helpottaa tilannetta. 

Toimintaterapeutti toivoi, samoin kuin Karin, että hän olisi tavannut paris-
kunnan aikaisemmin. Tämä esimerkki osoittaa selkeästi, miten tärkeää on, että 
apuvälineiden mahdollisuuksista kerrotaan sairauden varhaisessa vaiheessa.
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Työelämässä mukana dementiasairaudesta huolimatta

Arvid on 62-vuotias, ja hän on naimisissa Ellinorin kanssa. He asuvat omas-
sa talossaan pienessä ruotsalaisessa kaupungissa. Heillä on kaksi aikuista lasta 
ja koira, josta on heille paljon iloa.

Arvid tutkittiin vuosi sitten muistiklinikalla, ja silloin todettiin, että hä-
nellä on alentunut tapahtuma muisti ja vaikeuksia suunnitella toimintaansa. 
Lisäksi hänen oli hankala löytää sanoja ja hänellä oli keskittymisvaikeuksia. 
Ennen sairastumistaan hän oli ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen ja hän 
laski leikkiä ja nauroi herkästi. Hänen oli helppo ystävystyä ja hän oli suosit-
tu seuraihminen. Nykyään hän on passiivinen ja hiljainen ja oma-aloitteisuus 
on lähes kadonnut. Hänen ystäväpiirinsä on huomattavasti pienentynyt. Nyt 
hänen MMSE-pisteensä ovat 18.

Arvid käy töissä edelleen, mutta hänen työtehtävänsä ovat muuttuneet. 
Hän auttaa nyt vahtimestaria tyhjentämään roskasäiliöitä ja siistii paikkoja. 
Hän saa työskennellä omaan tahtiinsa, ja hän voi pysähtyä juttelemaan työ-
kavereidensa kanssa milloin vain. 

Aiemmin Arvid teki paljon kotitöitä. Hän pyyhki pölyjä, pesi astiat, leipoi 
ja laittoi ruokaa. Hän oli myös innokas ja hyvä kodin korjaus- ja rakennustöi-
den tekijä. Nyt hän sanoo, että Ellinor on hänen oikea kätensä. Syksyllä Arvid 
on hyvin innokas sienestäjä. 

Ellinor on 53-vuotias. Hän tekee yötyötä. Työnsä lisäksi Ellinor on kiinnos-
tunut käsitöistä ja mallien suunnittelusta, ja hän on tämän alan myyntityössä. 
Hänellä on muutamia uskollisia ystäviä, joiden kanssa hän pitää paljon yh-
teyttä. 

Ellinor on ruvennut tekemään suurimman osan kotitöistä. Hänestä on tär-
keää, että Arvid tekee edelleen sen, mitä pystyy, sekä se, että ystävät ja naa-
purit ymmärtävät heidän tilanteensa. Ellinor on tutustunut omaisten verkos-
toon toimintaterapeutin avulla. Hänen oli erittäin vaikeaa ottaa ensimmäisen 
kerran yhteyttä verkostoon, ja siksi toimintaterapeutti meni hänen kanssaan 
ensimmäiseen tapaamiseen. Nyt hän on löytänyt omat kontaktinsa verkoston 
avulla. 

Arvidin arki

Ellinor pitää huolen, että herätyskello on soimassa, niin että Arvid herää aa-
mulla. Hän laittaa Arvidin aamulääkkeet esille, ja Arvid ottaa ne mukaan-
sa töihin, missä hän syö aamiaisen yhdessä työkavereiden kanssa. Arvidin 
lääkkeet ovat silmälasikotelossa, jota hän pitää rintataskussaan. ”Näin hän ei 
unohda lääkkeitään”, sanoo Ellinor, ja näin hän on tehnyt siitä lähtien, kun 
hän aloitti lääkityksen. Arvid kertoo, että hänellä on työkavereita, jotka myös 
ottavat lääkkeitä aamiaisen yhteydessä ja näin hänenkin on helppo muistaa 
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ne. Iltaisin hän sitä vastoin on usein unohtanut ottaa lääkkeensä, vaikka El-
linor on kirjoittanut muistilapun, laittanut lääkkeet esille ja soittanut kotiin 
muistuttaakseen lääkkeistä. Tämä huolestutti Ellinoria, ja siksi hän pyysi naa-
puria käymään Arvidin luona varmistamassa, että Arvid ottaa iltalääkkeensä.

Arvidin päivä on seuraavanlainen: hän nousee ylös kello 5.15 mennäkseen 
töihin, ja hän tulee kotiin noin kello 16. Sitten hän ulkoiluttaa koiran. Ellinor 
on kirjoittanut hänelle lapun, mitä hänen pitää tehdä, ja näin hän pystyy te-
kemään sen, mitä Ellinor toivoo. Muuten hän katselee televisiota. Valitetta-
vasti usein käy niin, että häneltä jää näkemättä monia ohjelmia, koska hänen 
on vaikea ennakoida aikaa ja hän unohtaa, milloin televisio pitäisi avata. 

Ellinor hoitaa pääosin kodin. Arvid osallistuu töihin, jos häntä ohjataan ja 
hänelle kerrotaan koko ajan, mitä hänen pitää tehdä – esimerkiksi, että hänen 
täytyy kattaa pöytä ja korjata astiat pois ruuan jälkeen. Lisäksi hän tarvitsee 
muistuttamisapua lääkkeiden otossa. Yöllä hänen on ajoittain vaikea liikkua 
talossa: hänellä saattaa olla vaikeuksia löytää esimerkiksi vessaan ja sieltä ta-
kaisin vuoteeseen. 

Arvid ja Ellinor tapasivat toimintaterapeutin paikallisen dementiatiimin vä-
lityksellä pian sen jälkeen, kun Arvid oli saanut diagnoosinsa. Ensimmäisellä 
kerralla toimintaterapeutti teki kotikäynnin, jolloin molemmat puolisot oli-
vat kotona. Toimintaterapeutti selvitti apuvälinetarpeita ja ensimmäinen apu-
väline, jota kokeiltiin, oli sähköinen kalenteri. Toimintaterapeutti on pitänyt 
yhteyttä säännöllisesti puhelimitse tai kotikäynneillä. Muutaman kotikäyn-
nin aikana on vain Ellinor ollut paikalla. Ellinor tunnusti, että näin hänen 
oli helpompi kertoa arjen ongelmista. Hän sanoi: ”En millään haluaisi kertoa 
kaikista Arvidin ongelmista ja unohtamisista, kun hän on paikalla.” Siksi on 
kestänyt jonkin aikaa, ennen kuin kokonaiskuva arjen pulmista on muodos-
tunut ja apuvälineitä on voitu kokeilla.

Automaattinen viikonpäiväkalenteri

Automaattinen viikonpäiväkalenteri oli ensimmäinen Arvidin saama apuvä-
line. Se on käytössä edelleen 11 kuukauden jälkeen. Hän sai sen, koska hän 
ei pystynyt pitämään lukua päivistä ja koska hän jatkuvasti kysyi Ellinorilta, 
mikä päivä on.

Keittiön seinäkello

Suuressa keittiön seinäkellossa oli selkeä kellotaulu ja metallinväriset numerot 
ja viisarit, joita oli vaikea erottaa valkeasta kellotaulusta kellonlasin heijasta-
misen takia. Kelloa muutettiin niin, että tuntiviisari maalattiin mustaksi ja 
minuuttiviisari punaiseksi. Lisäksi Ellinor siirsi kellon parempaan paikkaan 
lähelle sähköistä kalenteria, jolloin myös lasin heijastaminen väheni. Muu-
toksen jälkeen Arvid pystyi näkemään kellonajan.
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Rannekello

Arvid ei ymmärtänyt rannekelloaan. Toimintaterapeutti selvitti, että ongelma 
johtui siitä, että kellotaulun, numeroiden ja viisarien värien välinen kontrasti 
oli liian pieni. Arvid osti uuden rannekellon, jossa oli valkoinen kellotaulu. Se 
auttoi häntä heti, mutta hänen oli silti ajoittain vaikea ymmärtää, mitä ran-
nekello näyttää. Ongelmana ei siis ollut vain näkökyky, vaan hänen on myös 
hankalaa ymmärtää viisareiden asentojen merkitystä.

Magneettikyltit

Arvid osaa edelleen tyhjentää astian-
pesukoneen ja laittaa astiat paikoil-
leen, mutta muutaman kerran hän 
on tyhjentänyt koneen, vaikka astiat 
olivat vielä pesemättä. Siksi astian-
pesukoneeseen laitettiin magneetti-
kyltit, joissa toisessa lukee ”laita as-
tiat koneeseen” ja toisessa ”tyhjennä 
kone”. Ellinor laittaa oikean kyltin 
koneeseen. Kyltit ovat selkeät, ja ne 
erottuvat hyvin keittiön muista vä-
reistä, joten niiden ansiosta Arvid pystyy edelleen tyhjentämään ja täyttä-
mään koneen asianmukaisesti. 

Automaattinen lääkeannostelija

Kuten aiemmin jo mainittiin, Arvidilla oli ongelmia iltalääkkeiden muistami-
sessa. Siksi hänelle hankittiin automaattinen lääkeannostelija. Ellinor laittaa 
siihen Arvidin iltalääkkeet ja asettaa sen hälyttämään tiettyyn aikaan. Hän 
laittaa sen ruokapöydälle niin, että Arvid näkee sen. Se hälyttää äänimerkillä, 
kun on lääkkeenoton aika. Arvid kuulee hälytysäänen, vaikka radio tai televi-
sio olisi päällä. Hän ottaa nyt iltalääkkeensä ilman naapurin apua, ja tämä on 
rauhoittanut Ellinoria. 

Loppukommentit

Toimintaterapeutilla on ollut hyvä suhde aviopariin, ja siksi hän pystyi no-
peasti selvittämään apuvälineiden tarvetta ja siksi ne on myönnetty nopeasti. 
Ellinor on opettanut Arvidin käyttämään apuvälineitä. Ellinorille on ensin 
kerrottu, miten apuvälineet toimivat, ja häntä on ohjattu niiden käytössä.

Nyt Ellinor kokee ongelmana Arvidin oma-aloitteisuuden puutteen, kun 
tämä on yksin kotona. Tätä ongelmaa yritetään ratkaista kokeilemalla viesti-

Astianpesukoneessa kyltti, joka kertoo mitä 
pitää tehdä. Kuva: Inge Dahlenborg
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nappia. Se on nauhuri, johon Ellinor voi nauhoittaa viestejä. Viesti kuuluu, 
kun Arvid painaa suurta selkeästi näkyvää punaista nappia. Se laitetaan ruo-
kapöydälle. 

Apuvälineiden ansiosta Ellinor voi jatkaa yötyötään, Arvid pystyy tekemään 
aiempaa useampia askareita itsenäisesti ja tuntee olonsa turvallisemmaksi. Jul-
kinen taho on maksanut kaikki apuvälineet, ja odotus- ja toimitusaika on ol-
lut kolme viikkoa, mikä on aviopuolisoiden mielestä ollut hyväksyttävä aika.
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Itsenäistä elämää kognitiivisista vaikeuksista huolimatta

Aino Virtanen on yksin asuva 80-vuotias leski. Hänellä on seitsemän lasta, 
jotka kaikki asuvat eri paikkakunnilla. Kaksi vuotta sitten hän läheistensä tu-
kemana hakeutui tutkimuksiin neurologian poliklinikalle ja hänellä todettiin 
Alzheimerin tauti. MMSE-testissä hän sai 17 pistettä.

Rouva Virtasella ei ole varsinaista ammattikoulutusta, mutta hän on vii-
meksi työskennellyt sairaalassa laitosapulaisena. Hän kertoi aikanaan ansain-
neensa rahat lastensa kouluttamiseen leipomalla ja myymällä muun muassa 
viinereitä. Hän asuu omakotitalossa pienessä kaupungissa Suomessa. Haas-
tattelun aikaan tytär asui hänen kanssaan puoli vuotta kestävän vuorottelu-
vapaansa ajan. 

Rouva Virtanen pitää paljon asunnostaan ja hän arvioi pystyvänsä toimi-
maan siellä hyvin. Hänen mielestään asunto ja sen lähiympäristö on turvalli-
nen ja naapurit ovat mukavia. Asuntoon on tehty pieniä remontteja, esimer-
kiksi eteiseen on tehty sisävessa ja sauna. Suihkutilan kattoon on asennettu 
turvapuhelimen naru, josta vetämällä voi tehdä kotipalveluun yhdistyvän hä-
lytyksen.

Rouva Virtanen käy aamuisin puolen tunnin kävelylenkillä. Hän pitää eri-
tyisesti lukemisesta, mutta jotkin romaanit tuntuvat jo liian raskailta. Hän 
käy kirjastossa silloin, kun hän saa sinne kyydin. Hän käy joka toinen viikko 
laulukerhossa, jossa lauletaan virsiä ja hengellisiä lauluja. Rouva Virtanen pi-
tää laulamisesta ja tapaa samalla ystäviään, minkä vuoksi hänelle on erityisen 
tärkeää päästä aina osallistumaan tapaamisiin. Joka toinen viikko hän käy so-
tainvalidinaisten kokouksessa. Hän saa kuljetuksen molempiin tapahtumiin 
kotiovelta. Hän katsoo päivittäin televisiosta mielenkiintoiset ohjelmat. Lap-
set soittelevat aina iltaisin ja kyselevät äitinsä kuulumisia sekä varmistavat, 
että hän on ottanut iltalääkkeensä. Lapset ovat jakaneet vastuuta siten, että 
viikonloppuisin joku heistä seitsemästä käy vuorollaan äidin luona. He ovat 
myös jakaneet viikonpäivät, jolloin kukin soittelee äidille. Lastensa lisäksi 
rouva Virtanen on puhelimitse yhteydessä yhteen ystäväänsä.

Rouva Virtasella käy kerran päivässä yksityisesti palkattu kotiapulainen. 
Auttamassa käyvä nainen on tuttu jo monien vuosien ajalta ja rouva Virtanen 
sanookin, että hän on aivan kuin ”oma likka”. Kotiapulainen käy kaupassa, 
laittaa ruokaa valmiiksi annoksiksi pakastimeen, ja mikä tärkeintä, seurus-
telee hänen kanssaan. Kotiapulainen auttelee monissa pienissä askareissa ja 
esimerkiksi huolehtii, että jääkaapissa ei ole vanhoja ruokia. Rouva Virtanen 
selviytyy omatoimisesti peseytymisestä ja pukeutumisesta. Saunaan hän me-
nee vain, kun joku on häneen luonaan käymässä. Hän lämmittää mikrossa 
kotiapulaisen pakastamia ruoka-annoksia. Häneltä on palanut kaksi mikroa, 
vaikka hän omasta mielestään ei ole unohtanut niitä päälle. Mikron ovessa 
on nyt ohjelappu, jotta se ei enää unohtuisi päälle. Hän ei ole opetellut te-
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kemään kahvia monimutkaisella kahvinkeittimellä, vaan keittää vettä veden-
keittimessä ja lisää kahvijauhot kuumaan veteen. Lapset pesevät käydessään 
hänen pyykkinsä. Yksityisesti palkattu siivooja käy kerran kuussa. 

Asiantuntija kertoo, että apuvälinetarpeiden arviointihetkellä rouva Virta-
sella oli dementoivan sairauden lievä vaihe ja hänen liikuntakykynsä oli hyvä. 
Tuolloin hänen lähimuistinsa oli jo heikennyt, mutta muuten aikaan orien-
toituminen oli vielä hyvä. Hän oli alkanut eksyä, eli paikkaorientaatio ei enää 
täysin toiminut. Sairaudentunto asiantuntijan mielestä vaikutti tuolloin säily-
neen, ja hänellä oli vain vähän käytösoireita. Apuvälinetarpeiden kartoituksen 
aikoihin rouva Virtanen kertoi haluavansa edelleen asua omassa kodissaan, 
vaikka häntä yksinäisyys vaivasikin. Asiantuntijan kertoman mukaan rouva 
Virtanen koki tuolloin ajoittain turvattomuutta.

Rouva Virtasella on käytössään suihkutuoli, tukikaide, liesivahti, turvapu-
helin, automaattinen lääkeannostelija ja turvakamera. Hänellä on myös palo-
hälytin, josta lähtee hälytys suoraan palolaitokselle. 

Automaattinen lääkeannostelija

Rouva Virtanen käyttää automaattista lääkeannostelijaa kaksi kertaa päivässä. 
Kun siitä kuuluu äänimerkki, hän ottaa lääkkeet. Sitä on hänestä helppo käyt-
tää. Omaiset ovat kirjoittaneet sen päälle ohjelapun, jossa käsketään laitteen 
soidessa painaa nappia ja ottaa lääkkeet. Tyttären mielestä äiti ei aina toisessa 
huoneessa ollessaan kuule ääntä. Lääkkeitä ei kuitenkaan ole jäänyt ottamat-
ta. Omaiset täyttävät lääkeannostelijan. Se estää häntä ottamasta ylimääräisiä 
lääkeannoksia. Rouva Virtanen sanoo, että hän ottaa lääkkeet kaapista, jos 
hän ei saa niitä annostelijasta. Tytär kuitenkin kertoi, että lääkkeet eivät enää 
ole kaapissa vaan piilossa, jotta äiti ei voi vahingossa ottaa ylimääräisiä lääk-
keitä. Aiemmin niin oli joskus tapahtunut. Rouva Virtanen kertoo, että van-
ha dosettikin oli hyvä, eikä hän olisi tarvinnut uutta lääkeannostelijaa. Hän 
kuitenkin pitää siitä ja suosittelee sitä toisille samassa tilanteessa oleville. Hän 
kertoo, että lääkeannostelijaan tottuminen vei aikaa. Tytärkin on siihen tyyty-
väinen, mutta lääkelokerot voisivat hänen mielestään olla suuremmat.

Apuvälineiden käyttöönoton aikaan rouva Virtasella oli apuvälineasiantun-
tijan mukaan vielä lievän vaiheen dementia ja muutenkin hän oli vielä kogni-
tiivisesti taitava, minkä vuoksi hän oppi nopeasti apuvälineiden käytön lait-
teet hyväksyttyään. Asiantuntija kertoo, että ensin mietittiin mahdollisuutta 
käyttää edelleen lääkedosettia, joka sopii erityisesti lievän vaiheen muistioi-
reiselle ihmiselle. Automaattinen lääkeannostelija todettiin kuitenkin parem-
maksi vaihtoehdoksi, koska se hälyttää automaattisesti.

Apuvälineasiantuntija opasti rouva Virtasta ja omaista lääkeannostelijan 
käytössä, minkä jälkeen omainen jatkoi usean viikon ajan äitinsä opettamista. 
Muuten rouva Virtanen selviytyi kotona apuvälinetarpeiden kartoituksen ai-
kaan muilta osin vielä hyvin, ja siksi lääkeannostelijaa kannatti kokeilla. Hän 



��Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa

Stakes 2008

pystyi lääkeannostelijan avulla jatkamaan kotona asumista entiseen tapaan 
sukulaisten ja ystävien muodostaman turvaverkon turvin, ilman kunnallisia 
palveluja. 

Turvapuhelin

Rouva Virtasella on turvapuhelin, johon kuuluu kaulassa pidettävä hälytys-
painike. Lisäksi suihkuhuoneessa on naru, josta vetämällä voi myös tehdä 
hälytyksen. Turvapuhelimessa on keskusyksikkö, jonka kautta voi ottaa pu-
heyhteyden vaikkapa vikahälytyksen sattuessa. Hän pitää turvapuhelimen hä-
lytyspainiketta kaulassaan päivin ja öin aina yksin ollessaan. Turvapuhelimen 
kautta kulkevat myös palohälytykset palolaitokselle. Rouva Virtanen kertoo 
käyttäneensä turvapuhelinta vain kerran, kun ovi oli mennyt kiinni ja hän oli 
jäänyt lukkojen taakse eteiseen. Tuolloin hän oli ollut tyytyväinen, kun oli 
voinut painaa kaulassaan olevaa nappia, minkä jälkeen kotipalvelu oli saapu-
nut paikalle nopeasti. Hän kertoo olevansa varovainen ja välttävänsä kaatu-
mista, minkä vuoksi hän ei tarvitse turvapuhelinta usein. 

Turvakamera

Rouva Virtasen kodissa on turvakame-
ra, joka toimii kulunvalvontalaitteena. 
Tytär kertoo, että turvakamera on äi-
dille tarpeellinen, koska kaikki hänen 
lapsensa asuvat kauempana ja äiti asuu 
yksin. Lapset haluavat varmistua, ettei 
äidillä ole mitään hätää. 

Apuvälinetarpeiden kartoituksessa 
oli selvinnyt, että rouva Virtasella on 
tapana päästää kaikki sisäänpyrkijät si-
sälle ja hänen luonaan oli käynyt hui-
jarimyyjä. Omaiset olivat tästä hyvin 
huolissaan ja hän itse oli pelästynyt. 
Omaiset halusivat jonkin asiakkaan it-
semääräämisoikeutta mahdollisimman 
vähän rajoittavan ratkaisun, joka estäisi tällaisen tapauksen toistumisen. Ka-
mera asennettiin ulko-ovelle, jossa se jo sinänsä toimii pelottimena. 

Rouva Virtasen sairauden edetessä voidaan kameraa käyttää myös hänen 
yöaikaan tapahtuvien ulos lähtemistensä seurantaan. Turvakameran hyvänä 
puolena on, että valvonta voidaan kohdistaa halutulle alueelle, esimerkiksi 
kaupustelijoiden seuraamiseen. Kameran avulla saadaan myös dementoitu-
van henkilön liikkumisesta tarkka tieto: mihin suuntaan ja milloin hän on 
mennyt sekä onko hän sisällä vai ulkona. 

Turvakamera on sijoitettu eteiseen ja ku-
vaa ulko-ovea. Kuva: Aino Vuokila
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Kamera ei kuitenkaan apuvälineasiantuntijan kokemuksen mukaan sovellu 
asiakkaalle, joka ahdistuu nähdessään vieraan laitteen kodissaan. Yksityisyy-
den suoja on asiantuntijan mukaan myös tarkasti pidettävä mielessä kameraa 
asennettaessa.

Turvakamera on sijoitettu eteiseen siten, että se kuvaa ulko-ovea ja lähettää 
aina omaisen kännykkään viestin, kun ovella on liikettä. Lapset ohjelmoivat 
turvakameran lähettämään viestit vuoroviikoin kullekin lapselle. Omainen 
tietää, että äiti on käynyt postilaatikolla, kun hän saa aamulla kaksi viestiä ly-
hyessä ajassa. Turvakameran viestit saava omainen voi myös kuunnella, mitä 
ääniä eteisestä kuuluu. He pystyisivät myös katselemaan kuvaa tai videota 
MMS-puhelimen (multimedia messaging service = multimediaviestipalvelu) 
tai sähköpostin välityksellä, mutta se ominaisuus ei ole käytössä. Rouva Virta-
nen ei oikein muista turvakameran olemassaoloa, ja hän sanookin sen olevan 
enemmän omaisia varten, jotta he eivät olisi hänestä huolissaan. Turvakamera 
toimii tyttären mukaan hyvin eikä sen käytössä ole ollut mitään ongelmia. 

Asiantuntija on tyytyväinen turvakameraan, vaikkakin yöllä liikkumisen 
seurantavälineenä se ei ole paras mahdollinen, koska voi olla, että omainen 
ei herää tekstiviestin tullessa, joten turva ei ole aukoton. Parempaakaan rat-
kaisua ei kuitenkaan ollut tarjolla. Turvakameran tilalle harkittiin vaihtoeh-
toa, että ovikellon soidessa keittiöön avautuisi tv-ruudulle kuva ovella olevista 
henkilöistä. Dementoituvalle henkilölle tämä ei välttämättä ole sopiva, koska 
hän ei ehkä tunnista tuttujakaan ihmisiä kuvaruudulta, eikä muista mennä 
katsomaan ruudulta tilannetta.

Turvakameran avulla saatiin asiantuntijan mukaan lisättyä rouva Virtasen 
turvallisuutta, mikä helpotti omaisten huolta. Turvakameralla saatiin hänen 
kotona asumisaikaansa pidennettyä ja turvallisuutta parannettua itsemäärää-
misoikeutta liiaksi kaventamatta. Asiantuntija kertoo myös, että rouva Virta-
sen kanssa pystyttiin hyvin neuvottelemaan kameran välttämättömyydestä ja 
sopimaan kameran asennuksesta.

Rouva Virtanen on saanut kaikki apuvälineensä osallistuttuaan kaksi vuotta 
sitten hankkeeseen, jossa kartoitettiin hänelle tarpeellisia apuvälineitä. Ennen 
sitä hänellä ei ollut mitään apuvälineitä eikä hän olisi tarvinnut niitä. 

Apuvälineiden hankintaprosessissa oli mukana tutkija, joka oli tutkimuksen 
projektipäällikkö. Hänellä on työkokemusta dementoituvien henkilöiden ko-
tihoidosta erilaisissa kehittämis- ja koulutushankkeissa. Myös muut projektin 
työntekijät osallistuivat apuvälinetarpeen arviointiin ja käyttöönottoproses-
siin. Hankkeen työntekijät miettivät yhdessä omaisten ja sairastuneen henki-
lön kanssa, mitä apuvälineitä tarvitaan, ja ehdottivat laitteiden hankkimista 
kunnalle, joka teki lopullisen päätöksen ja maksoi apuvälineet. Lääkeannoste-
lija tilattiin valmistajalta ja turvakamera paikallisesta kodinkoneliikkeestä.

Tärkein arviointitapa oli kotikäynti, jonka aikana käytiin läpi kaikki rouva 
Virtasen elämän osa-alueet: fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus ja 
tuen tarve. Lisäksi tehtiin MMSE-testi ja muita dementiaan liittyviä testejä.
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Rouva Virtanen ja yksi hänen lapsistaan saivat perusteellisen apuvälineiden 
käytön opastuksen ja kirjalliset ohjeet. Opastuksen saanut omainen perehdyt-
ti sitten muutkin perheenjäsenet apuvälineiden käyttöön. 

Asiantuntija kertoo apuvälineiden käyttöönottoprosessin kestäneen noin 
kolme kuukautta. Asiantuntijan mielestä sekä asiakas että omainen saivat riit-
tävästi opastusta. Lisäksi omaisen opastamiseen ja motivoimiseen oli varattu 
erikseen aikaa. Omainen oli avainasemassa siinä, että rouva Virtanen lopulta 
omaksui ja hyväksyi uudet laitteet käyttöönsä.

Tyttären mielestä on tärkeää, että apuvälineet saadaan riittävän varhaisessa 
vaiheessa dementoivaa sairautta ja että niiden käyttöön perehdytetään huolel-
la. Kukaan ei ole käynyt tarkistamassa laitteiden toimimista ja niiden käyttöä. 
Tytär ei tiennyt, mihin heidän tulee ottaa yhteyttä, jos laitteissa ilmenee jo-
tain vikoja, mutta hän uskoo jonkun toisen perheenjäsenen sen tietävän.

Apuvälineasiantuntija kertoo, että hankkeeseen kuului seurantajakso, jon-
ka aikana laitteiden käyttöä ja toimivuutta seurattiin useilla kotikäynneillä. 
Hankkeen päätyttyä laitteiden huolto siirtyi kunnalle, jonka osalta palvelu-
prosessissa saattaa olla aukkoja. Asiantuntija kertoo, että hankkeen päätyttyä 
omaiselle on annettu kunnan ja hanketyöntekijöiden yhteystiedot. Kunta voi 
ostaa korjauspalvelun hankeorganisaatiolta tai se voi konsultoida laitevalmis-
tajaa suoraan. Asiantuntijan mielestä parannettavaa apuvälineprosessissa olisi 
ollut se, että kunnan työntekijän, joka vastaa teknologian käytöstä jatkossa, 
olisi pitänyt olla tiiviimmin mukana prosessissa.
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Vähentää yksin asuvan huolta

Rouva Elsa Joki on 81-vuotias leskeksi jäänyt entinen maatalon emäntä. Hän 
asuu paritalossa maaseudulla. Paritalon toisessa asunnossa asuu perheineen 
hänen poikansa, joka on äitinsä edunvalvoja. Rouva Joella on lisäksi kaksi ty-
tärtä. Hän on sairastanut Alzheimerin tautia 4–5 vuotta ja hän sai syyskuussa 
2006 tehdyssä MMSE-testissä 16 pistettä.

Rouva Joen asunto on pojan ja hänen vaimonsa mukaan toimiva ja estee-
tön. Vain ulos lähteminen yöllä huolestuttaa omaisia, ja he toivoisivat asun-
toon jonkinlaista kulunseurantalaitetta. Asunnon rakennusvaiheessa on jo 
otettu huomioon esteettömyys ja sopivuus ikääntyneelle asukkaalle, joten 
muutostöitä ei ole tarvittu. Omaiset ovat miettineet ulko-oven lukitsemista 
ulkoapäin öisin, mutta sitä ei ole tehty, koska rouva Joki voi ahdistua, kun 
hän huomaa olevansa lukkojen takana. 

Rouva Joki itse pitää kotiaan toimivana, ja hän pystyy tekemään siellä kaik-
kea mitä haluaa. Hän on intervallijaksoilla hoitokodissa kaksi viikkoa kuussa. 
Kotijaksojen aikana kotipalvelu käy auttamassa häntä kerran päivässä muun 
muassa siivoamisessa, peseytymisessä ja ulkoilussa. Ruokapalvelu tuo lämpi-
män aterian kerran päivässä. Kotipalvelu huolehtii myös hänen ruokailustaan. 
Pojan vaimo käy varmistamassa aamuisin, että hän on ottanut lääkkeensä.

Omaiset auttavat häntä useita kertoja päivässä sekä valmistavat iltapalan 
ja varmistavat, että hän syö sen. Rouva Joen kaksi tytärtä huolehtivat hänen 
vaateostoksistaan ja kuljetuksista hoitokotiin. Tyttäret käyvät tapaamassa äi-
tiään viikonloppuisin. Naapurin rouva kyläilee silloin tällöin. Rouva Joki on 
kokeillut päiväkeskuksessa käyntiä, mutta hän ahdistuu siellä niin paljon, et-
tei se sovi hänelle.

Rouva Joen Alzheimerin tauti on edennyt jo niin pitkälle, että hän ei tee 
asioita oma-aloitteisesti. Yleensä hän istuu tuolilla ja katselee ikkunasta ulos. 
Toiminnan aloittaminen on vaikeaa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että hän 
ei aloita syömistä ilman kehotusta. Omaiset yrittävät kannustaa häntä osal-
listumaan esimerkiksi pihan haravointiin. Hän tarvitsee osallistumiseen aina 
toisen ihmisen tuekseen. Itse hän kertoo päivien kuluvan ruuanlaitossa, neu-
loessa ja ulkotöissä.

Asiantuntija kertoo, että apuvälinetarpeiden arviointihetkellä rouva Joen 
dementia oli lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa ja hän oli fyysisesti hyvä-
kuntoinen. Paikan suhteen hän oli tuolloin täysin orientoitunut, mutta aika-
orientaatio oli melko huono. Hän oli alakuloinen, masentunut ja ahdistunut, 
ja hänellä oli poikkeavaa motorista käyttäytymistä.

Apuvälinetarpeen kartoituksen aikaan hän itse halusi asua edelleen kotona, 
mutta hän halusi apua yksinäisyyteen. Hänellä ei enää siinä vaiheessa ollut 
sairauden tunnetta, joten hänellä ei omasta mielestään juuri ollut ongelmia, 
joita omaiset taas huomasivat enemmän.
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Rouva Joella on käytössään suihkutuoli, lääkeannostelija, kuvapuhelin, tur-
vapuhelin ja liesivahti. 

Automaattinen lääkeannostelija 

Automaattinen lääkeannostelija on 
pyöreä rasia, joka ilmoittaa äänimer-
killä lääkkeiden ottoajasta. Annoste-
lijasta saa kerrallaan vain ne lääkkeet, 
jotka on aika ottaa. Rouva ottaa lääk-
keet kerran päivässä, aamuisin. Jos 
hän ei ota lääkkeitä tunnin kulues-
sa, menee lääkeannostelijasta hälytys 
pojan matkapuhelimeen. Poika voi 
ottaa yhteyden turvapuhelimen kautta ja puhua hänen kanssaan sekä pyytää 
ottamaan lääkkeet. Jos poika ei vastaa turvapuhelimen hälytykseen, hälytys 
siirtyy pojan vaimon matkapuhelimeen ja vaimo voi puhua rouva Joelle. Vii-
meiseksi hälytys ohjautuu hoivapalveluyritykseen, joka lähettää taksin tarkis-
tamaan tilanteen paikan päälle.

Lääkeannostelija otettiin käyttöön, sillä rouva Joki alkoi unohtaa ottaa lääk-
keensä tavallisesta dosetista. Aluksi lääkeannostelija toimi hyvin, mutta ny-
kyisin hän ei aina muista ottaa lääkkeitä siitä huolimatta, vaan omaisten on 
tarkistettava asia. Hän itse ei osannut kertoa, kuinka lääkeannostelija toimii. 
Hän sanoo ottavansa lääkkeet itse. Omaisten mielestä lääkeannostelija on hä-
nen tärkein apuvälineensä. Poika on kirjoittanut sen päälle lapun, jossa lukee 
”paina tästä”. Muuten rouva ei muistaisi, miten muistutusäänen saa loppu-
maan. Lisäksi annostelijan vieressä seinässä lukee: ”Ota lääkkeet laatikosta ja 
niele ne. Juo vettä päälle.” Poika on myös ottanut pois annostelijassa olleen 
kannen, sillä rouva Joki ei osannut ottaa lääkkeitä kannen alta. Lääkeannos-
telijaan hankittiin lisäksi lukko, jotta hän ei saa sitä itse auki. Lukko oli lait-
teen lisäominaisuus ja sen asensi hankkeen teknologia-asiantuntija. Poika on 
tiivistänyt annostelijan patterikotelon, jotta patterit eivät hölsky ja annostelija 
ei mene sekaisin. Poika täyttää annostelijan neljän viikon välein.

Kuvapuhelin 

Kuvapuhelin on suurinäppäiminen puhelin, jonka numeronäppäimiin on 
laitettu sukulaisten kuvat. Puhelimella soitetaan painamalla kuvaa, jolloin 
puhelu yhdistyy suoraan kuvassa olevalle henkilölle. Ennen kuvapuhelimen 
hankkimista rouva pystyi soittamaan tavallisella puhelimella hyvin, kunhan 
omaisten numerot olivat näkyvissä. Kuvapuhelin hankittiin, jotta hän voi 
opetella sen käytön dementian varhaisessa vaiheessa ja pystyisi soittamaan 
läheisilleen mahdollisimman pitkään. Hän soittaa tyttärilleen silloin tällöin. 
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Pojalle hän ei soita, sillä hän tapaa pojan 
joka päivä. Sekä omaiset että puhelimen 
käyttäjä ovat tyytyväisiä apuvälineeseen. 
Asiantuntijan näkemyksen mukaan 
kummatkin laitevalinnat ovat tukeneet 
turvallisuutta ja omatoimisuutta. Eri-
tyisesti lääkeannostelija helpotti omais-
ten taakkaa ja huolta.

Lääkemuistuttajan kohdalla mietittiin 
mahdollisuutta käyttää tavallista lääke-
laatikkoa, joka sopii erityisesti lievän 
vaiheen dementoituvalle. Automaatti-
nen lääkeannostelija todettiin kuiten-
kin paremmaksi vaihtoehdoksi. Kuva-
puhelimen kohdalla ei harkittu muita 
ratkaisuja.

Turvapuhelin

Rouva Joella on myös turvapuhelin, johon kuuluu kaulassa pidettävä häly-
tyspainike. Kun nappulaa painaa, turvapuhelu yhdistyy ensin pojalle, sitten 
hänen vaimolleen ja viimeiseksi hoivapalveluyritykseen, jos muut eivät ole 
vastanneet hälytykseen. Rouva ei käytä hälytysnappulaa, sillä hän ei ymmärrä, 
miksi sitä pitäisi pitää kaulassa ja missä tilanteissa sitä käytetään. Hänellä on 
liesivahti, joka on turvana, jos rouva ryhtyy valmistamaan ruokaa. Omaiset 
sanovat, että nykyisin hän ei enää yritäkään kokata. Rouva itse kertoo laitta-
vansa omat ruuat joka päivä. Hän on saanut myös paikantimen, jonka lähetin 
voitaisiin kiinnittää huomaamattomaan paikkaan, kuten hänen takkiinsa. Lä-
hetin tulisi kiinnittää sellaiseen paikkaan, että se tulee aina hänen mukaansa, 
kun hän lähtee ulos, mutta sellaisen paikan löytäminen on vaikeaa. Lähetti-
men avulla rouva löydettäisiin, jos hän lähtisi kotoaan muiden tietämättä. Se 
ei kuitenkaan ole käytössä vielä, sillä rouva ei lähde ilmoittamatta kotoaan. 
Omaiset aikovat ottaa sen käyttöön, jos kotoa lähteminen ja eksymisriski tu-
lee ajankohtaiseksi.

Rouva Joki on saanut apuvälineet osallistuttuaan puolitoista vuotta sitten 
projektiin, jossa kartoitettiin hänelle sopivia apuvälineitä. Apuvälineiden han-
kintaprosessissa oli mukana tutkija, joka oli tutkimuksen projektipäällikkö. 
Työkokemusta hänellä on erilaisista dementoituvien ihmisten kotihoitoon 
liittyvistä kehittämis- ja koulutushankkeista. Myös muut projektin työnte-
kijät osallistuivat apuvälinetarpeen arviointiin ja käyttöönottoprosessiin. En-
nen projektia omaiset harkitsivat liesivahdin ostamista, mutta eivät ehtineet 
hankkia sitä. Muita apuvälineitä ei ollut, eikä niitä vielä tarvittukaan. 

Hankkeen työntekijät yhdessä omaisten ja rouva Joen kanssa miettivät, 

Kuvapuhelimessa on suuret näppäimet, 
joissa on valokuvat. Kuva: Aino Vuokila
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mitä apuvälineitä tarvitaan ja ehdottivat laitteiden hankkimista kunnalle, 
joka teki lopullisen päätöksen ja maksoi apuvälineet. Tärkein arviointitapa 
oli kotikäynti, jonka aikana käytiin läpi kaikki rouva Joen elämän osa-alueet: 
fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus ja tuen tarve. Lisäksi tehtiin 
MMSE, CDR (Chronic Disease Rating), GDS-Fast (Geriatric Depression 
Scale) ja NPI (Neuropsychiatric Inventory) testit. 

Yksilöllisessä tarvekartoituksessa todettiin, että lääkkeidenottoon tarvitaan 
automaattista lääkeannostelijaa. Hankkeen tekninen asiantuntija tilasi lääke-
annostelijan suoraan valmistajalta. Lisäksi todettiin, että puhelimen käyttö 
on vaikeutunut, joten hankkeen tekninen asiantuntija hankki näppäinpuhe-
limen tavaratalosta.

Rouva Joki sai apuvälineet noin kahden viikon kuluttua siitä, kun kunnasta 
tuli päätös laitteiden myöntämisestä. Hänelle esiteltiin ensin lääkeannostelija, 
ja kun hän oli oppinut sitä käyttämään, tuotiin hänelle kuvapuhelin. Hänen 
poikansa sai tarkan käytön opastuksen ja kirjalliset ohjeet. Myös rouva Jokea 
itseään opastettiin käyttämään laitteita, mutta varsinainen opettaminen jäi 
omaisille. Asiantuntija kertoo apuvälineiden käyttöönottoprosessin kestäneen 
noin kolme kuukautta. Asiantuntijan mielestä sekä rouva Joki että omainen 
saivat riittävästi opastusta. Lisäksi omaisen opastamiseen ja motivoimiseen 
oli varattu erikseen aikaa. Omainen oli avainasemassa siinä, että rouva Joki 
lopulta omaksui ja hyväksyi uuden laitteen käyttöön.

Lopuksi

Omaisten mielestä on tärkeää, että apuvälineet saadaan riittävän varhaises-
sa sairauden vaiheessa ja että niiden käyttöön perehdytetään huolella. Poika 
kertoo, ettei kukaan ole käynyt tarkistamassa laitteiden toimivuutta ja niiden 
käyttöä. Asiantuntija kertoo, että hankkeeseen kuului seurantajakso, jonka ai-
kana laitteiden käyttöä ja toimivuutta seurattiin useilla kotikäynneillä. Hank-
keen päätyttyä laitteiden huolto siirtyi kunnalle, jonka osalta palveluproses-
sissa voi olla aukkoja. Poika ei tiennyt, mihin heidän tulee ottaa yhteyttä, jos 
laitteissa ilmenee jotain vikaa, sillä projekti, josta laitteet saatiin, on päätty-
nyt. Hän uskoo saavansa apua soittamalla laitteet antaneelle henkilölle. 

Asiantuntija kertoo, että hankkeen päätyttyä omaiselle on annettu kunnan 
ja hanketyöntekijöiden yhteystiedot. Kunta voi ostaa korjauspalvelun hanke-
organisaatiolta tai olla suoraan yhteydessä laitevalmistajaa. Asiantuntija mie-
lestä parannettavaa apuvälineprosessissa olisi ollut se, että kunnan työnteki-
jän, joka vastaa teknologian käytössä jatkossa, olisi pitänyt olla tiiviimmin 
mukana prosessissa. 
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Yksin kävelyllä

Ib on 68-vuotias, hän on naimisissa 69-vuotiaan Margitin kanssa. He asuvat 
pienessä omakotitalossa, jonka he rakensivat itse 36 vuotta sitten. Talo on 
kolmen kilometrin päässä keskisuuresta tanskalaisesta maaseutukaupungista. 
Ib on ollut suuren yrityksen aluejohtaja Tanskassa. Hän sai Alzheimer-diag-
noosin kolme vuotta sitten. Hänellä on myös diabetes ja lievä virtsanpidä-
tyskyvyn vaikeus, mutta muuten hän on terve. Margit on koulutukseltaan 
kirjanpitäjä ja hän on terve. 

Ibin ja Margitin lapset asuvat lähellä ja auttavat paljon. Pariskunta näkee 
harvoin vanhoja ystäviään. Naapureihinsa heillä on ollut hyvin läheinen suh-
de ja he ovat olleet päivittäin yhteydessä. Naapurit rakensivat talonsa samaan 
aikaan kuin he. Nyt naapuriin on muuttanut nuorempia ihmisiä, ja myös 
heihin on hyvät välit.

Ibin sairastuminen on muuttanut paljon pariskunnan elämään. Aiemmin 
he päättivät asioista yhdessä ja olivat toistensa tukena. Nyt Margitin pitää vas-
tata kaikesta, ja hänen täytyy etsiä tukea muualta sitä tarvitessaan. 

Ib valmistaa aamiaisen, huolehtii astioden pesusta, tyhjentää astianpesuko-
neen, laittaa vaatteet paikoilleen ja käy lenkillä. Hän käy päiväkeskuksessa kol-
me kertaa viikossa. Margit kertoo, että Ib on aina ollut aktiivinen ja pitänyt 
erityisesti liikunnasta. Nyt hän ei tee paljon mitään, eikä hän pysty lukemaan 
tai seuraamaan televisiolähetyksiä. Aikaisemmin hän katseli mielellään eloku-
via, mutta niitäkään hän ei enää pysty seuraamaan. Nyt, jos Ib tekee jotain, 
hän tarvitsee jatkuvasti vahvistusta muilta, että hän tekee asiat oikein. Tämä on 
Margitista hyvin rasittavaa. Hänellä on sentään muutamia rentouttavia hetkiä 
itsekseen, kun Ib on päiväkeskuksessa tai lenkillä. Ib tietää varsin  hyvin  ja 
hyväksyy sen, että hänen pitää liikkua sokeritautinsa takia säännöllisesti. Vähi-
tellen hän kuitenkin tuli entistä epävarmemmaksi suunnistamisen suhteen, ja 
lopulta hän oli varma, ettei löytäisi enää kotiin, ja siksi hän lakkasi käymästä 
lenkillä yksin. Hän sai matkapuhelimen, johon oli ohjelmoitu aviopuolison 
numero niin, että hän pystyi soittamaan, jos hän tunsi itsensä epävarmaksi. 
Kuitenkin vähitellen hän unohti, miten sitä käytetään. Margit koki, että hänel-
le jäi vähemmän aikaa rentoutua ja Ib tuli entistä riippuvaisemmaksi hänestä.

Global Position System (GPS) oli mahdollisuus, jota piti kokeilla

Kunnallinen dementianeuvoja on koulutukseltaan toimintaterapeutti, ja 
hänellä on 19 vuoden kokemus dementoivia sairauksia sairastavien ihmis-
ten kanssa työskentelystä. Hän ja Margit saivat tietää lähes samanaikaisesti 
GPS:n käytöstä henkilöpaikannuksessa. He olivat yksimielisiä siitä, että tätä 
apuvälinettä Ib tarvitsisi. Kunnallinen dementianeuvoja oli kuullut GPS:stä 
ammatillisessa seminaarissa, jossa yritys oli esitellyt laitetta. Margit sai tietää 
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laitteesta Alzheimer-yhdistyksen järjestämällä matkalla, johon puolisot osal-
listuivat. Hän näki myöhemmin laitteen paikallisilla messuilla, ja sen jälkeen 
hän otti yhteyttä dementianeuvojaan. Margit ja dementianeuvoja olivat yhtä 
mieltä siitä, että Ibille olisi tärkeätä diabeteksen takia pystyä jatkamaan käve-
lylenkkejä ja Ibin psyyken kannalta olisi hyvä, jos hän voisi tehdä sen oma-
toimisesti. Tämä olisi myös Margitin kannalta hyvä asia, sillä hän saisi aikaa 
itselleen. 

Koska kyseessä oli ensimmäinen GPS, joka myönnettiin apuvälineeksi, va-
littiin malli, josta oli saatu paras tarjous hankintakaudella. Vastaavilla muil-
la tuotteilla oli huonommat toimitusehdot. Apuvälineprosessissa selvitettiin, 
että Margit pystyi vastaanottamaan mahdolliset hätäkutsut. Toinen mahdolli-
suus olisi ollut yhdistää hätäkutsut kunnalle, tässä tapauksessa palolaitokselle, 
mutta tämä ei ollut tarpeen.

Perheen tilanteesta ja tarpeista ei myöskään tarvinnut tehdä erillistä arviota, 
koska ne olivat selvät. Kunnan dementianeuvojalla ei ole mitään kirjallista 
arviointijärjestelmää dementiaoireisen henkilön apuvälinetarpeiden selvittä-
miseksi, mutta hän on tehnyt arviota seuraavilla kriteereillä:

1. Onko todennäköistä, että henkilö ottaa laitteen mukaansa? Jos näin ei 
ole, niin sitten laitteesta ei ole apua. Laitetta ei hankita, jos ei ole kohtuullisen 
varmaa, että laite tulee aina mukaan. Se ei haittaa, jos käyttäjä joskus sattuisi 
heittämään sen pois ajatellessaan, että laite ei ole hänen. Laitehan voidaan 
paikantaa ja löytää tietokoneella.

2. Mitä GPS-laitteen saaminen muuten käyttäjälleen merkitsee?
Dementianeuvoja kokeili laitetta ensin itse, koska kyseessä oli ensimmäinen 

kerta, kun tällainen laite myönnettiin. Sitä ennen hän oli keskustellut paris-
kunnan kanssa, ja molemmat suhtautuivat myönteisesti laitteeseen ja odotti-
vat sen käyttöön saamista toiveikkaina. 

Ibin kanssa keskustelu käytiin päiväkeskuksessa, jotta myös sen henkilö-

Esimerkki tietokoneen paikannustiedosta. Kuva: Mogens Høeg
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kunta olisi tietoinen apuvälineestä ja sen hankintasuunnitelmasta, ja he pys-
tyivät sitten vastaamaan Ibin sitä koskeviin kysymyksiin. Henkilökunta käyt-
ti aikaansa laitteen opiskeluun, ja he pitivät laitetta jännittävänä ja hyvänä. 
Dementianeuvoja asensi laitteen ja opasti Margitia käyttämään tietokonetta 
paikannukseen.

Ibin mielestä apuvälineen saaminen oli jännittävää, se oli hänelle arvokas, 
koska se oli tekninen väline. Odotusaika oli lyhyt ja ongelmaton. Kunta mak-
soi apuvälineen niin, että se toimi koko Tanskan alueella. Jälkeenpäin Margit 
totesi, että laitteen olisi hyvä toimia myös ulkomailla lomamatkoilla. Tämän 
hän huomasi vasta laitteen hankkimisen jälkeen ensimmäisellä lomamatkal-
la.

Laitteen ylläpidosta ja huollosta vastaa sen myynyt yritys. Käyttöongelmissa 
auttaa dementianeuvoja. 

Ib kertoi vasta yhdeksän kuukauden kuluttua laitteen saamisesta, että hän 
epäili saamiaan ohjeita. Hän arveli, että GPS:ssä saattoi olla ominaisuuksia, 
joista hän ei tiennyt mitään. Kun hänelle kerrottiin, ettei tällaisia ollut, niin 
hän oli tyytyväinen ja piti ohjausta riittävänä. 

Hän oli saanut ohjeen, pitää laitetta taskussaan ulos mennessään ja laittaa se 
lataukseen kotiin tullessaan. Hän kertoi joka kerta Margitille, että oli laitta-
nut sen taskuunsa ja hän kertoi haastattelijalle, että tunsi olonsa turvalliseksi, 
kun laite oli mukana. Jos hän joskus unohti sen, hän kääntyi takaisin ja haki 
sen vaikka kauempaakin. 

Ib on hyvin iloinen GPS:stä ja hän on varma, että sen käyttö takaa hänen 
turvallisuutensa. Eräänä päivänä hän tapasi dementianeuvojan ostoskeskuk-
sessa. Hän tunnisti neuvojan jo kaukaa ja huusi tälle iloisesti ”minulla on se 
mukana”.

GPS:n avulla Ib voi toimia itsenäisesti, ja hän sekä Margit tuntevat olon-
sa turvalliseksi. GPS:n avulla Ib kokee, että hän voi jakaa kävelylenkkinsä 
Margitin kanssa, vaikka tämä ei konkreettisesti olekaan mukana. Margithan 
tietää, missä hän on ollut, ja niinpä Ib tulee usein innoissaan kotiin ja kysyy 
”näitkö missä kävin?” GPS:n käyttö tuottaa positiivisia kokemuksia molem-
mille puolisoille, ja heillä on jotain yhteistä, mitä jakaa, vaikka sairaus onkin 
muuttanut suuresti heidän keskinäistä suhdettaan. Margitille puolison saira-
us on hyvin raskasta, mutta hän tuntee, että on saanut apua kunnalta, kun Ib 
on saanut GPS:n ulkoiluun ja vaippoja lievän inkontinenssin takia.

Dementianeuvojan osuus onnistuneessa ratkaisussa on ollut ratkaiseva. 
Hän on huolehtinut siitä, että Ibin lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet opastusta 
ja suhtautuvat myönteisesti GPS:n hankintaan. Laitteen hankinta ja hankki-
misen ajoitus osuivat kohdalleen.
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Matkustaa yksin ja vapaana

Herra Olsen on 64-vuotias entinen kukkakauppa-alan vientikonsulentti. 
Hän asuu vaimonsa kanssa yksikerroksisessa esteettömässä ja hyvin suunni-
tellussa omakotitalossa tanskalaisen suurkaupungin laidalla. Heillä on kaksi 
aikuista lasta, jotka asuvat lähellä ja joihin he pitävät usein yhteyttä. Vuosi 
sitten, kun herra Olsen oli 63-vuotias, hänellä todettiin Alzheimerin tauti. 
Taudin oireena on muun muassa heikentynyt kyky ymmärtää aikaa, eikä hän 
enää tunne kelloa. Hän ei myöskään pysty käyttämään puhelinta, televisiota, 
videota tai cd-soitinta. Hänellä on suuria vaikeuksia suoriutua päivittäisistä 
toimista. Kotiapu auttaa häntä aamuisin pesuissa, pukemisessa, hampaiden 
pesussa ja parranajamisessa. Kotiapu helpottaa erityisesti vaimoa. Herra Ol-
senia täytyy lisäksi muistuttaa pukemisesta, ruokailusta ja muista tärkeistä 
toimista.

Rouva Olsen auttaa miestään ruuanlaitossa ja syömisessä sekä muistuttaa hän-
tä lääkkeiden otosta. Kolme kertaa viikossa herra Olsen käy kello 10.30–16.30 
työikäisille lievää tai keskivaikeaa dementoivaa sairautta sairastaville ihmisille 
tarkoitetussa toimintakeskuksessa. Toimintakeskuksesta tehdään usein retkiä 
ja harrastetaan monenlaista liikuntaa. Näistä hän pitää erityisesti ja hän pyö-
räilee aina, kun he käyvät lenkillä. Hän on aiemmin harrastanut pyöräurheilua 
ja juossut maratonia – kruununprinssi Frederik tallasi hänen varpailleen eräällä 
maratonilla, herra Olsen kertoo. Hän pyöräilee usein, lenkkeilee ja vie roskat 
ulos. Hän kuuntelee mielellään musiikkia, erityisesti Elvis Presleytä ja klassista 
musiikkia. Hän on yleisesti ottaen terve ja fyysisesti hyvässä kunnossa.

Tytär käy vanhempiensa kanssa pari kertaa viikossa ostoksilla. Rouva Ol-
senin lonkka murtui vuosi sitten, ja hänen on siksi vaikea kuljettaa tavaroita 
pitkiä matkoja. Herra Olsen käy poikansa kanssa jalkapallo-otteluissa, ja mo-
lemmat seuraavat paikallisen klubin otteluita. Hän käy lenkillä useita kertoja 
päivässä ja vierailee mielellään naapurin luona, jonka kanssa hän katsoo te-
levisiosta jalkapalloa, kun rouva Olsen ei ole kotona. Hän saattaa vaimonsa 
bussille, kun tämä lähtee kaupunkiin.

Rouva Olsen työskentelee konttoristina ja osallistuu vapaa-aikanaan de-
mentoivia sairauksia sairastavien omaisille tarkoitettuun läheiskoulutukseen, 
johon kuuluu kevään tai syksyn kuluessa viisi luentoa dementiasta ja sen fyy-
sisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Koulutuksen päätyttyä hä-
nellä on mahdollisuus liittyä omaisten tukiryhmään. Lisäksi hän käy voimis-
telemassa ja laulaa kuorossa joka viikko, ja yhdessä pariskunta pelaa korttia 
ystävien kanssa kerran kuussa. Rouva Olsen tuntee, että hänellä alkaa olla 
liikaa tehtävää, etenkin paperityöt tuntuvat hänestä ylivoimaisilta. Hän on 
myös huolissaan, kun herra Olsen on yksin kotona.

Herra ja rouva Olsenin sekä heidän tyttärensä mielestä nyt on tärkeintä, 
että herra Olsen voi liikkua turvallisesti yksin. Dementianeuvoja on samaa 
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mieltä ja lisää, että on tärkeää, että herra Olsen voi jatkaa liikunnan harrasta-
mista eikä tunne, että sairaus rajoittaa hänen toimintaansa.

Perhe tutustui dementianeuvojaan tilaisuudessa, jossa kerrottiin dementoi-
vista sairauksista. Heidän poikansa oli huomannut tilaisuutta koskevan ilmoi-
tuksen paikallislehdessä. Perhe osallistui tilaisuuteen ja sen lopussa dementia-
neuvoja tuli keskustelemaan heidän kanssaan ja kertoi, että he voisivat soittaa 
hänelle, jos heillä olisi ongelmia. Lisäksi hän halusi olla heihin yhteydessä 
puolivuosittain kuullakseen, miten heillä menee. Perheestä on ollut mukavaa, 
kun dementianeuvoja on käynyt heillä ja jutellut heidän tilanteestaan.

GPS-paikannuslaite

Herra Olsen on nyt ottanut Global Positioning 
System GPS-paikannuslaitteen käyttöönsä. Vä-
litön syy sen saamiseksi oli se, kun hän eksyi 
saatettuaan vaimonsa bussille. Hän kertoi, että 
oli ollut pimeää ja tien löytäminen oli vaikeaa, 
ja lisäksi hän oli kaatunut johonkin kuoppaan. 
Paikalle osuneet ihmiset olivat auttaneet häntä, 
ja poliisi oli tuonut hänet kotiin. Tämän tapahtu-
man jälkeen hän ja hänen vaimonsa olivat hyvin 
huolissaan. He ottivat yhteyttä dementianeuvo-
jaan, joka suositteli heille GPS-paikannuslaitteen 
käyttöä. Lisäksi herra Olsenilla on mukanaan 
lappu, jossa on hänen nimensä ja osoitteensa. 
Sitä hän voi näyttää, jos hän eksyy eikä osaa enää 
kotiinsa. Hän ei enää muista osoitettaan. Hänellä 
on myös kodin avaimet kaulanauhassa, jotta ne 
ovat varmasti mukana, kun hän lähtee ulos. 

Herra Olsenin täytyy kuljettaa GPS-paikannuslaitetta mukanaan koko ajan. 
Laite on tavallisen matkapuhelimen kokoinen. Se on nahkakotelossa, joka 
voidaan kiinnittää pikalukolla housun kaulukseen tai vyöhön. Herra Olsen 
kiinnittää laitteen vaatteisiinsa, kun hän pukee päälleen. Kun hän oli töissä, 
hänellä oli henkilöhakulaite aina mukanaan, joten hän on tottunut kuljetta-
maan tällaisia laitteita, eikä se siten ole ongelma. Tosin hän sanoo, että laite 
on melko raskas.

GPS toimii niin, että jos herra Olsen ei tule kotiin silloin kuin hänen pi-
täisi tulla, hänen vaimonsa voi soittaa valvontakeskukseen, tässä tapauksessa 
palolaitokselle, josta hän saa tiedon, missä herra Olsen on. Herra Olsen voi 
painaa GPS:n suurta punaista nappia, jos hän tarvitsee apua. Hälytys me-
nee palolaitokselle, josta sitten otetaan yhteys poikaan, tyttäreen tai vaimoon, 
tässä järjestyksessä. Näin he saavat sitten tiedon, missä herra Olsen on, ja he 
voivat soittaa hänen GPS:äänsä, joka toimii hands-free puhelimen tapaan. 

Kännykkä, jossa on GPS. 
Kuva: Klaus Lasvill-Mortensen
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He voivat keskustella herra Olsenin kanssa, ja tilanteesta riippuen he voivat 
lähteä häntä hakemaan.

GPS:ssä on ladattavat akut, jotka täytyy vaihtaa aamulla ja illalla, koska ne 
kestävät vain 8 tuntia. Rouva Olsenin mielestä niitä on hankala vaihtaa, ja 
hän on aina hiukan huolissaan, koska akut kestävät vain 8 tuntia. Entä jos 
niiden lataus loppuu, kun hänen miehensä sattuisi olemaan poissa hiukan 
pitemmän aikaa – ”Sitä en kestäisi!”, hän toteaa.

Vielä ei ole ollut tarpeen etsiä herra Olsenia, eikä hän ole itse tarvinnut 
punaista nappia. He kokevat, että GPS tuo turvallisuutta ja on siksi hyvä 
pitää mukana. He molemmat huolehtivat siitä, että se tulee aamulla ”päälle 
puetuksi”. Mutta koska he eivät ole nähneet, miten se toimii tositilanteessa, 
he ovat hiukan skeptisiä sen todellisen toimivuuden suhteen. He ovat toki ko-
keilleet hälytysnappia, ja silloin tarkastussoitto valvontakeskuksesta on tullut 
nopeasti. ”Mutta muistaako mieheni, että hänellä on se mukana ja miten se 
toimii, jos hänelle tulee tarve saada apua?” kysyy rouva Olsen. Hän on siksi 
pyytänyt, ettei hänen miehensä menisi iltapimeällä kävelemään. ”Olen kiel-
tänyt häntä menemästä!” hän sanoo. Herra Olsenilla on ollut tapana mennä 
pienelle kävelylle iltaruuan jälkeen. Tytär on iloinen laitteesta ja hänen mie-
lestään se tuo turvallisuuden tunnetta: jos isä eksyy, hänet voidaan löytää. 
Tytär myös luottaa laitteen toimivuuteen.

Pariskunta otti yhteyttä dementianeuvojaan sen jälkeen, kun herra Olsen 
ei ensimmäisen kerran löytänyt kotiinsa. Dementianeuvoja tuli kotikäynnil-
le, jolloin he yksimielisesti päättivät kokeilla GPS-paikannuslaitetta. Herra ja 
rouva Olsen, heidän tyttärensä, dementianeuvoja ja valvontakeskuksen hen-
kilöstö paloasemalta sopivat tapaamisesta palolaitoksella. Siellä heille esitel-
tiin järjestelmä ja näytettiin sen toiminta. He saivat myös lomakkeen, johon 
rouva Olsen voisi kirjata kaikki hätäkeskukseen tekemänsä soitot. Sen avulla 
kunnalla olisi mahdollisuus seurata soittojen määrää ja saada siten kuvaa apu-
välineen hyödyllisyydestä.

Rouva Olsen on epävarma ”kaikkien näiden laitteiden” kanssa, ja hän ei ole 
oikein selvillä, mitä hyötyä GPS:stä oikeastaan on, tytär sitä vastoin uskoo, 
että laite kyllä toimii. Molemmat olivat kuitenkin helpottuneita, kun löytyi 
tällaisia apuvälineitä.

Dementianeuvoja on työskennellyt noin 10 vuotta alalla. Hän on koulutuk-
seltaan lähihoitaja ja dementianeuvoja. Hänen toimenkuvaansa kuuluu kunnan 
muun henkilöstön ohjaus ja neuvonta dementiasta yleensä sekä yksittäisten de-
mentiaoireisten kuntalaisten ongelmien ratkominen. Lisäksi hänen tehtäviinsä 
kuuluu koordinoida dementiaoireisille henkilöille tarkoitettuja tukitoimia, ja 
hän neuvoo dementiaa sairastavia kuntalaisia ja heidän omaisiaan esimerkiksi 
hoitomahdollisuuksista ja palveluista. Hänen täytyy kirjata tekemänsä työt ja 
vaikuttaa siihen, että eri ammattikunnilla on toimintasuunnitelma dementia-
oireisten kuntalaisten kanssa työskentelyyn. Hänen täytyy nyt huolehtia siitä, 
että hänellä on käytettävissä tuorein tieto dementoivista sairauksista.
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Kun dementianeuvoja saa tiedon, että jollakin kuntalaisella on vaikeuksia 
löytää kotiin kävelylenkiltä, hän ottaa yhteyttä perheeseen ja tekee kotikäyn-
nin, jolloin hän arvioi, minkälaista apua ja tukea dementiaoireinen henkilö 
liikkumiseen tarvitsee. Jos hänen päivittäiseen ohjelmaansa kuuluu kävely, 
pyöräily tai käynti kaupungilla ja jos hän pystyy liikkumaan yksin, niin sil-
loin hänelle anotaan GPS-paikannuslaitetta kunnalta. Kunta huolehtii jär-
jestelmän käytönopastuksesta ja maksaa laitteet. Kunta on hankkinut useita 
GPS-laitteita dementiaa sairastaville henkilöille ja järjestelmä, jossa palolaitos 
vastaa paikantamisesta ja yhteydenpidosta omaisiin, on ollut käytössä jo kol-
me vuotta. 

GPS-järjestelmän käyttö tuo turvaa dementiaoireiselle henkilölle ja hänen 
omaisilleen niin, että he voivat olla rauhassa eikä sairastuneen henkilön toi-
mintaa tarvitse ryhtyä rajoittamaan. Dementianeuvojan mukaan järjestelmän 
ansiosta ihmisten turvallisuudentunne lisääntyy ja he uskaltavat toimia va-
paammin. Kunta kirjaa kuukausittain tehdyt hälytyssoitot perheille toimitet-
tujen lomakkeiden avulla. 

Dementianeuvoja kertoo, että GPS-järjestelmää käytetään myös hoitoko-
deissa ja hän kertoo esimerkkinä eräästä asukkaasta, joka kulki ulkona aa-
musta iltaan. GPS:n avulla hänet paikallistettiin ruoka-aikaan, jolloin hänet 
voitiin hakea kotiin syömään, minkä jälkeen hän taas lähti ulos. Tässä ti-
lanteessa GPS-järjestelmä toimi huolenpidon ja turvallisuuden apuvälineenä. 
GPS-järjestelmä on hyvä myös silloin, kun perhe on esimerkiksi ostoksilla tai 
lomamatkalla, koska satelliittipaikannusjärjestelmä toimii kaikkialla.

Dementianeuvojalla ei ole mitään järjestelmällistä tapaa arvioida asiak-
kaiden tarpeita. Hän arvioi perheen arkea ja heidän toiveitaan oman am-
matillisen ja arkikokemuksensa pohjalta. Näihin taustatietoihin perustuen 
suunnitellaan ja toteutetaan annettava tuki ja apu. Kunta käyttää aina tiettyä 
vakiomallista GPS-järjestelmää, eikä muita malleja siten edes harkita. Järjes-
telmä voidaan ottaa aina käyttöön kolmessa päivässä. Palolaitos huolehtii jär-
jestelmän esittelystä yhdessä dementianeuvojan kanssa, ja tämä on yleensä 
ollut riittävä opastus.

Dementianeuvoja on kuitenkin tässä tapauksessa sitä mieltä, että lisäohjaus 
olisi paikallaan, koska rouva Olsen on ilmiselvästi epävarma laitteen käytös-
tä. GPS-järjestelmää pitää koekäyttää kerran kuukaudessa, jotta varmistetaan 
sen jatkuva toimintakunto. Perheen täytyy huolehtia tästä itse, ja jos ongel-
mia ilmenee, heidän tulee ottaa yhteyttä dementianeuvojaan. Herra Olse-
nin tapauksessa näyttää ilmeiseltä, että kotipalvelun täytyy auttaa heitä näissä 
koekäytöissä ja mahdollisesti myös auttaa rouva Olsenia akkujen vaihdossa 
niin, että hän voi tuntea olonsa täysin turvalliseksi. Järjestelmän täytyy olla 
aina toimintakunnossa, jotta se vastaa tarkoitustaan. Dementianeuvojan mie-
lestä GPS on hyvä apuväline, ja hän ihmetteleekin, miksei useampi kunta ole 
ottanut sitä käyttöönsä. 
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Liikkuminen kotona

Gustav on 75-vuotias ja hän asuu 72-vuotiaan vaimonsa Kristinan kanssa. 
Heidän asuntonsa on suurkaupunkialueella Ruotsissa. He ovat asuneet siellä 
monta vuotta. Heillä on kaksi aikuista lasta. Gustav työskenteli aikoinaan ra-
kennusalalla ja hän piti työstään paljon. 

Gustavin ollessa 73-vuotias Kristina huomasi, että Gustavilla alkoi olla vai-
keuksia löytää paikasta toiseen. Eräänä päivänä, kun Kristina tuli kotiin, hän 
huomasi, että jotain oli pahasti vialla. Gustav oli makuuhuoneessa, eikä hän 
osannut tulla sieltä pois. Hän yritti ulos vaatekaapin kautta. Tämän vuoksi 
he hakeutuivat lääkärin vastaanotolle. Kun Kristina mietti asiaa, hän totesi, 
että aiemminkin oli tapahtunut kaikenlaista sellaista, minkä hän ymmärsi 
vasta nyt dementoivan sairauden oireiksi. Kristina oli myös huomannut, että 
Gustavilla oli vaikeuksia tavaroiden korjaamisessa, missä hän aiemmin oli ol-
lut hyvin taitava. Gustav on koulutukseltaan käsityöläinen, mutta nyt moni 
näistä taidoista oli kadonnut. Ajoittain hänellä oli myös vaikeuksia seurata 
televisio-ohjelmia. Gustav selitti, että vaikeudet johtuivat pelkästään hänen 
huonosta näkökyvystään, joka olikin heikentynyt. 

Lääkäri lähetti Gustavin muistiklinikalle. Tutkimuksissa selvisi, että Gus-
tavilla oli Lewyn kappale -tauti. Hänen MMSE-pisteensä olivat 23. Sairaus 
aiheutti hänelle toistuvia näköhallusinaatioita. Gustav ei pitänyt hallusinaati-
oita vaarallisina tai todellisina. Silloin kun hän sai diagnoosinsa, heillä ei ollut 
mitään apua kotona, vaan he selvisivät omatoimisesti kaikesta. Hankalaa tässä 
vaiheessa oli se, että Gustav heräsi useita kertoja yössä ja kävi vessassa. Kris-
tinan piti nousta öisin vähintään kaksi kertaa ja ohjata hänet vessaan. Joskus 
kävi niin, että Gustav yritti yöllä mennä parvekkeen tai ikkunan läpi. Kristina 
joutui laittamaan ikkunoihin ja oviin lukot. Gustav kulki usein unissaan ja 
yritti ulko-ovesta ulos. Kristina esti tämän lukitsemalla oven. 

Muistiklinikan selvityksen yhteydessä otettiin yhteyttä toimintaterapeut-
tiin ja häntä pyydettiin arvioimaan Gustavin apuvälinetarvetta. Toimintate-
rapeutti työskenteli hankkeessa Tekniikka ja dementia kehittämässä apuväli-
nepalveluja dementiaoireisille henkilöille.

Toimintaterapeutin ensitapaamisen aikaan pari oli juuri saanut tietää diag-
noosin. Kristina oli tällöin hyvin väsynyt, jopa uupunut, ja hän tarvitsi pi-
kaisesti apua kotiin, jotta asiat siellä toimisivat. Siksi hän pyysi, että hän voisi 
tavata toimintaterapeutin myöhemmin. Muutamia kuukausia myöhemmin 
toimintaterapeutti otti yhteyttä, ja tällöin Kristina oli valmis vastaanotta-
maan hänet. Siinä vaiheessa oli Gustavilla paljon vaikeuksia suunnitella toi-
mintaansa ja hän oli riippuvainen Kristinan tuesta. Hänellä oli vaikeuksia 
löytää tietään paikasta toiseen kotona, erityisesti yöllä. Hänellä oli vaikeuksia 
jopa löytää aivan tavallisia esineitä. Päivisin hän oli ajoittain yksin useita tun-
teja, jolloin hän ei voinut tehdä mitään, koska hän olisi tarvinnut toisen apua. 
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Gustaville oli myönnetty kaksi kertaa viikossa saattaja-apua kunnasta niin, 
että hän voi mennä ulos. Tästä avusta hän oli hyvin iloinen. Saattajat hoitivat 
myös joitakin pieniä kotiaskareita, ja tämä helpotti hiukan Kristinaa. 

Kristinan ja Gustavin suurin ongelma oli se, että Gustav heräsi useita kerto-
ja yössä mennäkseen vessaan. Kristinan piti auttaa, koska Gustav ei osannut 
suunnistaa asunnossa, mikä väsytti ja uuvutti Kristinaa. Koska Gustav heräsi 
aina samoina aikoina joka yö, valvoi Kristina siihen asti, kun Gustav meni 
ensimmäisen kerran vessaan. Näin hän välttyi heräämästä useammin kuin 
kerran yössä, mutta katkennut yöuni väsytti häntä siitä huolimatta. Tätä oli 
jatkunut kolme kuukautta, kun toimintaterapeutti tapasi heidät. Kristina oli 
pyytänyt kunnalta apua yön ajaksi, mutta sellaista apua ei kunnalla ollut. 

Ajan myötä kunta myönsi heille lyhytaikaishoitopaikan. Gustavilla oli mah-
dollisuus olla kaksi viikkoa intervallihoidossa ja kaksi viikkoa kotona. Tämä 
ei ollut hyvä ratkaisu, sillä Gustav ei ollut mielellään niin pitkiä aikoja poissa 
kotoa. Siksi intervallihoitoa muutettiin niin, että hän oli kolme viikkoa koto-
na ja viikon hoitopaikassa. Gustav tiesi, että hänen öiset heräämisensä olivat 
ongelma. Hän ymmärsi, että Kristina kärsi keskeytyneestä yöunesta. Hoito-
paikassa ollessaan hän saattoi soittaa kotiin ja kysyä Kristinalta: ”Miten sinä 
voit?” ja ”Miten olet nukkunut?”

Toimintaterapeutti ja aviopuolisot keskustelivat ensimmäisellä kotikäynnil-
lä pariskunnan ongelmista ja siitä, mitä apuvälineitä he tarvitsivat ja mitkä 
niistä olisi he voisivat anoa ja mitkä heidän pitäisi hankkia itse. 

Kulkuvalot

Toimintaterapeutti pystyi ostamaan pariskunnan tarvitsemat apuvälineet, 
koska projektissa, jossa hän työskenteli, oli mahdollisuus ostaa välineitä va-
pailta markkinoilta. Ensimmäiseksi hän osti kulkuvalon, joka asennettiin ma-
kuuhuoneen ovenpieleen. Se syttyy automaattisesti hämärässä. Valon tarkoi-
tuksena oli auttaa Gustavia löytämään oviaukko, kun hän heräsi yöllä.

Merkinnät eri väreillä

Vessaan johtavalla reitillä merkittiin kaikki ovenkarmit punaisella nauhalla 
niin, että Gustav niitä seuraamalla löysi tiensä vessaan. Kulkuvalon ja merkki-
nauhojen laittamisen jälkeen pystyi Gustav kulkemaan itsenäisesti vessaan ja 
sieltä takaisin sekä päivällä että yöllä, ja Kristina saattoi nukkua koko yön.

Värillinen wc-istuimen kansi

Gustavin oli vaikea erottaa wc-istuinta, kun kaikki kylpyhuoneessa oli val-
koista. Toimintaterapeutti osti punaisen wc-istuimen kannen, joka erottui 
helposti. Gustavin oli helpompi löytää wc-istuin. Jos hän aukaisi wc-kannen 
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ja nosti samalla istuinrenkaan ylös, ei hän enää pystynytkään erottamaan wc-
istuimen reunoja. Siksi istuimen reunatkin merkattiin punaisella teipillä ja 
tämän jälkeen Gustav selvisi käynneistä itsenäisesti.

Yksilöllisesti ohjelmoitava matkapuhelin

Kun Gustav sai lyhytaikaishoitopaikan, hän 
toivoi voivansa soittaa kotiin Kristinalle itse. 
Hän oli aikaisemmin ulkona ollessaan osan-
nut käyttää matkapuhelinta, mutta nyt se 
tuntui hänestä vaikealta, koska näppäimet 
olivat liian pienet. He olivat aiemmin os-
taneet yksinkertaisen matkapuhelinmallin, 
jota oli säädetty hänen huonontuneen nä-
kökykynsä mukaan sopivaksi. Gustavista si-
täkin oli liian vaikea käyttää. Hänelle ostet-
tiin matkapuhelimeen kansi, jossa on neljä 
suurta näppäintä, jotka yksinkertaistavat pu-
helimen käyttöä. Näppäimiin oli kirjoitettu 
niiden nimet, jotka vastasivat nimiin ohjel-
moiduista numeroista. Gustav oli hyvin ute-
lias ja kiinnostunut uudesta puhelimestaan, 
ja hänen oli helppo oppia käyttämään sitä. 
Hän osasi sekä soittaa sillä että vastata siihen 
tuleviin puheluihin. 

Välillä puhelimessa oli teknisiä ongelmia. Puhelimen myynyt liike yhdes-
sä toimintaterapeutin kanssa huolehti ongelmien korjaamisesta. Gustavin oli 
vaikea ladata puhelinta intervallihoidossa, koska pistokkeen sähkövirta kat-
kesi aina automaattisesti puolen tunnin kuluttua. Tämän vuoksi henkilökun-
nan piti auttaa häntä sen lataamisessa. Siitä huolimatta matkapuhelin vastasi 
tarkoitustaan. Gustav oli omatoimisempi ja pystyi soittamaan ilman apua. 

Gustav muutti pysyvästi hoitokotiin vuosi sen jälkeen, kun hän oli saanut 
diagnoosinsa. Hän sai ottaa mukaansa punaisen wc-istuimen kannen, ja siitä 
on hänelle apua uudessakin asunnossa. Matkapuhelimenkin hän olisi saanut 
ottaa mukaansa, mutta koska hän ei mene yksin ulos, ei hän omasta mielestään 
sitä tarvitse, vaan hän voi käyttää tavallista lankapuhelinta. Kulkuvaloja vessaan 
hän ei myöskään tarvinnut, koska hoitokodissa kylpyhuone on makuuhuo-
neen yhteydessä ja hän näkee wc:n heti herättyään. Muuttonsa jälkeen Gustav 
olisi toivonut, että värillinen nauha olisi laitettu lattiaan, niin että hänen olisi 
ollut helpompi löytää kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneen valo palaa aina.

Kännykän kansi tekee matkapuhe-
limesta yksinkertaisemman käyttää. 
Kuva: Ingela Mansson
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Kristinan arvio apuvälineprosessista

Kun toimintaterapeutti soitti ensimmäisen kerran Kristinalle, Kristinalla oli 
niin paljon muuta mietittävää, ettei hän halunnut kotikäyntiä. Jälkeenpäin 
hän on tunnustanut, että olisi ollut hyvä, jos hän olisi alussa saanut kirjallista 
tietoa apuvälineistä ja siitä, miten ne voivat auttaa. Omasta mielestään hänen 
olisi ollut helpompi ottaa kantaa, milloin ja mistä apuvälineistä heille olisi 
hyötyä. Hän sanoo, että vaikka hän oli hyvin väsynyt siihen aikaan, niin tilan-
teet vaihtelevat. Jos joku sattui soittamaan huonona päivänä, niin hän saattoi 
kieltäytyä jostakin, mistä olisi ollut heille apua. Kirjallista tietoa voi lukea sil-
loin, kun siihen on aikaa ja voimia. Kristina kertoo edelleen: ”Nyt kun katson 
aikaa taaksepäin, ymmärrän, että olin kriisissä silloin, kun toimintaterapeutti 
soitti ensimmäisen kerran. Toivoisin, että olisin ymmärtänyt, että toimintate-
rapeutin tiedoista ja taidoista olisi ollut meille paljon apua.”

Sekä Kristinan että Gustavin mielestä on hyvä, että he saivat toimintatera-
peutin apua ja apuvälineet nopeasti. Kristinasta tuntui erityisen hyvältä, että 
toimintaterapeutti keskusteli kahden kesken Gustavin kanssa. Tämä sai Gus-
tavin tuntemaan itsensä arvostetuksi ja Gustav tunsi, että hän sai vaikuttaa 
apuvälineiden valintaan. Gustav on koko sairauden ajan tiennyt ongelmis-
taan, ja siksi on ollut luonnollista keskustella hänen kanssaan eri ratkaisuista. 
Kristina suosittelee apuvälineitä muille samassa tilanteessa oleville ihmisille. 

Toimintaterapeutin arvio prosessista

Gustav ja Kristina ovat suhtautuneet myönteisesti apuvälineisiin. Toimintate-
rapeutti on seurannut apuvälineiden toimivuutta, ja hän on huolehtinut väli-
neiden siirrosta hoitokotiin, kun Gustav muutti sinne pysyvästi asumaan. 

Gustav on käyttänyt puhelinta ja muita myönnettyjä apuvälineitä usein, ja 
joitakin niistä monta kertaa päivässä. Hän käytti puhelinta vain intervallihoi-
dossa, mutta muita välineitä hän käytti kotona ja hoitokodissa. Apuvälineet 
ovat lisänneet Gustavin toimintaa ja osallistumista yhteisöönsä ja ne ovat hel-
pottaneet Kristinaa. Merkinnät kotona on säilytetty, niin että Gustavin on 
helpompi liikkua kotona, silloin kun hän tulee käymään hoitokodista. 

Tämä kuvaus on viiden kuukauden ajalta, jona aikana toimintaterapeutti 
on voinut seurata avioparin apuvälinetarpeita. Tänä aikana Gustavin tilanne 
muuttui ja hän muutti hoitokotiin. Tästä seurasi tarve löytää jälleen uusia 
ratkaisuja.

Toimintaterapeutin kokemukset

Toimintaterapeutti on voinut oppia ja saada uutta tietoa kognitiivisten toi-
mintavaikeuksien apuvälineistä, kun hän on osallistunut ruotsalaiseen hank-
keeseen Tekniikka ja dementia. Hankkeessa on ollut tilaisuus kokeilla uusia 
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teknisiä apuvälineitä. Projektista voi lukea enemmän sivuilla <www.hi.se/tek-
nikochdemens>.

Toimintaterapeutti tutustui erikoismatkapuhelimeen Hjälpmedelsinstitu-
tin järjestämillä messuilla. Hänellä ei ollut aiempaa kokemusta tai tietoa tästä 
mallista ennen kuin se hankittiin Gustaville. Hän voi suositella sitä muille 
samanlaisessa tilanteessa oleville. 

Toimivan apuvälineratkaisun edellytyksenä on apuvälineasiantuntijan ja 
dementiaoireisen henkilön ja hänen omaistensa hyvä vuoropuhelu. On tärke-
ää, että oikea apuväline on oikeassa tilanteessa käytössä. 

Olisi ollut hyvä, jos toimintaterapeutti olisi tavannut Gustavin varhaisem-
massa sairauden vaiheessa. On tärkeää, että apu tulee aikaisessa sairauden vai-
heessa, muuten käy helposti niin, että apu tulee liian myöhään ja apuvälineitä 
voidaan hyödyntää vain hyvin lyhyen aikaa. On myös tärkeää seurata apuvä-
lineiden käyttöä ja kokonaistilannetta koko sairauden ajan. Tarpeet muuttu-
vat joskus hyvinkin nopeasti. Gustav sai apuvälineensä kuukauden kuluttua 
siitä, kun hän oli tavannut toimintaterapeutin. Puhelin ei ole aina toiminut 
niin kuin sen olisi pitänyt, ja silloin Gustav on ilmoittanut siitä toimintatera-
peutille, joka on sitten ollut yhteydessä puhelimen myyjään.

Yksilöllinen arviointi on tärkeää, koska ihmiset, heidän tilanteensa ja ym-
päristönsä ovat erilaisia. Usein toimintaterapeutti näkee apuvälinetarpeen, 
jota dementiaoireinen henkilö tai hänen omaisensa eivät näe tai huomaa. 
Apuvälinepalvelu edellyttää luottamuksellista suhdetta asianomaisten välillä. 
On myös tärkeää, että apuvälineet ovat helppokäyttöisiä ja niin pitkälle kuin 
mahdollista automaattisia niin, ettei niitä esimerkiksi tarvitse jatkuvasti lait-
taa käyttökuntoon. 
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Itsenäinen puhelimenkäyttö

Rouva Skov on 63-vuotias ja asuu yksin. Hän toimi aiemmin toiminut muun 
muassa viinitarvikkeiden myyjänä. Hän asuu keskisuuressa maaseutukaupun-
gissa Tanskassa. Hänellä diagnosoitiin Alzheimerin tauti viisi vuotta sitten, 
noin kaksi vuotta kestäneen vaiheen jälkeen, jona aikana hän oli käynyt lää-
kärissä muun muassa muistivaikeuksien takia. Hän on ulospäin suuntautu-
nut, viihtyy muitten ihmisten seurassa, huolehtii ulkonäöstään ja pukeutuu 
huolellisesti. Aiemmin hän kävi voimistelemassa ja uimassa, mutta nyt hän 
haluaa aloittaa kuntoharjoittelun paikallisessa yhdistyksessä. Hän kävelee päi-
vittäin yksin toimintakeskukseen, jossa hän syö lounaan ja viettää aikaansa 
muiden seurassa. Hän saa muilta toimintakeskuksen asiakkailta apua, jos jo-
kin ”on hullusti”. Tämän lisäksi hän on aivovammayhdistyksen jäsen ja osal-
listuu yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, esimerkiksi luentoihin ja muihin 
yhteistilaisuuksiin.

Rouva Skovilla on poika, joka asuu hänen lähellään ja pistäytyy hänen luo-
naan silloin tällöin. Hänellä on kolme sisarta, joista erityisesti yhteen hän 
pitää yhteyttä. Tämä sisar auttoi häntä muutama vuosi sitten asunnon vaih-
dossa, ja yhdessä he tekevät ulkomaan matkoja. Hänellä on ystävätär, jonka 
kanssa hän käy kaupungilla. He viihtyvät yhdessä ja ystävätär auttaa häntä 
muun muassa laskujen maksussa ja muissa asioinneissa. Rouva Skov käy mie-
lellään kävelyllä ja ostoksilla ystävättärensä kanssa.

Rouva Skovin tytär, joka asuu noin 100 kilometrin päässä, huolehtii hänen 
raha-asioistaan ja varmistaa, että hänellä on riittävästi rahaa päivittäisiin me-
noihin. Rouva Skovin laskutaidon ja lukujen ymmärtämisen heikentyminen 
olivat sairauden ensimmäisiä oireita. Tytär soittaa hänelle joka ilta ja varmis-
taa, että äiti on ottanut lääkkeensä, ja samalle he vaihtavat päivän kuulumi-
set. Tytär, hänen miehensä ja heidän kolmevuotias poikansa käyvät hänen 
luonaan kuukausittain.

Rouva Skovin 2 huoneen ja alkovin asunto on toisessa kerroksessa aivan 
kaupungin keskustassa. Ulko-ovi sulkeutuu illalla automaattisesti. Hän ei 
osaa avata lukkoa, ja siksi hän iltaisin pääsee sisään vain jos joku auttaa häntä. 
Naapuri on myös silloin tällöin auttanut häntä lukon kanssa. Tätä lukuun 
ottamatta asunto vastaa hyvin hänen tarpeitaan.

Rouva Skovin tavallinen päivä kuluu niin, että kahteentoista mennessä hän 
on peseytynyt, syönyt aamiaisen, polttanut aamusavukkeensa ja katsellut aa-
mutelevisiota, minkä jälkeen hän menee toimintakeskukseen lounaalle. Lou-
naan jälkeen hän seurustelee siellä tuttujen kanssa, menee ystävättärensä kans-
sa kaupungille, käy kenties muitten kanssa ostoksilla tai osallistuu johonkin 
muuhun toimintaan. Iltaisin hän katsoo televisiota, tupakoi ja juo muutaman 
lasin viiniä, ellei hän mene kaupungille. Kaupunkilaiset ja liikkeenharjoittajat 
ovat suvaitsevaisia ja suhtautuvat ystävällisesti ja auttavaisesti ihmisiin, joilla 
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on kognitiivisia toimintavaikeuksia, koska kaupungissa on suuri psykiatrinen 
sairaala. 

Kotiapu käy hänen luonaan päivittäin varmistamassa, että hän saa vaatteet 
päälleen, aamiaisen ja aamulääkkeensä. Kotiapu siivoaa, pesee pyykit ja val-
mistaa voileivät iltapalaksi. Hyvä ystävätär auttaa häntä kerran viikossa päivit-
täistavaroiden hankinnassa kotiavun ja rouva Skovin yhdessä laatiman ostos-
listan mukaan. Koska rouva Skov ei enää tunne kelloa, on tärkeää, että joku 
auttaa häntä pitämään sovitut ajat, päivärytmin ja ajanhallinnan yleensä. Hä-
nen on vaikeaa keskustella vieraiden ihmisten kanssa, koska sanat ”katoavat” 
häneltä. Rouva Skov osasi aikaisemmin käyttää kahvinkeitintä ja liettä, jotka 
oli merkitty niin, että niitä oli helppo käyttää. Viime vuoden aikana hän on 
lakannut käyttämästä keittiökoneita. Hän tarvitsee enenevässä määrin ohja-
usta henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja pukeutumisessa.

Rouva Skoville on tärkeää, että hän kokee hallitsevansa arkeaan. Myöhästy-
nyt lasku tai odottamattomat tapahtumat tekevät hänet epävarmaksi. Lisäksi 
hän näkee vaivaa ulkonäkönsä ja vaatetuksensa hoitamisessa. Hän on hyvin 
iloinen kolmevuotiaasta lapsenlapsestaan.

Tytär toivoo, että äiti voi elää tuntien olonsa turvalliseksi ja niin, että hä-
nellä on mielekästä tekemistä ja hän viihtyy sairaudestaan huolimatta. Hoi-
tokotipaikasta on ollut puhetta, ja rouva Skov käy pian tutustumassa kunnan 
palvelutaloon. 

Erikoispuhelin

Kolme vuotta sitten rouva Skoville hankittiin erikoispuhelin. Hänellä oli jo 
pitemmän aikaa ollut vaikeuksia käyttää tavallista puhelinta, jonka monet 
näppäimet tuntuivat hänestä hämmentäviltä. Puhelimessa on suurikokoiset 
numerot ja neljä pikavalintanäppäintä, joihin voidaan kirjoittaa nimet tai 
laittaa kuvat. Hän käyttää vain neljää pikavalintanäppäintä, joiden päälle on 
kirjoitettu niiden henkilöiden nimet, joille hän haluaa soittaa. Dementianeu-
voja on auttanut häntä numeroiden ohjelmoinnissa, ja hän pystyy käyttä-
mään niitä vaikeuksitta. Puhelimessa on pikavalinnat esimerkiksi tyttärelle, 
kotiapuun ja ystävättärelle. Saatuaan puhelimen rouva Skov alkoi jälleen soit-
taa tyttärelleen, ystävättärelleen ja muille. Hän sanoo puhelinta maailman 
parhaaksi, eikä huolisi muita puhelimia. Hän soittaa sillä päivittäin useita 
kertoja, eikä voi olla ilman sitä. Se on hänen yhteytensä muuhun maailmaan, 
kun hän on yksin. Puhelimen avulla hän voi olla keskustella kaukana asuvien 
perheenjäsenten ja ystäviensä kanssa.

Puhelimen huoltamisessa on hiukan huolta aiheuttanut patterien vaihto 
ajoissa. Ongelmia tulee sähkökatkoksen sattuessa, jolloin puhelimen patterit 
kytkeytyvät päälle. Jos patterit ovat lopussa, käynnistyy automaattinen hä-
lytys niihin numeroihin, jotka on siihen ohjelmoitu. Tämä aiheuttaa turhaa 
huolta ja häiritsee niitä, jotka vastaanottavat nämä puhelut. Nyt hälytystoi-
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minto on kytketty pois. Puhelimen pistoke on myös teipattu, ettei kukaan 
katkaisisi puhelimen virtaa. Rouva Skov haluaisi samanlaisen puhelimen, jos-
sa olisi enemmän kuin neljä pikavalintaa. Dementianeuvoja aikoo hoitaa asi-
an vaihtamalla puhelimen tai hankkimalla siihen erikoisnäppäimistön.

Dementianeuvoja vastasi apuvälineen hankintaprosessista. Hän on lähi-
hoitaja, jolla on dementianeuvojan koulutus. Neuvojan toimessa hän on ol-
lut jo viisi vuotta. Apuvälineen hankinta käynnistyi, kun rouva Skov kertoi, 
että hänellä on vaikeuksia puhelimen kanssa. Dementianeuvoja selvitti sitten 
ongelman ratkaisumahdollisuuksia. Hän haki tietoa Internetistä, Tanskan 
apuvälineinstituutin tietokannasta sekä muilta neuvojilta ja puhelimia myy-
vistä yrityksistä. Puhelimen hankinta kesti kolme viikkoa, minkä jälkeen hän 
sai erikoispuhelimen kokeiltavakseen kahdeksi kuukaudeksi. Puhelin toimi 
ensimmäisestä koekäytöstä lähtien erittäin hyvin, ja rouva Skov on käyt-
tänyt sitä siitä lähtien. Dementianeuvoja on kertonut puhelimesta ja sen 
toiminnasta rouva Skoville ja hänen tyttärelleen sitä mukaan, kun on itse 
saanut siitä tietoa. Puhelin on toiminut hyvin lukuun ottamatta niitä tilan-
teita, jolloin automaattinen hälytys on käynnistynyt ja häirinnyt perhettä 
ja ystäviä ”mystisillä” puheluillaan. Päivittäin käyvät kotiavustajat seuraavat 
puhelimen toimivuutta ja ottavat yhteyttä dementianeuvojaan, jos ongelmia 
ilmenee.

Tytär on sitä mieltä, että äidin olisi pitänyt saada puhelin aikaisemmin. Jo 
silloin, kun ensimmäiset puhelimenkäyttöongelmat ilmaantuivat, koska sen 
jälkeen sosiaaliset kontaktit puhelimen välityksellä vähenivät, kunnes erikois-
puhelin asennettiin. Tytär ei ole saanut ohjausta puhelimen käytössä, mutta 
se ei ollut tarpeenkaan, koska käyttö on niin helppo oppia.

Dementianeuvojan tehtävänä on varmistaa, että dementoivia sairauksia 
sairastavien ihmisten arki sujuu. Hän välittää omat arvionsa tuen tarpeesta 
edelleen muille hoidosta vastuussa oleville viranomaisille. Mutta tässä tapauk-
sessa, kun kyse oli kognitiivisesta apuvälineestä, ei kukaan tiennyt kenelle sen 
maksaminen kuului. Lopulta se maksettiin kunnan puhe- ja kuulovammais-
ten neuvojan budjetista. Tämän apuvälinehankintaprosessin kokemuksien 
perusteella on asioiden käsittelytapaa muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi. 
Nyt asian hoitavat eri apuvälineryhmistä vastaavat terapeutit.

Dementianeuvoja tekee alkuarvioinnin selvittämällä, miten sairastunut 
pärjää päivittäisissä toiminnoissaan. Seuraavaksi hän havainnoi ja keskuste-
lee asianomaisen kanssa. Jotta asiasta saadaan kokonaiskuva, keskustelua käy-
dään myös omaisten, kotiavun ja tarvittaessa ystävien ja naapureiden kanssa. 
Mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot kirjataan. Tässä vaiheessa on sopivien vaih-
toehtojen löytämiseksi tärkeää tuntea henkilön tausta, persoonallisuus, ys-
tävät ja päivittäiset rutiinit. Sopivin vaihtoehto valitaan yhdessä asianomai-
sen, perheen ja kotiavun tai muiden asiaan kuuluvien kanssa. Tämän jälkeen 
tehdään apuvälinehakemus, ja kun päätös on olemassa, voi varsinainen sovi-
tus-, harjoitus- ja käyttöönottoprosessi alkaa. Tällöin on tarpeen havainnoida 
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apuvälineen käyttöä usein ja todellisessa käyttöympäristössä. Tästä vaihees-
ta pitäisi vastata sellaisten henkilöiden, jotka tuntevat parhaiten apuvälineen 
käyttäjän.
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Lääkkeiden ottaminen oikeaan aikaan

Klara Guðmundsdottir on 82-vuotias leski. Hän työskenteli monta vuot-
ta Islannissa tukkuliikkeessä, jonka hän omisti miehensä kanssa. Viisitoista 
vuotta sitten hänellä todettiin Parkinsonin tauti. Äskettäin hänellä todettiin 
myös Alzheimerin tauti. Asiasta ei kerrottu hänelle, koska lapset olivat sitä 
mieltä, että se vaikuttaisi häneen haitallisesti. Lapset etsivät nyt tietoa siitä, 
miten he kertoisivat hänelle asian.

Klara asuu yksin rivitalossa lähellä vanhusten palvelutaloa, jonka henkilö-
kunnalta hän saa pyytäessään apua, tai hän voi mennä heidän luokseen saa-
maan apua. Hän on asunut samassa asunnossa yli kaksikymmentä vuotta. 
Asuntoon on esteetön pääsy ja siinä on runsaasti tilaa. Klaran lapset auttavat 
häntä paljon ja käyvät hänen luonaan päivittäin. He maksavat hänen laskunsa 
ja tekevät ostokset. Nuorin poika syö yhdessä hänen kanssaan kerran viikossa 
ja toinen tyttäristä käy hänen luonaan usein. Viikonloppuna hänellä on tapa-
na syödä lastensa luona. 

Klaralla käy kotiavustaja kaksi tuntia kahdesti viikossa. Kotiavustaja siivoaa, 
pesee pyykit ja pitää hänelle seuraa. Hänen tehtävänään on myös saada Klara 
lähtemään ulos kävelylle, mutta se on toistaiseksi harvoin onnistunut. Kerran 
viikossa häntä autetaan peseytymisessä, koska hän tuntee siinä toiminnassa 
itsensä epävarmaksi.

Kotisairaanhoitaja käy kolme kertaa päivässä, kello 8, 14 ja 17, antamassa 
lääkkeet ja annostelemassa ne seuraavaa kertaa varten. On hyvin tärkeää, että 
Parkinsonin taudin lääkkeet otetaan oikeaan aikaan. Klara ei ole 15 vuoden 
aikana sopeutunut siihen, että hänen täytyy käyttää niin paljon lääkkeitä, eikä 
hän ole hyväksynyt sitä, että hänellä on Parkinsonin tauti. Tyttären mukaan 
hänen on vaikea myöntää sairauttaan. Kun Parkinsonin taudin aiheuttama 
vapina alkoi, hän lakkasi käymästä yhdistyksissä, joissa oli ollut aiemmin ak-
tiivisesti mukana. Syynä on se, että hän pelkää vapinan takia pudottavansa 
kahvikupin.

Klaralla on päivittäinen yhteys perheeseensä. Hänellä on hyvä ystävätär, 
joka asuu viereisessä talossa ja käy hänen luonaan säännöllisesti. Klara ei käy 
päiväkeskuksessa, mutta viihtyy hän hyvin kotona. Klara löytää helposti teke-
mistä ja viihtyy itsekseen. Hän pitää käsitöistä, kutoo, maalaa posliinia, puu-
hastelee kaikenlaista ja leipoo. Hänellä on paljon kauniita tavaroita, jotka hän 
on itse tehnyt. Parkinsonin tauti on vaikeuttanut käsitöiden tekemistä, ja nyt 
hän leipoo tai valmistaa ruokaa harvoin. Perheen mielestä on tärkeää, että hän 
voi olla kotona niin kauan kuin mahdollista ja että hän myöntää tarvitsevansa 
apua lääkkeiden kanssa. Tyttären mielestä äidille on tärkeää, että hän voi olla 
itsenäinen, mutta Klaran mielestä tärkeää on, että hän voi kutoa. Hän uskoo, 
että hän tarvitsee enemmän apua tulevaisuudessa, sillä hänen vointinsa on 
huonontunut parin viimeksi kuluneen kuukauden aikana.
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Klaran käyttämät apuvälineet ovat kohottautumisteline ja sängyn vieres-
sä oleva tukikahva, kävelykeppi sisäkäyttöön ja kävelyteline ulkokäyttöön ja 
sisäkäyttöön silloin, kun hän on heikommassa kunnossa. Hänellä on käsi-
nojallinen wc-istuimen korotus, tukikahva ammeen vieressä ja ammelauta. 
Hän on saanut liesivahdin, mutta sitä ei ole vielä asennettu. Hänellä on myös 
rannekello, joka hälyttää, kun hänen on aika ottaa lääkkeet. Klaran mielestä 
kepistä on ollut hänelle eniten apua.

Rannekello on tavallinen digitaalinen kello, joka on ostettu kelloliikkeestä. 
Se on ohjelmoitu hälyttämään kuusi kertaa päivässä muistuttamaan häntä 
lääkkeiden ottamisesta. On tärkeää, että hän ottaa oikean annostuksen oike-
aan aikaan, sillä muuten vapina lisääntyy. 

Digitaalinen rannekello

Klaralla on ollut rannekello kymme-
nen vuotta. Se ostettiin sairaanhoita-
jan ehdotuksesta silloin, kun hän oli 
sairaalassa. Sitä ehdotettiin tiimiko-
kouksessa, jonka jälkeen asia esitet-
tiin perheelle. Perhe löysi kellosepän, 
joka lainasi Klaralle digitaalisen kel-
lon ja ohjelmoi tarvittavat hälytyk-
set. Kun Klara oli sairaalassa, hänelle 
opetettiin kellon toiminta ja se, mi-
ten hän saa hälytyksen lakkaamaan. 
Kun kello osoittautui toimivaksi, sitä anottiin sairausvakuutuksesta. 

Kun kello esiteltiin Klaralle ja hänen perheelleen, Klara ajatteli, ettei hän 
tarvitsisi sitä, koska hän muistaa ottaa lääkkeensä muutenkin. Hän päätti kui-
tenkin kokeilla sitä. Aluksi se ei soinut oikeaan aikaan ja kelloseppä ohjelmoi 
sen uudelleen. Kello täytyy ohjelmoida taas, jos lääkkeidenottoaika muuttuu. 
Kun hän oli sairaalassa, hän tarkisti, että kello toimii ja hälyttää oikeaan ai-
kaan. Lopulta hän uskoi, että kellosta olisi hänelle hyötyä. Aluksi kello tuntui 
hänestä liian suurelta ja painavalta, mutta kun hän huomasi, miten paljon 
se auttoi häntä lääkkeiden muistamisessa, hän hyväksyi sen lopulta. Perhe 
kertoo, että kesti kaksi kuukautta ennen kuin kello otettiin käyttöön. Kaikki 
ovat nyt tyytyväisiä kelloon, mutta se olisi säästänyt heitä monelta huolelta, 
jos sitä olisi käytetty aikaisemmin.

Kello hankittiin muistuttamaan Klaraa lääkkeiden ottamisessa, koska hän 
unohti ne aina silloin tällöin. Jos hän ei ottanut niitä oikeaan aikaan, hänen 
tilanteensa muuttui huonommaksi ja hän alkoi vapista enemmän, hänen oli 
vaikea liikkua ja hänen nivelensä jäykistyivät. Tämä aiheutti suurta epävar-
muutta ja huolta hänelle ja perheelle. Perheenjäsenet soittivat hänelle jatku-
vasti tai kävivät katsomassa, että hän muistaisi ottaa lääkkeet. Kello hälyttää 

Lääkkeidenoton muistaminen. Kuva: Þórdís 
Guðnadóttir
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nyt kuusi kertaa päivässä. Hänellä on se oikeassa kädessä ja hän voi käyttää 
sitä kaikkialla. Hän sammuttaa hälytyksen ja ottaa sitten lääkkeet.

Heti sen jälkeen, kun hän oli saanut kellon, se toimi hyvin, kun hän pystyi 
itse huolehtimaan lääkkeistään. Nykyisin hänen tyttärensä soittaa kello 11 ja 
käy illalla kello 20:n aikaan katsomassa, että hän on muistanut ottaa lääkkeen-
sä. Jos hän ei ole noussut ja hakenut lääkkeitään heti, kun kello on hälyttänyt, 
hän on unohtanut ottaa ne. Kotisairaanhoidosta tulee joku käymään kolme 
kertaa päivässä ja antaa hänelle lääkkeet sekä laittaa seuraavan annoksen val-
miiksi. Muiden täytyy nyt auttaa Klaraa lääkkeiden kanssa, vaikka hänellä on 
kello käytössä. Klara ja perheensä ovat olleet hyvin tyytyväisiä kelloon siihen 
asti, kun hän reagoi oikein hälytykseen. Silloin perheen ei tarvinnut soittaa 
niin usein tai käydä tarkistuskäynneillä. Heille oli hyvin helpottavaa voida 
luottaa kelloon. Kello on toiminut hyvin, ja jos ongelmia on ilmennyt, niin 
se on lähetetty kellosepälle. 

Digitaalisella kellolla on ollut myös muita vaikutuksia. Perhejuhlissa se on 
herättänyt huomiota. Kun kello soi, lapsenlapset juoksevat katsomaan, ottaa-
ko hän lääkkeensä, sillä kaikki tietävät, mitä isoäidin kellonsoitto merkitsee. 

Koska Klaran fyysinen kunto on mennyt kovin huonoksi, vuoteesta nouse-
minen kestää usein kauan ja hän unohtaa sitten lääkkeensä. Nyt näyttää siltä, 
että hän hyötyisi automaattisesta lääkeannostelijasta, joka hälyttää perheen 
jäsenelle tai palveluyritykselle, jos lääkkeitä ei ole otettu ajallaan. Sitten joku 
heistä soittaa hänelle tai käy hänen luonaan muistuttamassa lääkkeiden otos-
ta.
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Toimintojen ja sopimusten muistaminen

Sidsel Svendsen on 83-vuotias leski. Hän asuu yksin pienessä asunnossa pie-
nessä norjalaisessa kaupungissa. Asunto on lähellä vanhustenkeskusta, jossa 
hän voi käydä syömässä lämpimät ateriansa ja viettää aikaa muiden vanhusten 
kanssa.

Kuusi kuukautta sitten rouva Svendsen oli tutkimuksissa geriatrisella osas-
tolla. Hänellä diagnosoitiin diabetes, selkärankareuma ja dementia, toden-
näköisimmin Alzheimerin tauti. Hänen MMSE-pisteensä olivat 24. Rouva 
Svendsen kertoo, että hänellä on huono muisti ja hän näkönsä alkaa pettää. 
Hän on kaatunut monta kertaa kumartuessaan nostamaan jotain lattialta. 
Välttyäkseen kaatumiselta hän laittaa nyt kaikki tavarat hiukan korkeammal-
le, jopa tohvelit ja kengät. Asunto on hyvin suunniteltu liikuntaesteetön asun-
to, jossa kaikki on yhdessä tasossa ilman kynnyksiä. Rouva Svendsen käyttää 
kävelytelinettä huimauksen ja kaatumistaipumuksensa takia. Sen vuoksi hän 
on tyytyväinen siitä, että pääsisäänkäynnissä on luiska, niin että hänen helppo 
liikkua asuntoon sisään ja ulos kävelytelineen avulla. Naapurissa oleva van-
hustenkeskus on avoinna kello 7–22 joka päivä. Sen jälkeen hän voi tarvit-
taessa saada apua yövahdilta avustajakutsulla. Hän saa kotiapua kaksi kertaa 
päivässä ja häntä autetaan suihkuun kerran viikossa. Lisäksi kotiavustaja käy 
kerran viikossa siivoamassa ja kaupassa. Rouva Svendsen valmistaa itse aa-
miaisensa ja iltapalansa. Lämpimän lounaan hän syö vanhustenkeskuksessa 
päivittäin. Hän käy fysioterapiassa kerran viikossa.

Rouva Svendsen on asunut asunnossaan runsaat kaksi vuotta, ja hänestä 
siellä on turvallista ja hyvä asua. Hänellä on hyvät suhteet naapureihinsa ja 
ystäviinsä. Hänen puheensa on selkeää ja häntä pidetään hyvin sosiaalisena. 
Hänellä on tytär, joka asuu noin kahden tunnin ajomatkan päässä. Rouva 
Svendsen on aina pitänyt ulkoilusta ja kävelylenkeistä puistossa. Nykyään 
hän ei enää käy niin usein ulkona, koska puistoon on pitkä matka. Vanhus-
tenkeskuksen tukihenkilö on sitä mieltä, että tärkeintä rouva Svendsenille on 
nyt hänen sosiaalinen elämänsä, se että hän saa olla yhdessä muiden kanssa.

Rouva Svendsenillä on useita apuvälineitä. Hänellä on kaksi kävelytelinettä, 
yksi sisä- ja yksi ulkokäyttöön, tuoli, jossa on nostomekanismi, wc-istuimen 
koroke, turvapuhelin ja muistikello. Rouva Svendsenin kanssa keskusteltiin 
muistikellosta ja se hankittiin, koska hänen muistinsa on huonontunut. Hän 
unohti sovitut tapaamiset ja vanhustenkeskuksen ruoka-ajat. Henkilökunnal-
la oli tapana soittaa hänelle ja muistuttaa lounasajasta. Valitettavasti kuiten-
kin saattoi käydä niin, että he unohtivat soittaa hänelle tai soittivat vasta, kun 
he huomasivat, että hänen tuolinsa oli tyhjä ja lounas oli jo tarjoiltu.
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Muistikello

Kun rouva Svendsen oli tutkimuk-
sissa geriatrisella osastolla, toimin-
taterapeutti ehdotti, että muistikel-
lo voisi olla hänelle ajankohtainen 
apuväline. Toimintaterapeutti oli 
työskennellyt viitisen vuotta geriat-
risella osastolla. Muistikello oli hä-
nelle ennestään tuttu aiemmasta 
työstä kuntoutusosastolla. Toimin-
taterapeutti muistelee: ”Arvelin, että 
rouva Svendsenillä olisi iloa muis-
tikellosta, koska hän on aktiivinen 
ja ymmärtää oman unohtelunsa ja 
toivoo, että sille voisi tehdä jotain.” 
Toimintaterapeutti anoi apuvälinet-

tä koekäyttöön. Se myönnettiin ja hän haki sen itse apuvälinekeskuksesta, et-
tei apuvälinettä tarvinnut odottaa. Rouva Svendsen oli silloin päiväpotilaana 
geriatrisella osastolla. Toimintaterapeutti esitteli muistikellon hienovaraisesti 
rouva Svendsenille. Ensin hän näytti kellon ja kertoi, miten sitä voisi käyttää. 
Näin hän teki neljä kertaa. Sen jälkeen hän teki kotikäynnin ja asensi kellon. 
Kunnan kotiavustaja oli myös paikalla ja toimintaterapeutti näytti hänelle, 
miten kello ohjelmoidaan. Muistikello asetettiin piirongin päälle, jossa oli 
pistoke lähellä. Kunnan tukihenkilö seuraisi muistikellon käyttöä.

Toimintaterapeutista tuntui, että rouva Svendsen oli kiinnostunut muisti-
kellosta, vaikkakaan hän ei aivan ymmärtänyt sen toimintaa. Tärkeintä oli, 
että hän kuuli ja ymmärsi muistikellon antamat ohjeet. Muistikello toimii 
yhdeksän kuukauden jälkeen edelleen hyvänä tukena rouva Svendsenille. Se 
myönnettiin hänelle julkisista varoista. Rouva Svendsen tuskin olisi saanut 
kelloa, ellei hän olisi tavannut toimintaterapeuttia geriatrisella osastolla. Kun-
nan tukihenkilö ei tiennyt muistikellon olemassaolosta, eikä hän tuntenut 
ketään, jolla olisi sellainen. Toimintaterapeutin mielestä perusteellinen muis-
tikellon esittely ja käytön opastus oli tärkeää, jotta rouva Svendsen myöhem-
min pystyi hyötymään muistikellon antamasta tuesta.

Muistikello auttaa rouva Svendseniä muistamaan lounaan joka päivä. Kel-
lon puheviesti kuuluu: ”Kello on puoli yksi. Nyt sinun on aika lähteä lounaal-
le.” Ensimmäisen kerran, kun hän kuuli äänen, hän luuli, että joku oli tullut 
hänen kotiinsa, mutta hän ei pelästynyt. Nyt ääni on hänestä miellyttävä. Se 
on niin voimakas, että hän kuulee sen kaikkialle asunnossa. ”Ja jos nukun täs-
sä sohvalla, niin ääni herättää minut”, hän kertoo. Vaikka hän ei kuulisikaan 
sitä kokonaan, niin hän tietää, että muistikello muistuttaa häntä lounaasta.

Toistaiseksi kello muistuttaa vain lounasajasta. Rouva Svendsenin täytyy 

Muistikello on sijoitettu keskeiselle paikalle 
asunnossa. Kuva: Torhild Holthe
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ehkä harkita myös säännöllisen fysioterapia-ajan muistuttamisesta. Hän oli 
tätä mieltä, kun häneltä siitä kysyttiin. Vaikka vain osa muistikellon mahdol-
lisuuksista on käytössä, on sillä silti hyvin tärkeä tehtävä, nimittäin se, että 
rouva Svendsen pystyy itsenäisesti menemään joka päivä lounaalle ajoissa. 
Toimintaterapeutin mielestä rouva Svendsen on iloinen muistikellosta siksi, 
että hän on tietoinen muistiongelmistaan ja haluaa tehdä asialle jotain. Hän 
on motivoitunut apuvälineen käyttämiseen.

Vanhusten keskuksen tukihenkilö sanoo, että apuväline on erittäin hyvä ja 
että rouva Svendsen on ylpeä siitä. Hän on useaan otteeseen kertonut muil-
le lounasvieraille, että hän saa ohjeet lounaalle lähtöön. Apuväline helpottaa 
myös henkilökunnan työtä, kun heidän ei kaiken kiireen keskellä tarvitse joka 
päivä muistaa soittaa rouva Svendsenille ja muistuttaa häntä lounaasta. Tu-
kihenkilö toivoo, että hän voisi ohjelmoida uuden muistutuksen suihkusta 
vakiopäivälle kerran viikossa. Sillä tavoin rouva Svendsen saisi heti aamulla 
muistutuksen, ettei hänen tarvitse pukeutua ennen suihkua. Muistikello on 
aina toiminut moitteettomasti. 
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Puhuva kello auttaa itsenäisempään elämään

Puolitoista vuotta sitten norjalaisella Helene Munckilla todettiin Alzheime-
rin tauti. Hän asuu yksin asunnossa, jonne hän muutti neljä vuotta sitten. 
Hänellä on poika, johon hän tavallisesti on yhteydessä kaksi kertaa viikossa. 
Sen lisäksi hän pitää yhteyttä joihinkin ystäviinsä ja ystävättäriinsä, joihinkin 
heistä säännöllisesti ja toisiin ajoittain. Helene on tuskin lainkaan yhteydessä 
naapureihinsa. Kotisairaanhoitaja käy hänen luonaan joka yö. Kotiavulla on 
avaimet hänen asuntoonsa. Viime aikoina Helenen avuntarve on lisääntynyt 
huomattavasti, ja nyt kotiapu käy hänen luonaan useita kertoja päivässä. 

Helene on kiinnostunut monista asioista, hän osaa laittaa hyvää ruokaa ja 
hän käy mielellään syömässä ystäviensä luona. Hän käy autoajelulla ja ostok-
silla heidän kanssaan. Hän ei enää ole kovin aloitteellinen, mutta hän lähtee 
mielellään mukaan, jos joku pyytää häntä. Lisäksi hän on luonteeltaan iloi-
nen ja katselee mielellään televisiota.

Vähän sen jälkeen, kun hänellä todettiin Alzheimerin tauti, hänen poikansa 
huomasi, että äiti esimerkiksi saattoi laittaa leivinpellit liedelle uunin sijasta 
ja hän saattoi unohtaa lieden päälle. Poika löysi myös lappuja, joihin äiti oli 
kirjoittanut muistiin, milloin hän oli soittanut neuvontaan tai tuttavilleen. 
Poika kehotti häntä tarkistamaan päivämäärän päivän lehdestä tai kalenteris-
ta, jos hän oli siitä epävarma. Kalenteri ripustettiin seinälle näkyvälle paikalle. 
Tämä ei kuitenkaan toiminut, ja hän tuli entistä epävarmemmaksi siitä, mikä 
viikonpäivä ja päivämäärä oli meneillään.

Kun ongelmat lisääntyivät, poika ryhtyi selvittämään apuvälineitä. Hän 
soitti apuvälinekeskukseen ja hän sai tietää saatavilla olevista apuvälineistä, 
joista äiti saattaisi hyötyä. Niinpä hän otti yhteyttä äitinsä kunnan toiminta-
terapeuttiin. Tämä teki apuvälinetarpeen arvioinnin ja totesi, että äiti tarvit-
sisi liesivahdin ja ns. puhuvan muistikellon. Toimintaterapeutti hankki ne ja 
ohjasi Heleneä niiden käyttöönotossa.

Liesivahti

Kunnan sähkömies asensi liesivahdin hiukan ennen kun muistikello toimitet-
tiin. Muistikello lähetettiin ja asennettiin yli kuukausi hakemuksen tekemi-
sestä ja se myönnettiin julkisista varoista.

Toimintaterapeutti kertoo, että Helenen poika ja työntekijä muistiklinikal-
ta, jossa Helene oli ollut tutkimuksissa, ottivat yhteyttä häneen, jotta hän 
arvioisi Helenen apuvälinetarpeen. Hän teki toimintaterapeuttisen tarvearvi-
oinnin ja totesi muistikellon ja liesivahdin tarpeen.
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Muistikello

Toimintaterapeutti tutustui muis-
tikelloon kognitiivista apuvälineis-
tä käsittelevällä kurssilla. Tämä oli 
nyt ensimmäisen kerta, kun hän 
suositteli muistikelloa asiakkaalle. 
Muistikellon hankkimisen johdos-
ta toimintaterapeutti oli yhteydessä 
Helenen poikaan useamman kerran. 
Poika tuli käymään toimintatera-
peutin toimistolla ja oppi, kuinka 
viestejä ohjelmoidaan kelloon. He keskustelivat perusteellisesti siitä, miten 
kello esiteltäisiin Helenelle ja mihin se asunnossa sijoitettaisiin. Poika oli oh-
jelmoinut muistikelloon joitakin viestejä ennen kuin toimintaterapeutti tuli 
kotikäynnille ja asensi kellon.

Toimintaterapeutti käytti aikaa muistikellon esittelemiseen Helenelle. En-
simmäisellä kotikäynnillä hän näytti muistikellon esitteen ja kertoi, mihin 
kaikkeen kelloa voisi käyttää. Sitten hän kirjoitti anomuksen, jonka Helene 
allekirjoitti. Reilun kuukauden kuluttua toimintaterapeutti saattoi palata He-
lenen luo asentamaan kellon. Helene oli innoissaan, myönteinen ja helpottu-
nut, kun sai muistikellon, johon poika oli ohjelmoinut viestejä. Näytti siltä, 
että Helene oli hyvin perillä ongelmastaan muistaa viikonpäivä ja päivämäärä 
ja toivoi, että ongelmalle löytyisi jokin ratkaisu.

Muistikello on latauslaitteessa keittiön pöydällä. Helene ei ole koskaan ot-
tanut sitä mukaansa asunnon ulkopuolelle. Helene Munckin tärkein tarve 
oli saada tietää, mikä päivä ja mikä vuorokauden aika kulloinkin oli. Sen 
hän pystyy nyt tarkistamaan muistikellosta painamalla kysymysmerkillä va-
rustettua näppäintä, jolloin ääni kellossa kertoo päivämäärän ja kellonajan 
hänelle. 

Kello on toiminut hyvin koko ajan, eikä siinä ole ollut mitään vikaa tai 
puutteita. Puolitoista vuotta kellon hankinnan jälkeen poika epäilee, käyt-
tääkö hänen äitinsä muistikelloa muulloin kun hänen käydessään ja kehot-
taessaan häntä siihen. Hän ei myöskään tiedä, onko äiti vielä tyytyväinen 
muistikelloon ja auttaako se ongelmassa, jota varten se hankittiin. Kehotuk-
sesta Helene painaa kyllä nappia ja kuulee päivämäärän ja kellonajan. Poika 
arvelee, että äidin on nyt vaikeampaa ymmärtää aikaa kuin silloin, kun hän 
sen sai. Siitä huolimatta hän ohjelmoi uusia viestejä muistikelloon, jotta se 
auttaisi hänen äitiään paremmin hallitsemaan aikaa.

Muistikello kädessä. Kuva: Falck Igel
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Lopuksi

Helene tarvitsi liesivahtia vaaratilanteiden estämiseksi. Poika koki vaikeaksi 
tunnustaa, että äiti tarvitsi apuvälineitä voidakseen asua itsenäisesti kotonaan. 
Poika arvostaa muistikellon mahdollisuuksia muistuttaa sovituista tapaami-
sista ja toiminnoista päivän kuluessa, ja hän suosittelee kelloa muille samassa 
tilanteessa oleville ihmisille. Samalla hän muistuttaa, että pitää ottaa huomi-
oon se, miten pitkälle sairaus on edennyt. Hän arvelee, että äiti tarvitsee pian 
lisää apuvälineitä henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja vuorokausirytmin 
ylläpitoon niin, ettei hän lähde yöaikaan ulos.

Tämä kertomus on pienestä norjalaisesta kaupungista. Toimintaterapeutti 
on tavannut Helenen yhden ainoan kerran sen jälkeen, kun muistikello oli 
asennettu. Helene oli aina innostunut apuvälineestä, kun he tapasivat. Toi-
mintaterapeutin mielestä tärkeimmät syyt siihen, että apuvälineen hankin-
ta onnistui niin hyvin, oli se, että sitä valmisteltiin hyvin yhteistyössä pojan 
kanssa ja se, että ilmapiiri oli lämmin ja yhteydenpito tiivistä. Hän arveli, että 
jos kellon kanssa tulisi ongelmia, olisi pojan helppo ottaa yhteyttä toiminta-
terapeuttiin.
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Päiväohjelman hallinta

Rouva Hansen on 78-vuotias. Hän muutti kolme kuukautta sitten kunnal-
liseen asuntoyhteisöön, jossa on 6–7 asuntoa yhdessä ja näillä on yhteinen 
olohuone ja keittiö ja apua saatavilla vuorokauden ympäri. Hän sai Alzhei-
mer-diagnoosin viisi vuotta sitten. Hänellä on vaikeuksia suunnitella ja hal-
lita arkeaan, ja hän on epävarma tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa, kuten 
esimerkiksi keittiökoneiden käytössä. Hän on yleisesti ottaen terve ja virkeä 
ja hän liikkuu hyvin.

Rouva Hansen asuu suuressa maaseutukaupungissa Tanskassa. Hän on ol-
lut leskenä kahdeksan vuotta. Hän asui useita vuosia omakotitalossa. Hänel-
lä on kolme lasta. Ennen kuin hän muutti asuntoyhteisöön, hän oli kerran 
päivässä yhteydessä vanhimpaan poikaansa, joka asuu muutaman kilometrin 
päässä. Yksi tyttäristä asuu toisessa osassa maata, ja he pitivät usein yhteyttä 
puhelimitse. Apu ja tuki, jonka hän saa asuntoyhteisöltä, on vähentänyt hä-
nen tarvettaan olla jatkuvassa yhteydessä lapsiinsa. Hänellä on paljon ystäviä 
ja tuttuja, jotka käyvät häntä tapaamassa tai vievät häntä kaupunkiin. Lisäksi 
hän osallistuu asuntoyhteisön tapahtumiin, kuten voimisteluun ja jumalan-
palveluksiin. Nuori tyttö käy hänen kanssaan kävelyllä silloin tällöin. Hän 
nousee aina aikaisin vuoteesta ja osallistuu mielellään yhteistilojen pöytien 
kattamiseen ja siivoamiseen. Hän soittaa usein pianoa ja säestää säännöllisesti 
pientä asukkaiden yhteislauluryhmää.

Rouva Hansen työskenteli kirjanpitäjänä, ja hän oli sivutoimisena urkurina 
useita vuosia pienessä maaseutukirkossa. Hän on aina mielellään liikkunut 
ulkona ja seurustellut ihmisten kanssa. Suhteet muihin ihmisiin ovat hänelle 
erityisten tärkeitä, sillä hän on luonteeltaan avoin ja huolehtivainen. Ennen 
sairastumistaan hän toimi useita vuosia vapaaehtoisena avustajana kunnan 
vanhustenhuollossa ja paikallisen hoitokodin tukiyhdistyksen puheenjohta-
jana.

Rouva Hansen ja hänen perheensä ovat kertoneet avoimesti dementiasta, 
ja perhe on pyrkinyt aktiivisesti ylläpitämään ja tukemaan hänen päivittäis-
tä elämäänsä naapurien avustuksella ja myöhemmin hankkimalla hänelle 
vuokralaisen, joka maksoi osan vuokrastaan olemalla rouva Hansenin tu-
kena.

Rouva Hansen huolestuu, kun hän saa tietää tulevista tapahtumista, kos-
ka hän pelkää, että hän ei muista niitä. Hänen kykynsä hahmottaa aikaa on 
heikentynyt, eikä hän siksi pysty hallitsemaan tai suunnittelemaan päiväänsä. 
Hän pärjäsi pitkään tavallisella paperikalenterilla, johon hänen perheensä ja 
avustajansa kirjasivat eri tapahtumat. Mutta vähitellen, kun hänen ajantajun-
sa heikkeni, hän huolestui ja otti toistuvasti yhteyttä naapureihin tai omai-
siin, kun hän luuli, että hänen piti mennä jonnekin. Kaksi vuotta sitten, kun 
hänen ahdistuneisuutensa ja epävarmuutensa alkoi jo vaikuttaa naapuri- ja 
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perhesuhteisiin, kaksi hänen lapsistaan selvitti mahdollisuuksia auttaa äitinsä 
toimintavaikeuksia, joiden perimmäisenä syinä olivat heikentynyt muisti ja 
kyky ohjelmoida aikaa. 

Vuorokausikalenteri ja kotisivut

Rouva Hansenin lapset löysivät Internetin avulla vuorokausikalenterin, joka 
näyttää konkreettisesti ajan pystysuoralla linjalla. Kalenterin tauluun voidaan 
kirjoittaa tapahtumia tai kiinnittää kuvia. Kuluva ajankohta näkyy punai-
sena valona, joka viisarin tavoin siirtyy ja näyttää ajan sekä kulloisenkin ta-
pahtuman. Perheenjäsenet tai avustajat voivat kirjoittaa tapahtumat oikeiden 
aikojen kohdalle kalenteriin, ja niin rouva Hansen näkee koko ajan, mitä 
milloinkin tapahtuu. Päivän tapahtumat on kirjattu myös rouva Hansenin 
kotisivuilla olevaan lukujärjestykseen, joka on hänen perheensä, avustajien, 
ystävien ja tuttavien henkilökohtainen yhteydenpitoväline ja päiväkirja.

Poika teki kotisivut 
silloin, kun vuoro-
kausikalenteri otet-
tiin käyttöön. Kaikki 
rouva Hansenin tut-
tavapiiriin kuuluvat 
saivat käyttöoikeuden 
sivuille. Sivuja käyte-
tään auttamaan rouva 
Hansenia muistamaan 
sovitut tapaamiset ja 
tapahtumat ja päivit-
täiset rutiinit monin 
eri tavoin:

•	 Ensiksikin voivat rouva Hansenin omaiset, naapurit ja ystävät ja 
muut, joilla on pääsy sivuille, varata aikoja rouva Hansenille eri toi-
mintoihin. 

•	 Toiseksi kaikki voivat laittaa sivuille lyhyen päiväkirjamerkinnän sii-
tä, mitä ovat tehneet yhdessä rouva Hansenin kanssa. Näin perheen-
jäsenet, ystävät ja avustajat pysyvät ajan tasalla hänen toimistaan In-
ternetin välityksellä, ja voivat sitten keskustella niistä hänen kanssaan 
niin kuin yleensä tehdään, kun ystävät ja perheenjäsenet keskustele-
vat päivän tapahtumista.

•	 Kotisivut toimivat rouva Hansenin muistin tukena, kun hän itse ei 
enää pysty kertomaan päivän tapahtumista kuten ennen. 

•	 Kotisivuja voidaan käyttää myös rauhoittamaan rouva Hansenia, jos 
hän on epävarma jostain ajasta. Perhe, ystävät tai hoitohenkilökun-
ta voivat helposti tarkistaa päivän ohjelman vuorokausikalenterista ja 
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tulevat tapahtumat kotisivuilta. Näin he voivat antaa rouva Hansenil-
le oikeat tiedot ja he voivat pyytää häntä seuraamaan vuorokausika-
lenteria, jossa on ajannäyttö. 

•	 Lopuksi kotisivuja voidaan käyttää nopeaan ja tehokkaaseen yhtey-
denpitoon avustajien ja perheen välillä, kun sivuille on luotu yksityi-
set sivut, joille on oma salasana, jotta yksityisemmistä asioista voidaan 
keskustella. Kotisivuja voi aina tarkistaa rouva Hansenin asunnossa 
olevasta tietokoneesta.

Rouva Hansenin sosiaalinen verkosto ja avustajat siis käyttävät kotisivuja. 
Avustajat päivittävät vuorokausikalenterin. Kaikki osapuolet ovat tyytyväi-
siä ratkaisuun, koska tehokas koordinointi ja arkipäivän organisointi luovat 
turvaa rouva Hansenille ja koska perhe ja avustajat ovat ajan tasalla hänen 
toimistaan ja voivat tukea hänen muistiaan, kun he tapaavat hänet. 

Vuorokausikalenteri, jossa on 
ajannäyttäjä, on rouva Hansenin 
makuuhuoneen seinällä. Yöval-
voja päivittää sen kotisivujen ka-
lenterista. Rouva Hansen käyttää 
sitä useita kertoja päivässä. Hän 
katsoo sitä aamulla ja pitkin päi-
vää. Hän pystyy vielä lukemaan 
lyhyet viestit, jotka on kirjoitettu 
vuorokausikalenteriin kellonai-
kojen kohdalle. Myöhemmin on 
ehkä välttämätöntä käyttää ku-
via. Asuinyhteisön avustaja, per-
he, ystävät ja tuttavat merkitsevät 
sovitut tapaamiset vuorokausikalenteriin ja kirjoittavat viestejä kotisivuille. 

Kun rouva Hansen asui vielä entisessä kodissaan, päivitti hänen vuokralai-
sensa vuorokausikalenterin ja lukujärjestyksen joka aamu. Myöhemmin teh-
tävä siirtyi kotiavustajille. Mutta kotiavustajat epäröivät kotisivujen käyttöä 
vaitiolovelvollisuutensa vuoksi. Heidän mielestään kotisivujen merkinnöistä 
tuli jonkinlainen korvike heidän omille potilaspäiväkirjamerkinnöilleen. Jot-
ta kotiavustajien ei tarvinnut käyttää aikaa tietokoneen kanssa, sopi rouva 
Hansenin poika, että hän tulostaisi päiväohjelman heille nähtäväksi. Tämän 
jälkeen he pystyivät päivittämään vuorokausikalenterin, ja tulostettuun koti-
sivun lukujärjestykseen he pystyivät kirjaamaan sovittuja aikoja, joiden mu-
kaan poika sitten laati uuden aikataulun ja päivitti sen kotisivuille. 

Rouva Hansenin uudessa asumisyhteisössä kaikki avustajat käyttävät koti-
sivuja ja ovat siihen tyytyväisiä. Asumisyhteisön kotiavustajat pitävät yhteyttä 
perheeseen kotisivujen avulla, mikä säästää heidän mielestään aikaa. Akuu-
teissa ja erittäin tärkeissä asioissa käytetään edelleen puhelinta. Heidän mie-

Vuorokausikalenterin taulu näyttää ajan graafi-
sesti. Kuva: Ole Fromsgaard
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lestään kotisivut ovat hyvä tiedotuskanava. Vuorokausikalenteri auttaa rouva 
Hansenia hahmottamaan arkipäiväänsä. Kotisivut eivät korvaa heidän nor-
maaleja potilaspäiväkirjojaan, mutta ne ovat hyvä apuväline, jota he mielihy-
vin suosittelevat muillekin. Lukujärjestyksen ja vuorokausikalenterin päivitys 
kestää noin 10 minuuttia. Rouva Hansenin poika on opastanut suullisesti 
asumisyhteisön yhteyshenkilöä kotisivujen ja vuorokausikalenterin käytössä. 
Tarpeen vaatiessa avustajat neuvovat toisiaan. Heillä ei ole kirjallisia ohjeita, 
mutta vuorokausikalenteri, lukujärjestys ja kotisivut on mainittu rouva Han-
senia koskevissa papereissa.

Muut apuvälineet

Rouva Hansen sai sairauden alkuvaiheessa, jolloin hänen ajantajunsa oli jo 
heikentynyt, automaattisen viikonpäiväkalenterin. Se on digitaalinen kalen-
teri, jossa on suuret kirjaimet ja numerot, jotka kertovat viikonpäivän ja päi-
vämäärän. Se on ollut hänelle hyvä apu aiemmin, ja se on hänellä edelleen 
olohuoneessa.

Perhe harkitsi jonkin aikaa hälytyksellä varustetun GPS-paikannuslaitteen 
hankkimista varmistamaan rouva Hansenin kävelyretkiä. Mutta siihen aikaan 
laitteet eivät olleet vielä tarpeeksi luotettavia, ja siksi asia ratkaistiin silloin 
pyytämällä nuoria tyttöjä läheisestä lukiosta ulkoiluttamaan rouva Hansenia. 
Automaattinen lääkeannostelija oli myös hyödyllinen apuväline rouva Han-
senin sairauden alkuvaiheessa.

Tytär on tehnyt ”Rouva Hansenin kirjan”, jossa on kattava kokoelma kuvia, 
muistoja ja tietoja osoitelistoista Isoäidin lihapulla -reseptiin. Kirja on esillä 
asunnossa niin, että kaikki voivat sitä lukea, sillä tieto hänen elämästään ja 
keskustelut kirjan sisällöstä hänen kanssaan tukevat ja ylläpitävät omalta osal-
taan hänen identiteettiään ja persoonallisuuttaan. 

Ainoa tapa, miten rouva Hansen käyttää kannettavaa tietokonetta asun-
nossaan, on kuvien katselu. Kannen ”lukko” on poistettu niin, että hänen 
tarvitsee vain nostaa kansi. Kun hän avaa sen, alkaa ohjelma automaattisesti 
näyttää kuvia. Osittain uusia digitaalisia kuvia, mutta myös useita kuvia Han-
senin elämästä, jotka tytär on skannannut koneeseen samalla kun hän teki 
Rouva Hansenin kirjaa.

Rouva Hansenin kaksi lasta selvittivät mahdollisuuksia kompensoida äitin-
sä heikentynyttä muistia ja siten mahdollisuutta rakentaa hänen päiväohjel-
maansa niin, että siitä tuli turvallinen ja hallittavissa oleva. Tavoitteena oli, 
että rouva Hansen sai tietoa sovituista ajoista hänelle sopivalla tavalla. Toi-
sin sanoen tietoa annettiin vain päivä kerrallaan aamun ensitunneista lähti-
en konkreettisesti ajan näyttävällä kalenterilla. Molemmat lapset ovat muun 
muassa työnsä kautta tottuneet etsimään, tutkimaan ja ratkomaan ongelmia. 
Rouva Hansen on itse maksanut vuorokausikalenterin ja poika on kehittänyt 
kotisivut, jonka verkkomaksun perhe maksaa myös itse. Ajannäyttävän vuo-



�1Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa

Stakes 2008

rokausikalenterin toimitus kesti noin kolme viikkoa, minkä jälkeen se otettiin 
heti käyttöön, ja rouva Hansen on pystynyt käyttämään sitä siitä lähtien. 

Poika lähetti perheenjäsenille, rouva Hansenin ystäville ja tuttaville kirjees-
sä kotisivujen osoitteen ja lyhyet käyttöohjeet. Kirjeessä hän pyysi heitä sitten 
kirjaamaan kotisivujen kalenteriin sovitut tapaamiset ja kutsut sekä kirjoit-
tamaan lyhyitä viestejä siitä, mitä he ovat rouva Hansenin kanssa tehneet. 
Jos tämä ei ollut mahdollista, hän pyysi heitä lähettämään tiedot itselleen ja 
hän laittoi ne kotisivujen kalenteriin. Ihmisten oli vaikea tottua kirjaamaan 
sopimuksia rouva Hansenin puolesta, koska moni oli sitä mieltä, että se oli 
epäkohteliasta. Mutta sitten, kun he kuulivat tai näkivät itse, miten sekavaksi 
tai ahdistuneeksi rouva Hansen tuli, kun hän sai tietää asioista, joita ei ym-
märtänyt, he eivät enää epäilleet kalenterin käyttökelpoisuutta. Rouva Han-
senin vuokralainen huolehti aluksi sovittujen asioiden viennistä vuorokausi-
kalenteriin aamuisin. Myöhemmin kunnan avustajat huolehtivat tästä. Poika 
ja avustajat tarkistavat ja ylläpitävät vuorokausikalenteria päivittäin, mutta 
kotisivuista poika vastaa yksin.

Perhe siis hankki apuvälineet ilman viranomaisten apua. Perhe hyödynsi 
kunnan dementianeuvojan asiantuntemusta ja Alzheimer-yhdistyksen tiedot-
teita ymmärtääkseen sairaudenkulkua ja sen oirekuvaa. He ovat kokeneet, 
että he ovat saaneet näistä hyvän tuen Alzheimerin taudin ja äitinsä päivittäi-
sessä elämässä esiintyvien ongelmien ymmärtämiseen.

Perhe on kuitenkin ihmetellyt sitä, ettei kukaan kotihoitajista kertonut 
heille apuvälineistä, joita on tavallisista kaupoista saatavana ja jotka he ovat 
itse hankkineet, nimittäin automaattinen lääkeannostelija, automaattinen 
viikonpäiväkalenteri tai vuorokausikalenteri.
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Muistaminen apuvälineiden tuella

Martha on 54-vuotias. Hän asuu yhdessä miehensä Svendin kanssa maalla 
omakotitalossa. Paikka sijaitsee Norjassa lähellä suurehkoa kaupunkia. Mart-
ha kävi töissä sairastumiseensa asti. Hänellä todettiin Alzheimerin tauti neljä 
vuotta sitten.

Aviopari samoilee mielellään metsässä, lähimaastossa ja tuntureilla. He 
matkustavat säännöllisesti ulkomaille mukaviin pikkukaupunkeihin. Suur-
kaupunkilomille ei Svend enää lähde, sillä hän pelkää, että Martha ei osaa 
liikkua vieraassa kaupungissa. Martha on luonteeltaan helposti ahdistuva. 
Hän on fyysisesti terve, ja hän pystyy peseytymään ja pukeutumaan itse. Vii-
me aikoina Svend ei ole ollut enää varma siitä, miten usein Martha käy suih-
kussa. Viimeisen puolen vuoden aikana Svend on huolehtinut ostoksista ja 
ruuanlaitosta. Martha tiskaa ja käynnistää astianpesu- ja pyykkikoneet. Avio-
pari on jo vuosia pitänyt säännöllisesti yhteyttä muutamiin hyviin ystäviin. 
Nyt ystävät ovat heidän mielestään ottaneet hieman etäisyyttä ja ottavat har-
vemmin yhteyttä. He tuntevat olonsa yksinäiseksi.

Martha käy päiväkeskuksessa kolme kertaa viikossa. Siellä hän voi laulaa, 
tanssia ja osallistua yksinkertaisiin harrastuksiin. Hän menee sinne aamiaisel-
le ja lähtee päivällisen jälkeen. Hän viihtyy erittäin hyvin päiväkeskuksessa. 
Kuten hän itse sanoo: ”Siellä hymyillään paljon ja joskus joku itkee hiukan.” 
Marthalla on apuna tukihenkilö kuusi tuntia viikossa. Hänen kanssaan Mart-
ha käy muun muassa kävelyllä.

Marthalla on apuvälineinä lieden ja kahvinkeittimen turvakatkaisin ja vuo-
rokausikalenteri. Sähköistä viikonpäiväkalenteria on kokeiltu, mutta Martha 
ei osannut käyttää sitä, joten se palautettiin.

Vuorokausikalenteri

Dementiakeskuksen toimintaterapeutti ehdotti Marthalle vuorokausikalen-
teria kokeiltavaksi. Hän oli saanut tietää apuvälineestä apuvälinekeskuksen 
yhteyshenkilöltä. Laite saapui kuuden viikon päästä hakemuksen jättämises-
tä. Toimintaterapeutti tiesi kokemuksesta, että päätös tulee nopeammin, jos 
hän lähettää hakemuksen lääkärin kautta. Silloin ei päättävien viranomaisten 
tarvitse käyttää aikaa lääkärinlausuntojen hankkimiseen hakemuksia käsitel-
lessään. Vuorokausikalenteri tuotiin Marthalle ja Svendille kotiin. He eivät 
ole tarvinneet opastusta sen käyttämisessä, mutta he tietävät voivansa ottaa 
yhteyttä toimintaterapeuttiin tarvittaessa. Martha sai kalenterin kolme viik-
koa sitten.

Toimintaterapeutti ehdotti vuorokausikalenterin hankkimista, koska Svend 
käy töissä ja Martha joutuu olemaan paljon yksin. Ajatuksena oli, että Mart-
ha pystyisi hahmottamaan päivänsä paremmin vuorokausikalenterin avulla. 
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Hän näkee kalenterista, mitä päivän 
aikana tapahtuu, ja illalla hän voi tar-
kistaa, mitä on päivän aikana tehnyt. 
Vuorokausikalenteriin on koottu 
kaikki tieto yhteen paikkaan ympäri 
taloa ripoteltujen lappujen sijasta. 

Vuorokausikalenteri sijoitettiin 
keittiöön, jossa oli aiemmin ilmoi-
tustaulu. Svend on kirjoittanut sii-
hen, milloin hän on harjoituksis-
sa. Hän ei ollut varma, huomaako 
Martha taulua. Päiväkeskuksessa 
Marthalta kysyttiin, mihin vuoro-
kausikalenteri on sijoitettu, ja hän 
vastasi, että se on keittiön seinällä. 
Vuorokausikalenterin kaikkia mah-
dollisuuksia ei ole vielä hyödynnet-
ty, koska se on ollut käytössä vasta 
kolme viikkoa ja koska sen lähellä ei 
vieläkään ole pistoketta, josta siihen 
saisi virtaa. Svend on aikonut asentaa sen itse. Sekä Martha että Svend usko-
vat, että kalenterista on apua.

Kalenterin sijainti ilmoitustaulun paikalla ja se, että Martha tietää, missä se 
on, ovat ensimmäinen askel saada se osaksi Marthan ja Svendin päivärytmiä. 
Svendin mielestä kalenteri tuntui aluksi suurelta, painavalta ja hankalasti si-
joitettavalta. Nyt hän uskoo, että siitä on hyötyä. Hän ja toimintaterapeutti 
voivat suositella sitä muille vastaavanlaisessa tilanteessa oleville. Se helppo-
käyttöinen ja siitä saa hyvän käsityksen päivän tapahtumista. Toimintatera-
peutin mielestä on välttämätöntä, että omaiset ovat lähellä, joten he voivat 
helposti muuttaa kalenterin tietoja.

Vuorokausikalenteri. Kuva: Falc Igel
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Miten olla selvillä päivästä ja yöstä  
sekä viikon tapahtumista

Rut Hansen on islantilainen 86-vuotias leski, joka asuu yksin pienehkös-
sä asunnossa talon alakerrassa. Hänen poikansa perheineen asuu yläkerrassa. 
Rut työskenteli aiemmin kirjanpitäjänä suuressa yrityksessä. Islantilaisen mie-
hensä hän tapasi Tanskassa, missä hän on syntynyt ja kasvanut. Rut muutti 
Islantiin 24-vuotiaana. Hänellä todettiin Alzheimerin tauti 10 vuotta sitten.

Asuntoon on neljä porrasta. Pojan asuntoon hän pääsee sisäkautta. Hän 
pystyy liikkumaan portaissa itse, mutta koska häntä huimaa, joku perheen-
jäsenistä on aina hänen tukenaan. Rut käyttää kävelytelinettä. Hänen liedes-
tään on katkaistu virta. Hän syö illallisen yhdessä pojan perheen kanssa. Pojan 
perhe on päivittäin yhteydessä Rutiin. Hänellä on myös kolme tytärtä, jotka 
asuvat lähistöllä. Lapset vuorottelevat viikonloppuisin hänen auttamisessaan. 
Rut pitää yhteyttä Tanskassa asuviin sukulaisiinsa noin kerran kuussa. Hän ei 
itse osaa käyttää puhelinta, joten pojan on autettava häntä.

Rutilla on virtsakatetri. Hän ei itse selviä pussin tyhjennyksestä, vaan ko-
tiavustaja tyhjentää sen aamulla ja illalla. Lisäksi kotisairaanhoito käy Rutin 
luona myöhemmin illalla.

Rutin arkipäivä alkaa sillä, että kotiavustaja tyhjentää virtsapussin. Koti-
avustaja on paikalla, kun Rut pukeutuu, minkä jälkeen avustaja odottaa, että 
Rut noudetaan päiväkeskukseen. Hän aloitti dementiapäiväkeskuksessa vuosi 
sitten, ja hän käy siellä viisi kertaa viikossa. Kerran viikossa häntä autetaan 
kylvyssä. Päiväkeskuskäynnit ovat välttämättömiä, koska hän ei selviä ruokai-
lusta, virtsapussin tyhjennyksestä eikä lääkkeiden otosta itse.

Päiväkeskuksessa Rut käy kävelyllä, voimistelee, laulaa ja tekee käsitöitä. 
Hän saa siellä aamiaisen, päivällisen ja iltapäiväkahvin. Kello 16.30 päivä-
keskus menee kiinni ja Rut viedään kotiin. Kotona hän kutoo paljon, lukee 
lehtiä ja kirjailee. Hän katsoo televisiota, muun muassa tanskalaisia ohjelmia. 
Nykyään hän kyllä katselee televisiota vähemmän kuin aiemmin, koska hän 
ei oikein osaa avata laitetta, joka tarvitaan tanskalaisen TV-kanavan löytä-
miseen ja katsomiseen. Joka sunnuntai hän katsoo jumalanpalveluksen, joka 
lähetetään eri kirkoista Tanskasta. Hänen poikansa menee säätämään oikean 
kanavan, jotta jumalanpalvelus ei jää näkemättä, kertoo miniä.

Miniän mielestä Rutille on hyvin tärkeää, että perhe on niin lähellä. Rut 
tuntee olevansa turvassa, kun hän kuulee muiden ääniä talossa ja tietää, että 
joku on kotona. Miniästä on tärkeää, että koko perhe osallistuu auttamiseen.
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Automaattinen päivä- ja yökalenteri

Rutilla on tanskankielinen päivä- ja 
yökalenteri, joka näyttää viikonpäi-
vän ja päivämäärän ja sen, onko aamu, 
päivä, ilta vai yö. Kalenterin näyttö 
loistaa pimeässä. 

Miniän mukaan Rut sai kalenterin, 
sillä hän ei tiennyt, milloin hänen piti 
mennä päiväkeskukseen tai milloin oli 
viikonloppu. Hän saattoi herätä vii-
konloppuna aikaisin aamulla ja odot-
taa, että hänet haettaisiin päiväkes-
kukseen. Lisäksi hän saattoi mennä vuoteeseen kesken päivän luultuaan, että 
on yö. Tämä aiheutti hänelle ja perheelle huolta. Nyt hän käyttää päivä- ja 
yökalenteria omatoimisesti joka päivä ja hän luottaa siihen. Käytössä ei ole 
ilmennyt vaikeuksia, ja Rutista on mukavaa, kun hän voi olla rauhassa ja 
pitempään sängyssä viikonloppuisin. Hän kertoi itse, että ennen päivä- ja 
yökalenteria, hän meni ulos käytävälle hakemaan lehden nähdäkseen, mikä 
päivä on. Miniä oli etsinyt kauan ratkaisua ongelmaan, ja ainoa minkä hän 
oli löytänyt, oli iso seinäkello, mutta se näytti viikonpäivien nimet lyhennet-
tynä ja englanniksi. Kelloon piti lisäksi ohjelmoida kuukaudet niiden päivien 
määrän mukaan. Lisäksi kellon kirjaimet olivat niin pienet, että siitä ei ollut 
ongelman ratkaisijaksi.

Rut kertoi itse sunnuntaiaamustaan. Hänelle on hyvin tärkeää seurata tans-
kalaista jumalanpalvelusta televisiosta. Haastattelussa hän kertoi paljon lap-
suudestaan Tanskassa. Hän on sitä mieltä, että päivä- ja yökalenterin avulla 
hän osaa nousta oikeaan aikaan ja kun hän näkee, että on sunnuntai, katsoo 
hän mielellään Tanskan televisiota.

Rutin miniä otti yhteyttä sairaalan muistiklinikkaan, jossa hänet ohjattiin 
toimintaterapeutille. Toimintaterapeutti kertoi tanskalaisista kotisivuista, 
joissa esitellään monenlaisia apuvälineitä. Täältä miniä löysi tiedon päivä- 
ja yökalenterista. Hän tilasi sen Internetin kautta norjalaiselta toimittajalta. 
Myyjä lainasi mielellään kalenterin koekäyttöön kunnes selvisiäisi, onko siitä 
hyötyä. Miniä maksoi sen ja sai myöhemmin korvauksen apuvälinekeskuk-
sesta. Kesti noin 4–6 viikkoa ennen kuin Rut sai kalenterin. 

Toimintaterapeutti otti myöhemmin yhteyttä miniään sähköpostilla. Hän 
halusi tietää, oliko ongelma ratkennut, ja hän tarjosi apuaan korvauksen ha-
kemiseen apuvälinekeskuksesta, mutta asia oli jo hoidettu.

Toimintaterapeutin mielestä apuvälineen hankkiminen ei sujunut parhaalla 
mahdollisella tavalla, koska hän ei itse ollut yhteydessä Rutiin. Hän ei näin 
ollen voinut arvioida ongelmaa riittävästi, eikä hänellä ollut tilaisuutta ohja-
ta miniää alusta alkaen. Miniä osasi kuitenkin etsiä tietoa verkosta ja ottaa 

Automaattinen päivä- ja yökalenteri. Kuva: 
Þórdís Guðnadóttir
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yhteyttä laitetoimittajaan ilman muuta ulkopuolista apua kuin toimintatera-
peutilta saamansa tieto verkkosivuista. Toimintaterapeutti kertoi myös, että 
jos hän olisi tavannut Rutin varhaisemmassa sairauden vaiheessa, tämä olisi 
voinut saada useampia kognitiivisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi kuvapu-
helimen ja yksinkertaisen kaukosäätimen. Nyt perheenjäsenet auttoivat häntä 
näissä toiminnoissa. Liesivahdista olisi myös saattanut olla apua, niin että Rut 
olisi voinut valmistaa pieniä aterioita keittiössään.

Päivä- ja yökalenteri oli helppo asentaa ja Rutille kerrottiin, mitä näytössä 
oli. Sitä on helppo käyttää, sillä mitään nappeja ei tarvitse painaa riittää, että 
seuraa näyttöä. Rut oppi pian sen käytön ja kertoi, mihin paikkaan hän sen 
halusi. Ensin se sijoitettiin päivähuoneeseen, mutta Rut pyysi, että se siirret-
täisiin makuuhuoneeseen yöpöydälle. Nyt hän nauttii, kun saa levätä hiukan 
pidempään viikonloppuisin, ja hän tietää, että muina päivinä hänen täytyy 
nousta aiemmin ja että kotisairaanhoitaja tulee auttamaan häntä päiväkes-
kukseen lähdössä.

Rut käyttää kalenteria 2–4 kertaa päivässä. Hän katsoo sitä herätessään yöl-
lä ja aamuisin. Hän haluaa mielellään tietää, mikä päivä on, ja jos hän on 
epävarma päivästä, hän käy tarpeen mukaan tarkistamassa kalenterista asian. 
Kuten hän sanoo: ”Minähän en voi olla varma, että päivän lehti on pöydällä.” 
Miniän mukaan kalenterin kirjaimet ovat kovin pienet. Olisi hyvä, jos voisi 
valita hiukan isommat kirjaimet. Kalenterista ei näe aikaa, joten tavallista 
kelloa täytyy myös käyttää. Näistä puutteista huolimatta sekä Rut että mi-
niä ovat iloisia apuvälineestä, ja heidän mielestään päivä- ja yökalenterista on 
suuri apu päivittäin. Päiväkeskuksen ohjaajan mielestä kalenteri on omalta 
osaltaan vaikuttanut siihen, että Rut voi asua edelleen omassa asunnossaan.
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Ajanhallinta

Knut Larsen on 69-vuotias ja hän asuu vaimonsa Karinin kanssa yksiker-
roksisessa asunnossa suuressa norjalaisessa kaupungissa. Kaksi vuotta sitten 
Knutilla todettiin Alzheimerin tauti. Nyt hän tarvitsee apua henkilökohtaisen 
hygienian hoidossa. Karin auttaa häntä päivittäin, mutta kaksi kertaa viikos-
sa tulee kotisairaanhoitaja häntä auttamaan. Karin huolehtii myös aamulla, 
että Knutille on kahvia termospullossa ja valmiit voileivät, sillä hän on töissä 
päivisin. Karin tekee lyhennettyä työpäivää, koska Knut tarvitsee apua. Knut 
käy kuntokeskuksessa vähintään kaksi kertaa viikossa. Kuntosalin työntekijät 
auttavat häntä muun muassa liikuntaharjoituksissa ja suihkussa. Hän on aina 
pitänyt liikunnasta, ja se on hänelle edelleenkin tärkeää.

Avioparilla on hyvä yhteys lapsiinsa, naapureihin ja ystäviin. Heillä on usein 
vieraita tai he käyvät itse muiden luona kylässä. He käyvät konserteissa ja 
aina kun on mahdollista, muissa tapahtumissa, joista pitävät. He matkusta-
vat mielellään. Knut käy säännöllisesti muutamien yhdistysten kokouksissa, 
joissa hän tapaa vanhoja tuttuja. Lisäksi hän lukee lehdet päivittäin ja seuraa 
urheilua televisiosta.

Knut kertoo, ettei hänellä enää ole käsitystä siitä, miten pitkä on puoli 
tuntia, ja se on tehnyt hänestä epävarman. Hän pelkää esimerkiksi myöhäs-
tyvänsä päiväkeskuksen kuntoutuksesta. Karin on huolissaan myös siitä, että 
hänen töissä ollessaan Knut ei muista sovittuja aikoja. Hänelle on tärkeää 
päästä näistä huolenaiheista.

Sähköinen kalenteri

Apuvälineprosessi alkoi kaksi vuotta 
sitten, kun Knut oli tutkimuksissa 
geriatrian klinikalla. Lääkäri suosit-
teli silloin, että toimintaterapeutti 
tekisi hänelle toimintakyky- ja apu-
välinetarvearvioinnit. Toimintate-
rapeutti suositteli hänelle sähköistä 
kalenteria. Hän anoi Knutille sitä ja 
käytönohjaustunteja. Kahden kuu-
kauden kuluttua aviopari sai kieltei-
sen päätöksen hakemuksesta. Apu-
välinekeskuksen päätöksentekijän 
perusteluna kielteiselle päätökselle 
oli, että asiantuntijan mielestä Alz-
heimerin tautia sairastava henkilö ei 
pystyisi hyötymään sähköisestä ka- Sähköinen kalenteri. Kuva: Falck Igel
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lenterista. Toimintaterapeutti valitti päätöksestä, ja puolen vuoden jälkeen 
apuväline myönnettiin sillä ehdolla, että Karin lähettäisi raportin välineen 
toiminnasta kuuden viikon kuluttua käyttöönotosta. Apuvälineen myöntä-
minen kesti melkein vuoden tarpeen havaitsemisen jälkeen. Saatuaan sähköi-
sen kalenterin aviopari kertoi, että heille olisi ollut siitä paljon apua odotusai-
kana ja se olisi säästänyt heidät monelta huolelta. 

Kalenteria myyvä yritys on opastanut avioparia perusteellisesti sen ohjel-
moinnissa ja käytössä. Lisäksi Karin on perehtynyt sen seikkaperäiseen käyt-
töohjeeseen. Sekä Knut että Karin ovat olleet tyytyväisiä apuun, jota he ovat 
saaneet apuvälineen hankkimisessa ja käytön opastuksessa.

Sähköisessä kalenterissa on joukko toimintoja, joita Knut ei ole käyttänyt. 
Hän käyttää hälytystä, joka muistuttaa häntä jonkin asian tekemisestä. Se 
tukee häntä erityisesti päivittäin, koska hänellä on vaikeuksia ajan ymmärtä-
misessä. Hälytys palvelee Knutia muistuttamalla häntä, milloin hänen täytyy 
nousta, milloin hänen täytyy lähteä kuntoilemaan, milloin on aika syödä aa-
miaista jne. Sähköinen kalenteri on käytössä vain silloin, kun Karin on töissä 
tai muusta syystä poissa kotoa. Vain yksin ollessaan Knut tarvitsee muistutta-
mista, milloin ja mihin hänen täytyy mennä.

Karin ohjelmoi toiminnot kalenteriin kirjoittamalla, kuvilla ja soittoäänel-
lä. Knutin kuulo on heikentynyt, mutta hän kuulee vielä yhden soittoää-
nistä. Karin jättää kalenterin kannen hiukan raolleen, niin että Knutin on 
helpompi aukaista se, kun kalenteri hälyttää. Kun hän on lukenut siinä ole-
van viestin, hän painaa OK-näppäintä ja hälytys lakkaa. Sähköisen kalenterin 
ansioista Knut on ajoissa kuntokeskuksessa ja muistaa muut sovitut tehtävät. 
Karinin ei siis tarvitse olla huolissaan, muistaako Knut yhden jos toisenkin 
asian hänen työssä ollessaan.

Karinin täytyy usein näyttää Knutille, miten tämän tulee käyttää kalenteria 
käyttää ja mitä näppäintä painaa, kun viesti tulee. Kalenteri on ollut käytössä 
kuusi kuukautta, ja aivan viime aikoina on Knut oppinut luottamaan apuvä-
lineeseensä. Sähköistä kalenteria käytetään 2–3 päivänä viikossa, kun Karin 
on poissa kotoa. Se on aina latauksessa keskeisellä paikalla asunnossa. Näin se 
varmasti on aina toimintakunnossa. 

Knut kertoo, että hän on hiukan levoton ja kärsimätön ja että hän mie-
luummin soittaisi Karinille töihin ollessaan epävarma jostain. Tämä häiritsee 
joskus Karinia, koska hän on usein varattuna kokouksissa, eikä voi aina ottaa 
puheluita vastaan. Karin suhtautuu myönteisemmin kalenteriin kuin Knut, 
mutta molemmat suosittelevat sitä muille samassa tilanteessa oleville. 

Lopuksi

Tässä tapauskertomuksessa huomiota kiinnittää päättävän asiantuntijan en-
simmäinen kielteinen päätös sillä perusteella, että Alzheimerin tautia sairas-
tava ihminen ei pystyisi käyttämään teknisiä apuvälineitä. Tämä on yksi niitä 
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myyttejä, jonka herra ja rouva Larsenin tapaus osoittaa vääräksi. Päätöksen-
tekijä oli kalenterin hankinnan jälkeen epäillyt, pystyykö Karin ohjelmoi-
maan laitteen. Onneksi Karin ei itse sitä epäillyt, ja on aivan selvää, että hän 
hallitsee ohjelmoinnin vaikeuksitta. Hänestä se on yksinkertaista ja helppoa. 
Sähköinen kalenteri on Knutin ainoa apuväline, mutta haastattelun aikana 
selvisi, että hän voisi hyötyä muistakin ajan ymmärtämistä tukevista apuväli-
neistä. Tällaisia voisivat olla päivä- ja yökalenteri ja kenties myös vuorokausi-
kalenteri. Knut kertoo pelkäävänsä, että hän hukkaa kotiavaimensa, hän on 
kadottanut ne kerran ja muistaa sen aina. Hänelle ehdotettiin rannekkeella 
käytettävää ovilukkoa. Lisäksi Knut jonottaa paikkaa erityisesti työikäisille 
dementiaoireisille henkilöille tarkoitettuun päiväkeskukseen. Knut Larsenin 
kokemukset sähköisestä kalenterista ovat tehneet muille heidän seudullaan 
asuville dementiaa sairastaville helpommaksi saada apuvälineitä.
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Miten muistaa päivämäärät ja sovitut asiat

Ester Hjort on 78-vuotias nainen, joka asuu Norjassa vanhustenasunnossa 
maaseutupitäjässä, missä hän on syntynyt ja kasvanut. Aiemmin hän asui ja 
työskenteli kaupungissa, mutta hän muutti takaisin lapsuudenkyläänsä neljä 
vuotta sitten, koska hän tarvitsi omaistensa ja viranomaisten apua. Hän on 
aina asunut yksin.

Kaksi vuotta sitten Esterillä todettiin Alzheimerin tauti, minkä vuoksi hän 
tarvitsee nyt päivittäistä apua. Esterillä on sisar, joka tukee häntä paljon. Si-
sar käy hänen luonaan vähintään kerran viikossa, ja he soittelevat toisilleen 
pari kertaa päivässä. Sisar käy Esterin kanssa lääkärissä ja auttaa ostosten te-
ossa ja ruuanlaitossa. Esterin veli, käly ja veljen tyttäret ja pojat käyvät myös 
hänen luonaan. Ester lukee mielellään kirjoja ja lehtiä. Kunnan kotiavustaja 
käy kaksi kertaa viikossa, ja Ester käy suihkussa silloin, kun kotiavustaja on 
paikalla. Hän ei tarvitse apua, mutta tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun 
joku on paikalla. Kotisairaanhoitaja täyttää hänen lääkeannostelijansa kerran 
viikossa. Lämmin ruoka tuodaan kotiin kaksi kertaa viikossa, ja kerran viikos-
sa hän käy syömässä päivällistä päiväkeskuksessa. Esterillä on apuvälineinään 
kävelyteline, wc-istuimen korottaja ja automaattinen viikonpäiväkalenteri. 
Seuraavassa kerrotaan kalenterin käytöstä.

Automaattinen viikonpäiväkalenteri 

Kolme vuotta sitten 
Ester alkoi unohdella 
asioita. Kotisairaan-
hoitaja oli seitsemän 
vuotta aikaisemmin 
tutustunut viikonpäi-
väkalenteriin apuväli-
nekeskuksen järjestä-
mällä kurssilla. Hän 
oli jo ehtinyt hank-
kia kokemuksia siitä 
käyttäjiltä, joille se oli 
hankittu sairauden 
varhaisessa vaiheessa. 
Kotisairaanhoitaja oli 
havainnut, että yksi 
edellytys kalenterin 
onnistuneelle käytölle 
oli sen sijoituspaikka 

Kalenteri laitettiin kirjahyllyyn, josta sen näkee hyvin. Kuva: 
Aud G. H.
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asunnossa. Kotisairaanhoitaja käytti tavanomaista hakumenettelyä kalenteria 
anoessaan. Esterille myönnettiin kalenteri vajaat kolme vuotta sitten.

Ester halusi sijoittaa kalenterinsa kirjahyllyyn, jonka ohi hän kulkee men-
nessään olohuoneesta keittiöön. ”Ellen ole varma päivästä, käyn katsomassa 
kalenterista. Se antaa minulle turvallisuuden tunteen”, hän sanoo. Sisaren, kä-
lyn ja kotisairaanhoitajan mielestä kalenterista on paljon apua Esterille. Sisar 
sanoo, että Esterin tiedustellessa viikonpäivää hän kehottaa tätä katsomaan 
kalenterista. Samoin tekee kotisairaanhoitaja, ja näin Ester on tottunut käyt-
tämään kalenteria sen sijaan, että soittaisi jollekulle kysyäkseen, mikä päivä 
on. Kotisairaanhoitaja on laittanut kalenterin pleksilasin alle lapun, johon on 
merkitty viikon tapahtumat. Näin Ester pystyy pitämään sovitut tapaamiset.

Lopuksi täytyy vielä lisätä, että Ester todella viihtyy kotonaan. Hän sanoi 
useamman kerran, että hän tuntee olonsa turvalliseksi, kun hänellä on turva-
puhelin, elektroninen kalenteri ja ”tytöt”, jotka pistäytyvät häntä katsomassa. 
”On tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi”, hän sanoo.
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Levollinen yöuni teknisen muistituen avulla

Rouva Andersen on 87-vuotias. Hän asuu yksin aivan tavallisessa asunnossa 
tanskalaisessa maaseutukaupungissa, jonne hän muutti nelisen vuotta sitten. 
Aikoinaan hän työskenteli johtavassa asemassa suuressa kirjanpitotoimistossa.

Hän on ollut yhteydessä dementiaohjaajaan puolentoista vuoden ajan. Hän 
oli dementiatutkimuksissa puolitoista vuotta sitten, jolloin hänellä todettiin 
verenkiertohäiriöistä johtuva dementia. Rouva Andersen on luonteeltaan va-
rautunut ja pitää tärkeänä sitä, että hän voi säilyttää arvokkuutensa olemalla 
omatoiminen. Hän sanoi kerran, että hän vielä puolitoista vuotta sitten olisi 
halveksinut vastaavassa tilanteessa olevaa henkilöä. Hän toivoo, että hänen 
lapsensa eivät puhuisi hänestä muille, sillä hän ei halua, että muut puuttuvat 
hänen muistivaikeuksiinsa. Hän ei ole kovin paljon yhteydessä poikaansa tai 
lapsenlapseen. Hänen mielestään heillä on hyvin kiire. Hänellä ei ole yhtään 
ystävää, johon hänellä olisi säännöllinen yhteys. Kun hän muutti nykyiseen 
asuntoonsa, hän toivoi tutustuvansa joihinkin naapureista, mutta niin ei ole 
käynyt. Asuinyhteisössä ei ole tapana tuntea toinen toistaan, ei edes tervehtiä. 
Rouva Andersen on yrittänyt saada muutosta aikaan tervehtimällä naapurei-
taan, mutta hänen tervehdyksiinsä ei ole vastattu.

Rouva Andersen on käynyt päiväkeskuksessa viisi kertaa viikossa jo pidem-
män aikaa. Päiväkeskus on aivan hänen kotinsa vieressä. Vielä kolmisen viik-
koa sitten hän pystyi huolehtimaan henkilökohtaisesta puhtaudestaan, asun-
tonsa siivoamisesta ja ostoksista. Hän ei ole kuitenkaan valmistanut lämmintä 
ruokaa viimeisten 10 vuoden aikana. Viime vuosina hän on arkipäivisin käy-
nyt syömässä lämpimän aterian päiväkeskuksessa ja tullut toimeen kylmällä 
ruualla viikonloppuisin. Vielä kolme viikkoa sitten hän pystyi itse menemään 
päiväkeskukseen, missä hän sitten kaatui ja sai lonkkamurtuman. Hänellä on 
edelleen paljon kipuja, ja hän on ollut niiden takia sairaalassa kaksi kertaa. 
Hän on kipuhoidossa ja tulee haastatteluun pyörätuolissa, mikä on hänel-
le uutta, koska hän on tottunut kävelemään itse. Kaatumisen jälkeen häntä 
avustetaan peseytymisessä, pukeutumisessa, aamiaisen ja päivällisen valmis-
tuksessa sekä ostosten teossa. Hän käy edelleen päiväkeskuksessa viisi kertaa 
viikossa, muuten hän ikävystyy kuoliaaksi, hän sanoo. Hän syö päiväkeskuk-
sessa arkipäivisin, ja viikonloppuisin hänelle tuodaan lämmin ruoka.

Dementia on aiheuttanut sen, että rouva Andersenin on vaikea muistaa, 
mikä päivä on kulloinkin menossa. Hänen on myös vaikea käyttää kalenteria, 
koska hän ei muista, onko jo repinyt kyseisen päivän lehden kalenterista.

Automaattinen viikonpäiväkalenteri

Dementiaohjaajan tehtävänä oli selvittää eri tapoja muistaa, mikä päivä oli 
meneillään. Puolitoista vuotta sitten hänelle selvisi, että rouva Andersen nuk-



10�Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa

Stakes 2008

kuu huonosti, jos seuraavana päivänä on 
jotain poikkeavaa, kuten esimerkiksi ham-
maslääkärissä käynti. Silloin rouva Ander-
sen miettii, mikä päivä on, miten hän pääsee 
hammaslääkäriin ja mihin aikaan hänen täy-
tyy lähteä ehtiäkseen linja-autoon ajoissa. 

Dementiaohjaaja esitteli rouva Anderse-
nille automaattisen viikonpäiväkalenterin. 
Se on yhdistetty verkkoon ja vaihtaa auto-
maattisesti päivämäärän, eikä sitä tarvitse 
ohjelmoida mitenkään. Dementiaohjaaja on 
säännöllisesti seurannut kalenterin käyttöä 
ja nähnyt, että se toimii hyvin. Kaksi viik-
koa sitten rouva Andersen ilmoitti olevansa 
tyytyväinen kalenteriin. Se on mainio apu-
väline, jota hän käy katsomassa useita kerto-
ja päivässä. Silloin tällöin on hankalaa erottaa digitaalisia numeroita, koska 
numeroiden viivat eivät ole yhtenäisiä. Hänen on esimerkiksi vaikea joskus 
erottaa, onko kysymyksessä numero 3 vai 5. Jos hän malttaa hetken aikaa 
tarkastella numeroa, se kuitenkin selviää hänelle. Dementiaohjaaja on aikai-
semmin hankkinut viikonpäiväkalenterin kahdelle henkilölle hyvin tuloksin, 
ja sen vuoksi esitteli kalenterin myös rouva Andersenille. Dementiaohjaaja on 
koulutettu lähihoitaja, jolla on dementiaohjaajan lisäkoulutus. Hän on ollut 
kunnan palveluksessa neljä ja puoli vuotta. Hän on yhteistyössä kunnan toi-
mintaterapeutin kanssa dementoivia sairauksia sairastavien apuvälineasioissa. 
Hän kertoo toimintaterapeutille huomionsa ja ratkaisuehdotuksensa ja tera-
peutti ottaa sen perusteella kantaa hankintaan. Dementiaohjaajan aloitteesta 
viikonpäiväkalenteri hyväksyttiin apuvälineeksi. Hän löysi kalenterin sattu-
malta apuvälineinstituutin sivuilta surffaillessaan verkossa.

Dementiaohjaajalla ei ole mitään tiettyä menetelmää, jonka avulla hän sel-
vittäisi dementiaoireisen henkilön apuvälinetarvetta. Hän tekee tarvearvion 
keskustelemalla ja havainnoimalla henkilöä. Kyseisessä tapauksessa hankinta-
lupa myönnettiin nopeasti, ja rouva Andersen sai kalenterin kahdessa viikossa 
myöntämispäätöksestä. Sekä ohjaajan että rouva Andersenin mielestä kaikki 
sujui kitkattomasti. Rouva Andersen oli heti halukas käyttämään kalenteria 
ja oppi käytön esittelytilaisuudessa. Ohjaaja on valvonut, että kalenteri toimii 
moitteettomasti.

Lopuksi

Dementiaohjaajan haastattelussa ilmeni myös, että rouva Andersenilla on vai-
keuksia erottaa kellon numeroita riippumatta siitä, ovatko ne analogisia vai 
digitaalisia. Haastattelija ehdotti hänelle puhuvaa kelloa. Dementiaohjaaja 

Kuva: Inger Hagen
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tuntee hyvin puhuvan kellon, jota on käytetty näkövammaisten apuvälinee-
nä, ja haluaa nyt kokeilla, sopisiko se myös rouva Andersenille. Dementia-
ohjaaja kertoo, että hän ei tunne riittävästi apuvälineitä, eikä osaa opettaa 
niiden käyttöä asiakkailleen. Hän haluaisi oppia enemmän dementiaoireisille 
ihmisille sopivista apuvälineistä ja toivoo jatkuvaa tietoa uutuuksista. Hän 
on haastattelijan kanssa samaa mieltä siitä, että yhteistyö toimintaterapeutin 
kanssa auttaa häntä ratkaisemaan apuvälineiden käyttöön liittyviä ongelmia. 
Lisäksi hän on sitä mieltä, että kun tietää enemmän, osaa myös esittää kysy-
myksiä asiantuntijoille ja pystyy myös ratkaisemaan itse esille tulevia ongel-
mia.

Dementiaohjaajalla on selvä mielipide siitä, että apuvälineet eivät saa vä-
hentää henkilökohtaista yhteydenpitoa muihin ihmisiin. Hän mainitsi esi-
merkkinä automaattisen lääkeannostelijan, jolla pyritään säästämään käyntejä 
muistioireisen henkilön luona. Tätä hän vastustaa. Haastattelija esittää poh-
dittavaksi kysymyksen, eikö laajempi yhteistyö dementiaoireisten ihmisten 
ongelmien ratkaisemiseksi olisi tapa, joka auttaisi erottamaan käytännön apu 
sosiaalisista tarpeista. Tällä haastattelija tarkoittaa, että automaattista lääkean-
nostelijaa voitaisiin käyttää teknisenä apuvälineenä ja sosiaalinen yhteydenpi-
to ratkaistaisiin muulla tavoin.
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Kaatumisen ehkäiseminen

Islantilainen Gunnhildur Jónsdóttir asuu maalla uudessa asunnossa vuokra-
talossa. Talo on hyvin esteetön, siinä on hissi ja asunto on hyvin varustettu. 
Hän asuu yhdessä miehensä Guðmundurin kanssa. He muuttivat asuntoon 
neljä vuotta sitten. Gunnhildur on 87-vuotias ja hänellä todettiin Alzheime-
rin tauti kaksi vuotta sitten. Heillä on kolme lasta. Kun lapset olivat pieniä, 
Gunnhildur työskenteli kodin ulkopuolella.

Puolisot ostavat silloin tällöin ruokaa, joka tuodaan heille kotiin. Mies hoi-
taa taloudenpidon, kuten ruuanlaiton ja pyykin ym. He saavat siivousapua 
joka toinen viikko. Gunnhildur saa kylvetysapua kerran viikossa ja käy fy-
sioterapiassa kaksi kertaa viikossa. Mies on kotona päivisin. Hän suhtautuu 
tilanteeseen myönteisesti, eikä tunne tarvetta lisäapuun. Vanhin poika käy 
kerran päivässä, ja sillä aikaa mies käy uimahallissa. Guðmundur saa myös 
Gunnhildurin lähtemään ulos. He käyvät esimerkiksi lyhyillä autoajeluilla, ja 
jos mies käy kaupassa, vaimo odottaa autossa ja katselee ihmisiä. Hän on aina 
ollut hyvin kiinnostunut musiikista, ja he käyvät konsertissa silloin tällöin. 
Heillä on hyvät suhteet lapsiin. Talossa asuu hyvä ystävä, joka käy heidän 
luonaan silloin tällöin.

Gunnhildurilla on liikkumisvaikeuksia, minkä takia hän voimistelee usei-
ta kertoja päivässä. Asunnossa on hyvä parveke, jossa hän kävelee päivittäin 
20 kertaa edestakaisin kävelytelineen avulla. Aviomies nostaa kävelytelineen 
terassille, koska koska korkean kynnyksen takia Gunnhildur ei pysty siihen. 
Gunnhildur harjoittelee myös kirjoittamista yhden sivun päivässä. Päivänsä 
hän aloittaa lukemalla lehtiä. Hän lukee myös paljon kirjoja. Hänestä on 
tärkeää säilyttää lukutaito. Päivittäisistä hankaluuksista huolimatta puolisot 
ovat hyvin kiintyneet toisiinsa ja aviomies pitää hyvää huolta vaimostaan. 
Tällä hetkellä Gunnhildurilla on käytössään kävelyteline, suihkutuoli ja wc-
istuimen korottaja. 

Hälytinmatto

Kaksi vuotta sitten Gunnhildur sai 
hälytinmaton. Siinä on sensorit, 
jotka välittävät tiedon kun maton 
päälle astutaan. Hälytys välittyy 
avustajalle, tässä tapauksessa avio-
miehelle. Heti, kun Gunnhildur 
astuu matolle, mies kuulee hälytyk-
sen ja voi mennä avuksi, jos on tar-
peen. Gunnhildur sai laitteen sik-
si, että hän kaatui pari kertaa yöllä 

Hälytinmatto ja vastaanotin. Kuva: Þórdís 
Guðnadóttir
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vessassa. Aviomies oli alkanut nukkua huonosti ja oli hyvin huolissaan vai-
mostaan.

Aviopari kuuli ensimmäisen kerran hälytinmatosta geriatrian osaston lää-
kärin vastaanotolla Landakotin sairaalassa. He antoivat lääkärille luvan anoa 
hälytinmattoa apuvälinekeskuksesta. Apuvälinekeskuksen toimintaterapeut-
ti, joka vastaanotti hakemuksen, teki kotikäynnin puolisoiden luokse. Koti-
käynnillä varmistui, että oli tarpeellista estää Gunnhildurin loukkaantumi-
nen. Gunnhildur on kaatunut usein käydessään vessassa yöllä. Kerran hän oli 
saanut haavan kasvoihinsa ja hänet jouduttiin viemään sairaalaan. 

He olivat yrittäneet ratkaista asian laittamalla kellon, jota Gunnhildur voisi 
soittaa apua tarvitessaan. Mutta hän ei halunnut soittaa, koska ei halunnut 
herättää miestään. He olivat myös asentaneet käytävän seinään tukikaiteet, 
joista hän sai tukea, lisäksi ovet jätettiin auki. Mutta se ei riittänyt, ja siksi he 
päättivät kokeilla hälytinmattoa. Suurin pulma oli päättää kaiuttimen paikka 
ja malli. Lopulta hälytinmatto päätettiin asentaa Gunnhildurin sängyn vie-
reen ja kaiutin makuuhuoneeseen niin, että se herättäisi aviomiehen. Myyjä 
asensi laitteen ja opasti miestä sen käytössä. Se esiteltiin myös Gunnhildurille, 
joka ei kuitenkaan pitänyt ongelmaa kovin vakavana, eikä aivan ymmärtänyt, 
miksi laite oli tarpeen. Hän oli kuitenkin halukas kokeilemaan sitä. Miehen 
mielestä hankintaprosessi ei kestänyt kauaa. Kolmen viikon kuluttua siitä, 
kun hakemus saapui apuvälinekeskukseen, tuli toimintaterapeutti kotikäyn-
nille, ja viikko sen jälkeen järjestelmä oli jo käytössä.

Hälytintä käytettiin yhdestä kahteen kertaan joka yö. Ensimmäinen käyt-
tövuosi sujui hyvin. Kun Gunnhildur nousi sängystä, laite hälytti ja herätti 
aviomiehen, joka valvoi, ettei hän loukkaa itseään. Mutta jokin aika sitten 
Gunnhildur alkoi välttää astumista laitteen päälle, koska ei halunnut herät-
tää miestään. Hänen mielestään se ei ollut tarpeellista. Mies oppi asettamaan 
tuolin sängyn viereen niin, että Gunnhildurin oli pakko astua hälyttimatolle. 
Gunnhildur keksi kuitenkin pian keinot olla astumatta sen päälle, ja niinpä 
he päättivät luopua sen käytöstä.

Gunnhildur käytti laitetta puolitoista vuotta. Laite palautettiin puoli vuot-
ta sitten, eikä Gunnhildurille ole sattunut mitään, koska mies huolehtii sii-
tä, että kylpyhuoneessa palaa jatkuvasti valo, jotta Gunnhildur näkee liikkua 
siellä. Aviomiehelle tarjottiin sänkyvahtia, joka hälyttäisi, kun vaimo nousee 
sängystä, mutta hän ei halunnut sitä. He eivät ole kokeilleet sänkyvahtia mut-
ta tietävät, että sellainen on olemassa. Mies sanoo, että on hyvä tietää, mitä on 
saatavilla ja hän voi muuttaa mielensä, jos laitteen käyttöön tulee tarvetta.
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Turvallista ruuanlaittoa

Jórunn Sigurðardottir on 83-vuotias leski, joka asuu Islannissa. Nuorena 
hän opiskeli ompelijaksi ja työskenteli ammatissa monta vuotta. Hän toimi 
myös käsityönopettajana ja ompelimon esimiehenä. Hänellä on tytär, joka 
asuu samassa kunnassa ja auttaa häntä paljon. Hänellä todettiin Alzheimerin 
tauti neljä vuotta sitten. Hänellä on aina ollut hyvä fyysinen kunto, eikä hän 
ole tarvinnut apuvälineitä. Jórunnia ei voitu enää haastatella, koska sairaus oli 
edennyt jo pitkälle. 

Silloin kun Jórunn vielä oli ollut paremmassa kunnossa, kotiavustaja kävi 
aamuisin ja iltaisin antamassa hänelle lääkkeet. Hän kävi päiväkeskuksessa 
kello 10–16, hänet kuljetettiin sinne ja takaisin taksilla neljä kertaa viikossa. 
Hän osallistui siellä jonkin verran keskusteluihin ja yhdessäoloon. Aluksi hän 
ei ollut halukas menemään päiväkeskukseen, mutta myöhemmin hän oppi 
pitämään siitä. Kotiapu kävi siivoamassa hänen luonaan joka toinen viikko. 
Hänellä oli hyvä suhde naapurin rouvaan, joka pistäytyi usein hänen luo-
naan. Niinä päivinä, jolloin hän ei ollut päiväkeskuksessa, hän luki lehtiä ja 
kirjoja. Hän osasi siivota ja panna tavarat paikoilleen, mutta ei pystynyt enää 
löytämään niitä. Kello 16.00 hänen tyttärensä tuli tarkistamaan, mitä häneltä 
puuttui, ja he kävivät yhdessä ostoksilla. Viime aikoina hän jäi kuitenkin ko-
tiin, kun tytär kävi ostoksilla. Joskus Jórunn valmisti itse ruokaa, mutta viime 
aikoina tytär on kutsunut hänet luokseen syömään tai on tuonut Jórunille 
kotiin ruuan, jonka tämä lämmitti mikrossa.

Jórunn oli aiheuttaa tulipalon ruokaa laittaessaan. Hän meni päiväunille ja 
unohti ruuan liedelle, jossa se paloi pohjaan. Palovaroitin on alkanut soida 
muutaman kerran, mikä on huolestuttanut tytärtä ja muita talon asukkaita. 
Kaikki pelkäsivät, että jonain päivän syttyy tulipalo. Tilanne oli sellainen, että 
jos talossa nähtiin vartija, niin kaikki ajattelivat, että hän oli siellä Jórunnin 
takia. 

Liesivahti

Liesivahti on tekninen apuväline 
niille kotona asuville, jotka voivat 
unohtaa sulkea lieden. Liesivahdin 
asentamisen jälkeen liettä voi käyt-
tää tavalliseen tapaan. Liesivahtiin 
on ohjelmoitu aika, jonka liesi voi 
olla päällä. Jos liettä ei sammuteta, 
se sammuu itsestään. Liesivahdissa 
on myös lämpöilmaisin, joka mit-
taa pannujen ja kattiloiden läm-

Liesivahti ja lämpösensori. Kuva: Þórdís Guð-
nadóttir
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mön. Jos ne ylikuumenevat, liesi sulkeutuu automaattisesti. Jórunn sai liesi-
vahdin kolme vuotta sitten. Liesi on päällä 30 minuuttia, jona aikana Jórunn 
voi laittaa ruokaa, ja sen jälkeen virta katkeaa automaattisesti.

Tytär oli tavannut paikkakunnalla eräässä näyttelyssä myyjän, joka kertoi, 
miten äidin ongelmat voitaisiin ratkaista. Myyjä hankki liesivahdin, ja tutus-
tuttuaan laitteeseen tytär tiesi, että se oli ongelman ratkaisu. Toinen mahdol-
lisuus olisi ollut virran katkaiseminen liedestä, mutta silloin Jórunn ei olisi 
voinut itse valmistaa ruokaa lainkaan. Tytär otti yhteyttä kunnan edustajaan, 
joka puolestaan otti yhteyttä toimintaterapeuttiin. Lääkäriltä saatu lausunto 
mahdollisti hakemuksen tekemisen. Asiakas maksoi itse puolet laitteesta ja 
apuvälinekeskus puolet. Omavastuun vuoksi jotkut asiakkaat ovat päättäneet 
olla anomatta liesivahtia.

Jórunnin tytär kertoi, kuinka välttämätön liesivahti on turvallisuuden kan-
nalta, ja tämän jälkeen Jórunn oli valmis kokeilemaan sitä. Sähkömies asensi 
lieden käyttöajaksi 30 minuuttia. Tytär seurasi liesivahdin toimintaa ja sitä, 
tarvitsiko aikaa lyhentää tai pidentää. Liesivahti asennettiin noin kuukauden 
kuluttua tilauksesta 

Käyttöohjeet olivat erittäin hyvät, mutta Jórunnille ei tarvinnut antaa 
opastusta, koska hän ei itse ohjelmoinut liesivahtia. Tytär kertoi toiminta-
terapeutille, että liesivahti toimi hyvin. Tytär on hyvin tyytyväinen, mutta 
toivoo, että olisi saanut aikaisemmin tiedon liesivahdista, koska se olisi säästä-
nyt hänet monelta murheelta. Hänen mielestään muidenkin olisi hyvä tietää 
liesivahdista.

Alussa liesivahdin asentamisen jälkeen Jórunn käytti liettä 4–5 kertaa vii-
kossa. Myöhemmin ruuanlaittokerrat ovat vähentyneet. Liesivahti loi kui-
tenkin turvallisuuden tunteen sekä tyttärelle että talon muille asukkaille. 
Tyttären mielestä äitikin tunsi olonsa turvallisemmaksi, kun ei enää poltta-
nut ruokaa pohjaan. Kun tytär tai muut perheenjäsenet valmistivat ruokaa  
Jórunin luona, he eivät muuttaneet asetuksia. Kun liesi sammui, he odottivat 
minuutin ja laittoivat lieden uudelleen päälle. Tytär voi suositella liesivahtia 
muille samassa tilanteessa oleville.
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Arkipäivän ristiriitojen välttäminen

Ingrid Perssonilla todettiin dementia joitakin kuukausia sitten. Hänellä il-
meni vaikeuksia lähimuistissa ja ajan ymmärtämisessä. Hänen MMSE-pis-
teensä olivat 23.

Rouva Persson on 70-vuotias ja naimisissa Nilsin kanssa. He ovat molem-
mat eläkkeellä ja asuvat omassa talossa pienessä ruotsalaisessa kaupungissa. 
Heillä on kaksi aikuista lasta, jotka asuvat eri kaupungissa. Rouva Persson 
oli aiemmin ollut töissä postilaitoksessa ja on aina ollut perheessä se, joka 
hoitaa laskut ja paperityöt. Eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin hän on jatkanut 
kodinhoitoa. Puolisot ovat pitäneet paljon ulkomailla matkustamisesta, ja he 
ovat tehneet useita matkoja yhdessä eläkkeelle siirryttyään. Heillä on edelleen 
asuntovaunu, ja he käyvät pari kertaa vuodessa tuntureilla laskettelemassa yh-
dessä hyvien ystävien kanssa. Viime vuonna rouva Persson ei ole enää halun-
nut matkustaa, hiihtää tai retkeillä.

Nykyään rouva Perssonilla on vaikeuksia keskittyä ruuanlaittoon tai muihin 
kodin askareisiin. Hän kysyy joka päivä samat kysymykset ruuasta: ”Laite-
taanko kaalikääryleitä vai kalaa?” Rouva Persson kirjoittaa useita muistilappu-
ja erilaisista muistettavista asioista, ja hänellä on useita päiväkirjoja. Hänestä 
on tullut epäluuloinen Nilsin suhteen. Hän arvelee, että Nils yrittää holhota 
häntä. Välillä hän menettää malttinsa, koska hänen on vaikea ymmärtää, että 
aviomies haluaa vain auttaa. Rouva Persson käy mielellään päivittäisellä pit-
källä kävelylenkillä lähellä asuvan ystävättärensä kanssa.

Nils työskenteli rakennusalalla, ja hän oli poissa kotoa pitkiä aikoja silloin, 
kun lapset olivat kasvuiässä. Hän huolehtii talon ylläpidosta ja korjauksista 
ja hoitaa nyt puolestaan laskut ja muut paperityöt. Herra Persson osallistuu 
paikallisen dementiayhdistyksen järjestämään omaisille tarkoitettuun koulu-
tukseen.

Eläkkeelle jäätyään rouva Persson kävi ulkomailla lastenlastensa kanssa. Mat-
ka oli hyvin mieleenpainuva, ja hän muistelee sitä usein. Kun hän kertoo mat-
kasta, hän on rentoutunut ja iloinen. Tuntuu kuin hänen itseluottamuksensa 
ja ilonsa heräisivät, ja hän tuntee, että häntä tarvitaan ja hänestä pidetään. 

Äskettäin rouva Persson aloitti dementiaa sairastavien tukiryhmässä, jonka 
järjestää paikallinen dementiatiimi. Ryhmään kuuluu 7 naista, joilla kaikil-
la on todettu kognitiivisia toimintavaikeuksia ja joilla on tarve olla yhdessä 
samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmän tarkoitus on tarjota osallistujille 
mahdollisuus keskustella vaikeuksistaan ja olla yhdessä muiden kanssa.

Rouva Persson tarvitsee jonkun muistuttamaan häntä lääkkeiden ottamises-
ta. Hän tarvitsee myös tukea siivouksessa, ostoksien teossa ja ruuanlaitossa. 
Hän tarvitsee lisäksi apua ajanhallinnassa ja keinon pitää muistilappunsa jär-
jestyksessä. Ennen kaikkea hän tarvitsee apua voidakseen säilyttää myöntei-
sen tunteen siitä, että häntä tarvitaan.
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Perssonit saivat yhteyden toimintaterapeuttiin paikallisen dementiatiimin 
kautta. Hoitava lääkäri kirjoitti lähetteen. Toimintaterapeutti tuli kotikäyn-
nille, jolloin hän keskusteli kummankin puolison kanssa erikseen. Herra Pers-
sonilla ei ole ollut mahdollisuutta keskustella kenenkään kanssa vaikeuksis-
taan, koska rouva Persson luulee, että hän puhuu tämän selän takana, ja siksi 
puolisoiden välinen suhde on ollut kireä.

Automaattinen viikonpäiväkalenteri 

Rouva Perssonille hankittiin kalenteri, koska hän ei enää pystynyt muista-
maan, mikä päivä oli, vaan kyseli sitä alituisesti mieheltään. Kalenteri laitet-
tiin lastenlasten valokuvien viereen. 

Automaattinen lääkeannostelija 

Rouva Persson sai automaattisen lääkeannostelijan, jotta hän voi edelleen-
kin itse ottaa lääkkeensä ja siinä suhteessa säilyttää itsenäisyytensä. Kun herra 
Persson muistutti häntä lääkkeiden otosta, vaimo suuttui ja väitti miehensä 
haluavan holhota häntä. Automaattinen annostelija vähensi puolisoiden vä-
lisiä riitatilanteita.

Puhuva valokuva-albumi

Rouva Persson sai pojaltaan joulu-
lahjaksi puhuvan valokuva-albu-
min. Poika, lastenlapset ja muut 
tärkeät perheenjäsenet ovat liittä-
neet lyhyet äänitteet kuviin. Joi-
hinkin kuviin poika on äänittänyt 
sellaisia lyhyitä musiikkikappaleita, 
joista rouva Persson pitää. Rouva 
Persson on erittäin iloinen albumis-
ta, jota hänen on helppo käyttää. 
Lisäksi puolisot ovat saaneet siitä 
mukavan keskustelunaiheen.

Lopuksi

Toimintaterapeutin työ Perssoneilla jatkuu. Vielä ei ole voitu tehdä mui-
ta muutoksia päivärutiineihin, esimerkiksi muistilappujen käyttöä ei rouva 
Persson ole vielä halunnut lopettaa. Toimintaterapeutti on sitä mieltä, että jos 
tukitoimet olisi aloitettu aikaisemmin, jotkin puolisoiden välille syntyneet 
ristiriidat olisi voitu välttää. 

Kuva: Inge Dahlenborg
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Vapaus vaikeasta dementiasta huolimatta

Malene on 82-vuotias. Hänellä todettiin dementia ennen kuin hän muutti 
hoitokeskukseen Tanskassa kolme vuotta sitten. Malene on ollut naimisissa 
kaksi kertaa. Ensimmäinen avioliitto kariutui, ja hän muutti takaisin van-
hempiensa luokse. Myöhemmin hän aloitti vanhemman leskimiehen ja tä-
män kolmen lapsen taloudenhoitajana ja avioitui myöhemmin miehen kans-
sa. Mies kuoli äkillisesti 59-vuotiaana ja Malene jäi leskeksi. Hänellä ei ole 
omia lapsia, mutta hän on ollut hyvä äiti miehensä lapsille. Hän ei kuiten-
kaan enää tapaa lapsia. Miehensä kuoleman jälkeen hän muutti takaisin koti-
kyläänsä, josta hän sai asunnon yhdessä vammaisen sisarensa Ingridin kanssa. 
Vammaisen sisaren hoitamisesta aiheutuvat työt lisääntyivät, ja vaikka hänen 
veljensä ehdotti, että sisarta voitaisiin hoitaa muuallakin, Malene ei kuiten-
kaan suostunut tähän. Hän halusi itse selviytyä hoidosta, vaikka se oli liian 
raskasta ja hän alkoholisoitui. Sisar muutti hoitokeskukseen, ja Malene sai 
oman asunnon. Aivan viime aikoina, kun hän asui yksin, hän ei enää löytä-
nyt kotiin. Noihin aikoihin hän harhaili siellä täällä, ja veli joutui usein ha-
kemaan hänet paikoista, joista hän ei enää itse osannut kotiin. Veli ja hänen 
perheensä viettivät monta unetonta yötä miettien, mitä Malenelle on voinut 
sattua. Siksi oli suuri helpotus, kun Malene kolme vuotta sitten muutti hoi-
tokeskukseen, kahdeksan asukkaan yksikköön.

Pian muuton jälkeen sattui ikävä tapaus. Malene oli mennyt ulos henkilö-
kunnan tietämättä. Hän oli ilmeisesti lähtenyt etsimään samassa kaupungis-
sa asuvaa vanhaa asuintoveriaan. Malenen asuinhuone on aivan ulko-oven 
vieressä. Yöhoitajat eivät olleet huomanneet, että hän ei ollut huoneessaan, 
koska häntä ei normaalista käydä katsomassa öisin. Hoitokodin yöpartio löy-
si Malenen aivan nääntyneenä. Sekä henkilökunta että omaiset olivat hyvin 
huolissaan tilanteesta tämän jälkeen.

Ovihälytin

Osastonhoitaja on sairaanhoitaja, jolla on 25 vuoden kokemus dementoivia 
sairauksia sairastavien ihmisten hoitamisesta. Hän oli tutustunut sähköisiin 
valvontajärjestelmiin kunnan dementiaohjaajan kautta. Siksi hän tiesi, että 
ovihälytin olisi voinut estää tuon ikävän tapauksen. Osastonhoitaja päätti sen 
tähden investoida 75 000 kruunua valvontakeskukseen ja kytkeä olemassa 
olevan hoitajakutsujärjestelmän siihen. Hän ei ole katunut päätöstään.

Tanskassa käytäntönä on, että sähköisen valvontajärjestelmän käyttölupa 
anotaan kunnan dementiaohjaajalta, ja se myönnetään määräajaksi, esimer-
kiksi puoleksi vuodeksi. Kun aika on kulunut umpeen henkilökunta ja kun-
nan dementiaohjaaja arvioivat yhdessä, onko aihetta pidentää käyttölupaa. 
Malene ja hänen omaisensa ovat hyväksyneet ovihälyttimen. Malenen omai-
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set ovat erittäin tyytyväisiä sähköiseen ovihälyttimeen, vaikka monet alueen 
asukkaat suhtautuvatkin siihen epäilevästi.

Malenen veli ja osastonhoitaja eivät usko, että Malene miettii sitä, että hä-
nen asuntonsa ulko-ovessa on valvontalaite. Apuväline lisää henkilökunnan 
ja asianomaisten turvallisuuden tunnetta. Henkilökunnan (erityisesti yövuo-
rossa olevan) on tärkeää tietää, että he saavat välittömästi tiedon kannettavaan 
puhelimeensa, jos Malene poistuu talosta. Heidän ei tarvitse olla alituisesti 
varuillaan, ja he voivat keskittyä paremmin muihin tehtäviin. Turvallisuus on 
erittäin tärkeää työympäristölle. Hälyttimen ansiosta henkilökunta saa no-
peasti Maleneen yhteyden. Yhteydenpito on myönteistä ja he voivat sitten 
selvittää, mitä Malene tarvitsee. Malenella on vapautensa, kun häntä valvo-
taan huomiota herättämättä. Jos henkilökunta pitäisi häntä jatkuvasti silmäl-
lä, hän tuntisi, että hänen liikkumavapauttaan rajoitetaan. Omaisille tämä 
merkitsee sitä, ettei heidän tarvitse olla huolissaan Malenen ulos lähtemisestä, 
koska ovihälytin estää sen.

Osastonhoitajan mielestä valvontalaitteet, kuten ovihälytin ja sänkyvahti, 
voivat vähentää ei-toivottuja tilanteita. Asukkaat, jotka etsivät jotain ja mene-
vät muiden huoneisiin, eivät ehdi aiheuttaa häiriötä, koska henkilökunta saa 
hälytyksen ajoissa. Henkilökunta voi vapaammin keskittyä olemaan asukkai-
den kanssa sen sijaan, että he joutuisivat keskeyttämään hankalia tilanteita. Se 
saa myös asukkaan tuntemaan itsensä vapaaksi ja itsenäiseksi. Sänkyvahti voi 
lisäksi ennaltaehkäistä putoamisia.

Kaiken kaikkiaan osastonhoitaja arvioi, että sähköiset valvontalaitteet 
•	 ennaltaehkäisevät putoamisia
•	 estävät liikkuvia asukkaita häiritsemästä muita
•	 estävät asukkaita lähtemästä ulos, eksymästä ja joutumasta onnetto-

muuksiin
•	 auttavat henkilökuntaa saamaan tarvittaessa yhteyden asukkaaseen ja 

vastaamaan hänen tarpeisiinsa positiivisella tavalla 
•	 antavat asukkaille vapaudentunteen
•	 parantavat työn laatua ja psyykkistä työilmapiiriä. 

Yksi edellytys sähköisen valvontalaitteiston käytölle on, että hälytyksen jäl-
keen pitää aina henkilökohtaisesti käydä katsomassa henkilöä, jolta hälytys 
on tullut.

Hälytysjärjestelmän käyttölupaa seurataan ennalta sovitun ajan jälkeen. 
Osastonhoitaja haluaisi useimmin tapahtuvaa ohjausta sänkyvahdin ohjel-
moinnista. Hoitohenkilökunta ei osaa sitä kunnolla, ja siksi heillä on vai-
keuksia ohjelmoinnissa. Joskus käy niin, että hälytys täytyisi ohjelmoida vii-
konloppuna, koska asukkaan tilanne on huonontunut tai tilanne on muuten 
muuttunut. Osastonhoitaja harkitsee järjestävänsä koulutusta, joka toteutet-
taisiin vuosittain samalla tavoin kuin paloharjoitukset.
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Vaikeasti dementoituneen henkilön tarpeiden  
huomioiminen ajoissa

Herra Poulsen on 83-vuotias naimisissa oleva mies, joka on viimeiset puoli 
vuotta asunut tanskalaisessa hoitokeskuksessa. Ammatiltaan hän on auton-
kuljettaja, ja hän työskenteli konetehtaassa. Hän on aina tehnyt ruumiillista 
työtä. Poulseneilla on viisi lasta, jotka käyvät katsomassa häntä säännöllisesti. 
Vaimo käy katsomassa häntä joka viikko.

Herra Poulsenin dementia on edennyt hitaasti. Rouva Poulsen muistaa vii-
den vuoden takaa erään tapauksen, joka olisi voinut olla merkki dementoivan 
sairauden alkamisesta. Heidän nuorin tyttärensä vihittiin, eikä herra Poulsen 
halunnut tanssia häissä ollenkaan, vaikka hän oli aina pitänyt tanssimisesta. 
Kaksi vuotta sitten hän sai aivoverenvuodon, ja sen jälkeen dementiaoireet 
ovat lisääntyneet. Dementiadiagnoosin hän sai vasta puoli vuotta sitten.

Herra Poulsen pystyy tekemään hyvin vähän itse. Hän osaa syödä itse hänel-
le tarjoillun ruuan. Muuten hän on muiden avusta riippuvainen. Puhuminen 
on hänelle hyvin vaikeaa. Henkilökunta ihmetteleekin, ettei hän ole hakeu-
tunut hoitoon aikaisemmin. Puolisoilla ehti olla kotiavustaja vain muutaman 
kuukauden, kun herra Poulsen asui kotona. Vaimo kertoo, että avun tarve 
lisääntyi niin vähitellen, että hän ei oikein tajunnutkaan, kuinka raskaita vii-
meiset ajat olivat. Ennen hoitokotiin muuttoa oli ollut vaikeita tilanteita. Jos 
herra Poulsenia ei voinut ottaa mukaan asioille, tytär tuli hänen seurakseen. 
Mutta se oli hankalaa, koska herra Poulsen ei tahtonut ymmärtää, että vaimo 
ei ollut paikalla. Samoin kävi, kun rouva Poulsen oli kampaajalla ja kotihoi-
taja oli paikalla. Herra Poulsen tuli levottomaksi, eikä uskonut, että vaimo ei 
ole kotona. Heidän täytyi lähteä kävelemään, kunnes vaimo palasi kotiin.

Muutto hoitokeskukseen sujui hyvin. Rouva Poulsen oli poissa kuukauden, 
ja lapset kävivät katsomassa isäänsä sillä aikaa. Nyt kun vaimo käy katsomassa 
miestään, tämä sanoo: ”Oli hyvä että tulit, nyt voin lähteä kanssasi kotiin.” 
Kun rouva Poulsen vastaa, ettei se käy, hän myöntää sen itsekin. Rouva Poul-
senin mielestä mies tajuaa sen, ettei pärjää yksin, vaikka hän ei ymmärräkään 
olevansa sairas. Herra Poulsen viihtyy hoitokeskuksessa ja hän pitää henkilö-
kunnasta. Se on hänen luonteelleen ominaista, hän on aina ollut iloinen ja 
reipas.

Sänkyvahti

Herra Poulsen nukkuu harvoin koko yötä. Kun hän herää, hän haluaa usein 
mennä muiden asukkaiden luokse ja saattaa virtsata sopimattomiin paikkoi-
hin. Se herätti levottomuutta muissa asukkaissa ja hermostutti yövalvojat. 
Koska öisin on vähän henkilökuntaa ja asukkaita on sijoitettu kolmeen ker-
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rokseen, ei ole mahdollista seurata 
herra Poulsenin liikkeitä. 

Hoitokeskukseen on jo aiemmin 
asennettu sähköinen valvontajär-
jestelmä. Henkilökunnalla on taka-
naan vuosien kokemus sen käytöstä. 
Osastonhoitajalla ja sairaanhoitajalla 
on 15 vuoden kokemus dementoi-
via sairauksia sairastavien ihmisten 
hoidosta, ja he ovat pitäneet huolta 
siitä, että järjestelmä on teknisesti 
ajan tasalla. Järjestelmä sallii asuk-
kaille vapauden, jota heillä ei olisi, 
jos henkilökunta joutuisi valvomaan 
heitä kaiken aikaa. Osastonhoitajan 
mielestä henkilökunnan valvonta 
saa asukkaan tuntemaan olonsa epä-
mukavaksi ja se saattaa johtaa ulos 

lähtemisiin. Kun hoitohenkilökunta saa nopeasti tiedon siitä, milloin asukas 
lähtee liikkeelle, he voivat kohdella asukasta oikealla tavalla moittimisen sijas-
ta. Näistä syistä anottiin lupaa sänkyvahdin hankkimiseen herra Poulsenille. 
Ennen asentamista kysyttiin rouva Poulsenin mielipidettä asiasta, eikä hä-
nellä ollut mitään asentamista vastaan, koska öiset putoamiset olivat hänelle 
tuttuja. Herra Poulsen ei itse tiedä sänkyvahdista. Dementiaohjaaja hyväksyi 
hakemuksen, ja sänkyvahti voitiin asentaa nopeasti, koska laite oli saatavilla 
ja hoitokeskuksessa oli henkilöitä, jotka osasivat asentaa laitteen.

Kun herra Poulsen nousee yöllä sängystään, tieto välittyy yövahdin kannet-
tavaan puhelimeen ja tämä voi heti varmistaa, tarvitseeko herra Poulsen jo-
tain. Useimmiten hänen on päästävä vessaan, joskus hänellä on jano tai tarve 
saada puhua jonkun kanssa. Näin herra Poulsen saa nopeasti tarvitsemansa 
avun. Yövalvojat saavat rauhassa keskittyä työhönsä, kun he tietävät, että hä-
lytys kertoo, jos herra Poulsen lähtee liikkeelle. Sillä on myönteinen vaikutus 
työympäristön ilmapiiriin. Vielä muistutettakoon, että näin asukkaat eivät 
tunne olevansa alituisen silmälläpidon alaisia.

Lopuksi

Sähköistä valvontaa koskeva hakemus lähetettiin kunnan dementiaohjaajalle, 
joka myönsi laitteen puoleksi vuodeksi. Puolen vuoden kuluttua hoitohenki-
lökunta ja kunnan dementiaohjaaja arvioivat, onko jatkoaika tarpeen. Kun-
nan dementiaohjaaja käy vuosittain esittelemässä elektronisia apuvälineitä.

Optinen sänkyvahti. Kuva: Klaus Lasvill-Mor-
tensen
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Rouva Smith polttaa paljon

Rouva Smith on 75-vuotias tanskalaisrouva, joka jäi leskeksi 10 vuotta sit-
ten. Nyt hän on asunut kolmisen vuotta yksin kahden huoneen vanhusten-
asunnossa, joka sijaitsee pienessä maaseutukaupungissa. Sinne hän muutti 
maatilalta, jossa oli asunut miehensä kanssa. Vielä maatilalla asuessaan hän 
sai paljon apua dementianeuvojalta ja tukiryhmältä (kotiavustaja, joka oli tot-
tunut työskentelemään dementoivia sairauksia sairastavien ihmisten kanssa). 
Rouva Smithin elämä pysähtyi aviomiehen kuoleman jälkeen, hänen poikan-
sa kertovat. Hänestä tuli passiivinen, koska mies oli vuosia ohjannut elämää. 
Kolmisen vuotta sitten yksityinen erikoislääkäri totesi hänellä dementoivan 
sairauden.

Puolitoista vuotta sitten rouva Smith kaatui ja sai pahan murtuman kyy-
närvarteensa. Hän joutui käyttämään erityislastaa, jolla kyynärvarren mur-
tuma lastoitettiin liikkumattomaksi. Tänä aikana hän sai aivoverenvuodon ja 
hänet siirrettiin kuntoutusosastolle. Kuntoutuksen jälkeen hän oli niin huo-
nossa kunnossa, että hänelle anottiin hoitokotipaikkaa. Koska vapaita paik-
koja ei ollut, hän joutui takaisin vanhustentaloon. Siellä havaittiin, että hän 
voi paremmin kuin ennen etenkin siksi että hän nyt tarvitsi aamuisin apua 
peseytymisessä ja pukeutumisessa, mikä jäsensi hänen päiväänsä ja teki sii-
tä selkeämmän. Häntä avustetaan myös raha-asioiden hoidossa ja aterioiden 
valmistuksessa. Hän liikkuu kävelytelineen kanssa.

Hänen kuntoutumisessaan oli kuitenkin toinenkin puoli. Hän lakkasi polt-
tamasta siksi aikaa kun käsi oli lastoitettu, mutta kun hän kotiin palattuaan 
alkoi tervehtyä, hänen teki mieli jälleen polttaa. Dementianeuvoja sanoo, että 
vaikuttaa siltä, että koska hän ei keksi muuta tekemistä, niin hän tupakoi 
kaiken aikaa.

Tukiryhmä ja dementianeuvoja huomasivat, että hän tuli sekavammaksi 
aloitettuaan tupakoinnin, joten he kannustivat häntä lopettamaan. He kokei-
livat muita nikotiinivalmisteita, mutta se ei auttanut, vaikka sitä yhteistyössä 
yritettiin. Tämän vuoksi kaikista yrityksistä tupakoinnin lopettamiseksi luo-
vuttiin. Yksi hänen pojistaan tuki äidin tupakointia ja sanoi, että se oli osa 
hänen elämäntapaansa siitäkin huolimatta, että hänelle selitettiin sen lisäävän 
uudelle aivohalvauksen uhkaa. Rouva Smith voi nyt niin hyvin, että hän pys-
tyy itse menemään lähikauppaan ostamaan savukkeita. Hoitohenkilökunta 
oli tästä huolissaan, sillä he pelkäsivät, että hän kaatuisi matkalla ja loukkaisi 
jalkansa.

Rouva Smith on päiväkeskuksessa pari tuntia iltapäivisin. Häntä on vaikea 
saada mukaan toimintaan. Hän pelaa kuitenkin korttia, mutta ainoa, mikä 
häntä todella kiinnostaa, on tupakanpoltto, ikään kuin se olisi ainoa asia, jos-
ta hän suoriutuu omatoimisesti.

Hänellä on hyvät suhteet poikiinsa, vaikkakin hän sanoo heidän olevan kii-
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reisiä. Hän tapaa heitä mielellään viikoittain ja puhuu heidän kanssaan pu-
helimessa. Sisar käy häntä tervehtimässä silloin tällöin, ja he pelaavat korttia 
ja tupakoivat.

Savuvaroitin 

Kun tupakkalakko loppui ja huonekaluissa alkoi olla palojälkiä, dementia-
neuvoja otti yhteyttä toimintaterapeuttiin palovaroittimen löytämiseksi. De-
mentianeuvoja on sairaanhoitaja ja hän on työskennellyt dementiaoireisten 
henkilöiden kanssa 13 vuoden ajan. Toimintaterapeutti löysi savuvaroitti-
men, joka voitiin kytkeä asukkaan hoitajakutsuun.

Kolmen viikon kuluttua oli savuvaroitin asennettu. Toimitusaika teki pojis-
ta kärsimättömiä ja he kiirehtivät toimitusta. Savuvaroittimen asentamisesta 
on nyt noin vuosi. Sen jälkeen sitä ei ole tarkistettu. Tämä selvisi demen-
tianeuvojalle haastattelun aikana, ja nyt hän huolehtii siitä, että varoittimen 
toiminta tarkistetaan.

Kaikki ovat tyytyväisiä savuvaroittimeen. Rouva Smith siksi, että nyt hän 
voi tupakoida silloin kun haluaa ja säilyttää siten itsenäisyytensä. Hän ei ole 
lainkaan halukas lopettamaan tupakointia. Savuvaroitin on turva tulipalon 
syttymistä vastaan hänelle itselleen ja hänen huonokuntoisille naapureilleen. 
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Multimediasta iloa ja toimintaa

Kaksitoista keskivaikeaa dementoivaa sairautta sairastavaa ihmistä asuu 
vuonna 1993 käyttöön otetussa dementiayksikössä Suomessa. Asukkaat ovat 
omatoimisia niin, että he syövät ja liikkuvat itse, mutta tarvitsevat ohjausta. 
Kaikilla on oma huone ja yhteinen oleskeluhuone, joka on tarkoituksenmu-
kaisesti kalustettu. Henkilökunta auttaa ja tukee asukkaita heidän päivittäisis-
sä toiminnoissaan, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja aterioinnissa. Jo-
kaisessa työvuorossa on vähintään kaksi työntekijää. Asukkaat voivat ulkoilla 
päivittäin, ja kerran viikossa on uintia ja sauna tai pelkästään sauna. Lisäksi 
on voimisteluryhmiä ja yhdistysvierailuja sekä mahdollisuus ohjattuihin har-
rastuksiin ja ulkoilua. Kuukausittain hoitokodissa käy eri alojen taiteilijoita ja 
vapaaehtoiset avustajat järjestävät aulatansseja.

Osastolla on käytössä apuvälineitä. Neljällä asukkaalla, joilla on orientoitu-
misvaikeuksia talon ulkopuolella, on käytössä kulunvalvontahälytin. Vastaan-
otin on asennettu ulko-oveen ja henkilökunta kuulee, jos joku näistä asuk-
kaista lähtee ulos. Joillakin asukkaista on puhelin, jossa näkyy soittajan nimi. 
Virikeohjelmalla pyritään edesauttamaan sosiaalista elämää.

Virikeohjelma 

Virikeohjelma on tietokoneohjelma, 
jossa on musiikkia, kuva-arkisto, sa-
naristikoita ja muisti- ja palapelejä. 
Ohjelma on yhdistetty näyttöön, 
joka toimii koskettamalla. Kaikki 
virikeohjelmat on suunniteltu van-
huksille, joilla on muistivaikeuksia. 
Musiikinkuunteluohjelma on laa-
dittu niin, että se soittaa vain yhden 
kappaleen kerrallaan, jolla estetään 
taukoamaton musiikin soittaminen. 
Lisäksi ohjelmaan on helppo tallen-
taa henkilökohtaista aineistoa, esi-
merkiksi valokuvia ja omia runoja. Ohjelma tarvitsee oman pöytätietokoneen 
ja paikan näppäimistölle ja hiirelle. Virikeohjelma hankittiin täydentämään 
dementiayksikön harrastustarjontaa. Ohjelma on ollut käytössä pari kuu-
kautta. Se on saatu lahjoituksena eräältä yksityissäätiöltä. Dementiayksikkö 
maksaa siitä aiheutuvat kulut ja ohjelman lupamaksut.

Vaikeasti dementoituneet henkilöt saadaan ohjelman avulla mukaan toi-
mintaan, kuten omien valokuvien katseluun ja mielimusiikin kuunteluun. 
Myös puhekykynsä kadottaneet voivat käyttää ohjelmaa. Nykyisten asukkai-

Virikeohjelmaa voi käyttää kosketusnäytön 
avulla. Kuva: Pikosystems Oy
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den suosikki on valokuva-albumi. Musiikkia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
tanssissa ja karaokessa. Lisäksi ohjelman sanaristikoiden ja muisti- ja palapeli-
en avulla voidaan ylläpitää asukkaiden kognitiivisia toimintoja.

Muistihoitaja, lähihoitaja ja fysioterapeutti osallistuivat virikeohjelman arvi-
ointiin. He ovat työskennelleet dementiayksikössä 2–14 vuotta. Muistihoitaja on 
ollut jo kuitenkin vuodesta 1998 asti kehittämässä laitteen suunnittelijan kanssa 
kyseistä ohjelmaa, joten se on henkilökunnalle tuttu jo pidemmältä ajalta. 

Henkilökunta on voinut päätellä asukkaiden reaktioita ohjelman käytöstä 
muun muassa eleiden ja ilmeiden perusteella; ne ovat kuvastaneet kiinnostus-
ta ja hämmästystä. Samoin on ollut havaittavissa ilahtumista onnistumisesta 
jossain tehtävässä.

Ohjelmaan talletettavien henkilökohtaisten osioiden avulla saadaan luon-
teva yhteys asukkaan, omaisten ja henkilökunnan välille. Ongelmaksi saattaa 
muodostua henkilökunnan aikapula. 

Työntekijä avaa ohjelman tavallisesti aamulla ja opastaa asukasta sen käy-
tössä. Kuusi asukasta käyttää ohjelmaa itsenäisesti sen jälkeen, kun se on 
käynnistetty. Ohjelmaa voi käyttää myös yhdessä omaisen kanssa tai yhtey-
denpitoon muiden, esimerkiksi vapaaehtoisten kanssa, jolloin se ei vie työn-
tekijöiden aikaa. Ohjelma on päivittäisessä käytössä dementiayksikössä. Se on 
helppokäyttöinen ja turvallinen. Ohjelmassa on käyttöohje. Henkilökunnan 
mukaan asukkaat ovat tyytyväiset ohjelmaan, ja he voivat suositella sitä muil-
lekin dementiayksiköille.

Päivittäin tarkistetaan ohjelman toimivuus. Kaikki työntekijät eivät ole kui-
tenkaan yhtä kiinnostuneita ohjelmasta ja ohjelman käyttö edellyttää nimet-
tyä vastuuhenkilöä. Kuluneiden kahden käyttökuukauden aikana ei ohjel-
massa ole ollut ongelmia. Näppäimistö pitää kuitenkin suojata, ettei siihen 
mene likaa. Tietokonepöytä voisi myös olla vähän tyylikkäämpi.

Virikeohjelman monipuolinen käyttö vaatii työntekijöiltä suurempaa pa-
nostusta. Käyttöön täytyy olla aikaa, eikä ole vielä päätetty, kuka hoitaa hen-
kilökohtaiset kuva-albumit. Tehtävään on ehdotettu omahoitajia, koska se 
lisäisi työntekijöiden ja asukkaiden yhteistä aikaa.

Virikeohjelmaa voi käyttää monella tavalla, ja se sisältää useita mahdol-
lisuuksia. Sitä toivotaan myös muiden vanhainkodin osastojen käyttöön ja 
muistihoitajan työkäyttöön. Lisäksi henkilökunnan toiveena olisi saada data-
projektori, jonka avulla kuvia voisi heijastaa isompina seinälle kaikkien näh-
täviksi.

Virikeohjelman käyttö edellyttää, että työntekijät seuraavat asukkaiden re-
aktioita. Kaikki asukkaat eivät esimerkiksi halua kuunnella sodanaikaisia lau-
luja. Joidenkin mielestä ristisanatehtävät ovat liian helppoja, ja jotta ohjelma 
tarjoaisi vaihtoehtoja, sitä tulisi pitää jatkuvasti kehittää.

Erään asukkaan omaisen mukaan virikeohjelma on vahvistanut dementia-
yksikön asukkaiden välistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. He ovat pelan-
neet pelejä ja soittaneet musiikkia yhdessä. Virikeohjelman avulla oli järjes-
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tetty tanssit, mutta omaisen äiti oli juuri silloin sairas. Äiti kuuli musiikin 
huoneeseensa ja liikkui sen tahdissa. Omaisen mielestä ohjelman avulla voi-
daan aktivoida asukkaita muun muassa laulamaan ja saada näin aikaan yh-
teistä toimintaa.
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Omatoiminen ruokailu

Mirja Laiho on 76-vuotias suomalaisnainen, ammatiltaan kielten opettaja. 
Hän muutti dementiakotiin kaksi vuotta sitten toisesta hoitolaitoksesta, jo-
hon hänen omaisensa eivät olleet tyytyväisiä. Hänellä todettiin Alzheimerin 
tauti neljä vuotta sitten. Hän ei kykene selvittämään omaa tilannettaan, vaan 
eräs työntekijöistä on kertonut hänen tilanteestaan. Rouva Laiholla on kolme 
tytärtä, jotka perheineen ovat ainoita, jotka käyvät tapaamassa häntä.

Nykyään rouva Laiho tarvitsee apua kaikkeen. Hän ei kykene enää kävele-
mään, vaan hän liikkuu pyörätuolilla. Hän ei kykene aina hallitsemaan pään 
liikkeitä, ja hän käyttää toisinaan niskatukea.

Rouva Laiho herää seitsemän ja kahdeksan välillä. Voimistelun ja venytte-
lyn jälkeen työntekijät auttavat häntä peseytymään ja käymään vessassa. Sen 
jälkeen hänet puetaan ja kammataan. Aamiaisen hän syö ruokasalissa, minkä 
jälkeen hän viettää aamupäivänsä lukemalla, kuvia katselemalla, musiikkia 
kuuntelemalla tai seuraamalla muita yhteistiloissa olevia asukkaita. Lounaan 
jälkeen hän lepää hiukan. Iltapäiväkahvinsa hän juo muiden kanssa ruokasa-
lissa ja lopun iltapäivää hän katselee televisiota, lukee lehtiä ja kuuntelee mu-
siikkia. Illallisen jälkeen hänet autetaan nukkumaan kello 19–20:n aikoihin. 
Fysioterapeutti kuntouttaa häntä kaksi kertaa viikossa.

Ruokailuvälineet

Hoitokodissa panostetaan ruokai-
lutilanteisiin, jotta asukkaat voivat 
ruokailla itse sairauden etenemisestä 
huolimatta. Kodissa asuu 15 keski-
vaikeaa tai vaikeaa dementia sairasta-
vaa asukasta, joista tällä hetkellä vain 
kahta syötetään. Ateriat ovat tärkeä 
osa hoitokodin arkea, ja hoitokodin 
oma kokki valmistaa ruuat alusta 
asti. Ateriat ovat sosiaalinen tapah-
tuma, joiden tarkoitus on lisätä viih-
tyvyyttä. Hyvä ja ravitseva ateria on 

tärkeä yleiskunnon säilyttämiseksi. Asuntojen tarkoituksenmukaiseen ja ko-
dikkaaseen sisustukseen on panostettu, koska kauneus on perustava arvo täs-
sä hoitokodissa. Työntekijät seuraavat asukkaiden ruokailua. Täällä pidetään 
tärkeänä sitä, että asukkaat kykenevät syömään itse. Kun itsenäinen syöminen 
vaikeutuu, työntekijät yrittävät ratkaista ongelman.

Kun rouva Laiho tuli hoitokotiin, hän pystyi vielä syömään veitsellä ja haa-
rukalla. Kun hänen tilansa huononi, hän lakkasi käyttämästä veistä ja myö-

Rouva Laiho käyttää astioita, jotka on helppo 
nähdä. Kuva: Tuula Hurnasti
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hemmin myös haarukkaa. Myös tavallisen ruokalusikan käyttö tuli vaikeaksi. 
Silloin hänen tyttärensä hankki hänelle syömistä helpottamaan erityisvalmis-
teisen lusikan, jossa on taivutettu varsi. Joskus hänen täytyy käyttää niska-
tukea, joka estää pään kallistumisen sellaiseen asentoon, jossa syöminen ei 
onnistu. Ajoittain hänet joudutaan tukemaan istuvaan asentoon esiliinalla, 
joka toimii turvavyön tavoin. Rouva Laiho syö pienen pöydän ääressä, missä 
hänellä on enemmän tilaa, jolloin hän ei myöskään vahingossa syö naapurin 
lautaselta. Pieni pöytä on suurta ruokapöytää matalampi. Hänen on helpom-
pi syödä siinä, koska hän istuu pyörätuolissa. 

Aluksi hän käytti juomiseen tavallista lasia ja posliinista kahvikuppia, mutta 
hän on myöhemmin alkanut käyttää kevyempää muovikuppia. Rouva Laiho 
käyttää sellaisia astioita ja ruokailuvälineitä, jotka helpottavat hänen itsenäistä 
ruokailuaan. Lisäksi hänellä on tumma tarjotin, josta lautaset ja kupit erottu-
vat paremmin. Apuvälineet auttavat rouva Laihoa selviämään ruokailusta itse. 
Ilman niitä häntä täytyisi syöttää. Posliinikupin paino on toisaalta etu, koska 
posliininen kuppi pysyy tukevammin paikalla kuin muovinen, toisaalta hait-
ta, koska se on helposti särkyvä. Muotoiltu lusikka ei kestä konepesua. 

Työntekijät ovat tyytyväisiä apuvälineisiin, mutta toivovat, että ne olisivat 
kevyempiä ja kestävämpiä käyttää.

Aluksi hoitokotiin hankittiin tavallisia korkealaatuisia astioita ja ruokai-
luvälineitä. Myöhemmin hoitokoti oli mukana kokeilussa, jossa muotoilija 
tutki astioita, joita hän oli suunnitellut henkilöille joilla on kognitiivisia vai-
keuksia. Astiastoon kuuluvat lautaset olivat kauniita ja helppokäyttöisiä. Pro-
totyyppiä oli valmistettu vain kolme kappaletta. Hoitokodissa arveltiin, että 
joillekin asukkaille lautasista olisi hyötyä, ja siksi hoitokotiin hankittiin vähän 
samantyyppisiä lautasia. Tyttäret ostivat muotoillun lusikan.
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Levollinen uni

Rouva Olsen on 78-vuotias leski, jolla on kaksi lasta. Ammatiltaan hän on 
lääkäri, ja hän työskenteli suuressa maaseutusairaalassa Tanskassa. Hän asuu 
vanhustenasunnossa hoitokeskuksessa lähellä lapsiaan ja entistä kotiaan. Lap-
set huolehtivat hänestä säännöllisesti.

Hän on asunut kolme vuotta hoitokodissa, jonne hän joutui frontaali- eli 
otsalohkodementian vuoksi. Siitä seurasi puuttuva sairaudentunne, lääkkei-
denoton ja henkilökohtaisen hygienian laiminlyönti. Hän kykeni vielä liik-
kumaan jonkin verran. Kaksi vuotta sitten hänellä oli aivoverenvuoto, jonka 
seurauksena hän joutui käyttämään pyörätuolia pitemmillä matkoilla, mutta 
myös siksi, että hän kaatui helposti ja tarvitsi usein pikaista apua. Nykyään 
toisen aivoverenvuodon jälkeen hän on poissa sängystä vain kolme tuntia päi-
vässä, yhden tunnin aamupäivällä, yhden iltapäivällä ja yhden illalla. Hän 
liikkuu pyörätuolin avulla.

Hän on levoton ja pelkää putoavansa sängystä tai joutuvansa siinä huonoon 
asentoon. Hän on ahdistunut ja itkuinen. Hänen sängyssään on laidat mo-
lemmilla puolella. Rouva Olsenille on tärkeintä tuntea olonsa turvalliseksi.

Pallopeitto

Vuosi sitten rouva Olsen sai pallopeiton, jonka avulla henkilökunta toivoi voi-
vansa vähentää hänen ahdistustaan. He olivat miettineet useita vaihtoehtoja 
ongelman ratkaisemiseksi. Koska lääkityskään ei ollut auttanut, he päättivät 
kokeilla pallopeittoa. Yrityksen kotisivuilla kerrotaan, että pallopeitto on ke-
hitetty sensorisen integraatioteorian pohjalta. Peitto on täytetty muovikuulil-
la, jotka tuottavat ärsykkeitä liike-, lihas- ja nivelaisteille. Irtonaisten kuulien 
paino stimuloi aisteja ja lisää kehontunnetta. Kun henkilö liikkuu peiton alla, 
kuulat pyörivät ja saavat aikaan painontunteen, joka välittyy aivoihin. Tämä 
vahvistaa kehon ja sen rajojen tuntemusta, rentouttaa ja lisää turvallisuuden 
tunnetta. Pallopeittoja on saatavana erilaisilla täytteillä. Muovikuulat paina-
vat eniten ja stimuloivat aisteja voimakkaimmin. Muovi- ja polystyreenise-
koitteinen peite on hieman kevyempi ja sopii henkilöille, jotka eivät tarvitse 
niin voimakkaita aistiärsykkeitä. Polyesteritäytteinen peite sopii niille, jotka 
tarvitsevat pienimmän aistiärsykkeen.

Pallopeiton käyttö on lisääntynyt dementoivia sairauksia sairastavien hen-
kilöiden rauhoittajana. He voivat olla usein levottomia, kulkevat edestakaisin 
ja nousevat ylös sängystä useita kertoja yössä. Pallopeitto auttaa heitä tun-
temaan omat kehonrajansa, mikä rauhoittaa ja vahvistaa turvallisuudentun-
netta.  Peittoa suositellaan aluksi käytettäväksi lyhyitä jaksoja päiväsaikaan, 
jolloin voidaan tarkkailla henkilön suhtautumista siihen. Kokemusten lisään-
tyessä käytön pituutta voidaan asteittain lisätä.
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Rouva Olsenin yhteyshenkilö hoitokeskuksessa oli lähihoitaja. Hän tutustui 
pallopeittoon aikaisemmassa työpaikassaan. Neuvoteltuaan asiasta keskuksen 
fysioterapeutin kanssa hän ehdotti, että peittoa kokeiltaisiin. Kokeiluun pää-
dyttiin, koska sisäinen levottomuus, asentotunnon häiriöt ja tahattomat pak-
koliikkeet saivat rouva Olsenin pyörimään sängyssä, jolloin tyynyt ja peitot 
putoilivat lattialle ja hän oli itsekin vaarassa pudota. Lisäksi hän nukkui usein 
vinossa, valui alas sängyssä ja oli muutenkin levoton ja peloissaan ja joutui 
usein pyytämään apua. Rouva Olsenin kanssa ei asiasta voinut neuvotella, 
joten peite hankittiin omaisten suostumuksella, ja he maksavat peitteen kuu-
kausivuokran. Ostopäätöksestä peitteen toimittamiseen kului 14 vuorokaut-
ta.

Rouva Olsen sai peiton ilman esittelyä, koska yhteyshenkilön mukaan hän 
olisi kieltäytynyt vastaanottamasta sitä. Peiton mukana tuli yrityksen kirjoit-
tama käyttöohje. Peitto laitettiin rouva Olsenin päälle illalla ja henkilökun-
ta tarkkaili hänen reaktioitaan ja sitä, rauhoittiko peitto häntä. Sisäänajovai-
heessa kaikkien työvuorojen hoitajat totesivat, että peitosta oli apua. Rouva 
Olsen nukkui rauhallisemmin, kutsui harvemmin apua ja peitto auttoi häntä 
silminnähden paremmin hallitsemaan kehoaan ja asentoaan sängyssä.

Rouva Olsen käyttää peittoa sängyssä ollessaan, kesäisin vain yöllä ja muul-
loin aina, kun hän on levoton. Peitto saattaa tuntua melko lämpimältä eten-
kin kesäisin. Tytärkin on huomannut, että peitto saattaa olla melko lämmin, 
koska hänen äitinsä on sen käytön aikana ollut joskus kovin punakka. Lisäksi 
se hänen mielestään näyttää joskus rajoittavan äidin liikkumista. Mutta muu-
ten hän ei ole havainnut mitään erityistä.

Työntekijät ovat tyytyväisiä peittoon. Sitä on helppo käyttää päivittäin. He 
eivät ole huomanneet mitään haittavaikutuksia siitä, eikä heidän mielestään 
rouva Olsenkaan osoita olevansa tyytymätön siihen. Rouva Olsen pystyy itse 
ottamaan sen päälleen ja pois.
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Mielenvirkistystä, aivojen aktivointia

Jytte on 87-vuotias leski. Hän on kotoisin Norjasta. Hän avioitui tanska-
laisen miehen kanssa. Hänen elämästään on hyvin vähän tietoja, mutta se 
tiedetään, että sisaruksia on ollut 12, kuusi tyttöä ja kuusi poikaa. Jytte on 
kertonut, että hän on hyvin nuorena lähtenyt piikomaan. Hänen työnään oli 
kuurata lattioita, ja hän tunsi itsensä väärin kohdelluksi. Avioliitossaan hän ei 
ole halunnut lapsia, hän sai tarpeekseen siskojensa paimentamisesta. Hänen 
aikuiselämästään tiedetään, että hän on työskennellyt neulomossa, ja hän on 
matkustanut paljon yhdessä miehensä ja yhden siskonsa ja tämän miehen 
kanssa. Hän on kertonut eräälle työntekijälle, ettei hän ole kaivannut omia 
lapsia, mutta että hänellä on aina ollut eläimiä ympärillään. 

Tietoa siitä, miksi hän on monta vuotta sitten muuttanut hoitokotiin Tans-
kaan, ei ole. Hänellä ei ole dementiadiagnoosia. Lähes neljä vuotta sitten hän 
muutti suojattuun dementiayksikköön, jossa hän nyt asuu. Hänellä ei ole 
perhettä ja holhooja vastaa hänen raha-asioistaan. Hän liikkuu ilman apuvä-
lineitä eikä hänellä ole fyysisesti näkyviä ongelmia.

Hän selviää päivittäisistä toiminnoistaan jatkuvalla ohjauksella suojatussa 
yksikössä. Ajoittain hän tarvitsee apua peseytymisessä, toisinaan hän selviy-
tyy siitä itse, kun hänelle kerrotaan, mitä hänen pitää tehdä. Hän pukee itse, 
mutta tarvitsee apua vaatteiden valinnassa. Jos häneltä kysyy, mitä hän haluaa 
laittaa päälleen, hän vastaa, että hoitaja saa päättää. Joskus hän valitsee itse, 
mitä haluaa päälleen, kun hänelle antaa muutaman vaihtoehdon. Hän pystyy 
keskustelemaan, jos keskustelu ei ole abstraktia, hän on reipas ja pystyy pitä-
mään puolensa.

Hänellä on undulaatti huoneessaan. Kun häntä pyydetään puhdistamaan 
häkki, hän kieltäytyy siitä perustelunaan se, että hän on tehnyt sitä eläessään 
riittävästi. Niinpä avustaja siistii häkin ja juttelee samalla hänen kanssaan, 
mistä Jytte nauttii. Hänet on helppo saada mukaan toimintaan, esimerkiksi 
silloin kun soitetaan musiikkia ja lauletaan, mutta hän ei itse tee aloitetta.

Paro

Paro on Japanissa kehitetty vuorovaikutukseen houkutteleva robottihylje. 
Kehitystyö aloitettiin vuonna 1993. Tavoitteena oli antaa mahdollisuus olla 
eläinten kanssa paikoissa, joissa ei voi pitää oikeita eläimiä. Hylje on valittu 
siksi, että harva tuntee sellaista. Jos robotti muistuttaisi kissaa tai muuta tuttua 
eläintä, ihmiset pettyisivät, kun se ei toimisikaan niin kuin oikea eläin. Koke-
muksesta tiedetään, että ihmiset ovat mieluiten tuntematonta eläintä muis-
tuttavien robottieläinten kanssa. Kokeilu osoitti, että useat reagoivat Paroon 
sanomalla ”oi, kuinka se on söpö” ja monille kehittyi siihen tunneside. Monet 
ihmiset hyväksyivät sen helposti, eivätkä yhdistäneet sitä oikeaan hylkeeseen.
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Paron viimeisin versio on kehitetty 2004. Sillä on kestävä keinonahkainen 
karva, jota on miellyttävä koskettaa ja joka hylkii likaa ja bakteereja. Se on 
elektromagneettisesti suojattu niin, että sitä voivat käyttää henkilöt, joilla on 
sydämentahdistin. Parolla on vuorokausirytmi, se on aktiivinen päivällä ja tu-
lee uniseksi yöllä. Sillä on viisi erilaista sensoria, jotka reagoivat kosketukseen, 
ääneen, valoon, lämpöön ja asentojen muutokseen. Siksi se voi erottaa päi-
vänvalon ja pimeyden, se voi tuntea hyväilyt tai iskut kosketussensorin avulla, 
ja se voi tuntea sylissä pitämisen asentosensorin avulla. Äänisensorin avulla 
Paro tunnistaa sanoja kuten nimensä ja tervehdykset. Paro voi oppia toimi-
maan niin kuin käyttäjä haluaa ja se voi vastata uuteen nimeen. Esimerkiksi 
se muistaa, jos sitä on hoivattu taputtamalla ja silittämällä ja se yrittää saada 
uudelleen tätä hoivaa. Jos sitä lyödään, se yrittää välttää, ettei tämä toistuisi. 
Ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan Paro käyttäytyy kuin se olisi elä-
vä, se liikuttaa päätään ja raajojaan, se vastaa kuuluvasti ja ilmaisee selvästi, 
miten se haluaa tulla kohdelluksi.

Paro on itseohjautuva robotti, se pystyy ilmaisemaan tunteita, kuten yllät-
tyneisyyttä ja iloa, ja se voi liikuttaa päätään, silmiään ja raajojaan vastauksena 
sille mitä tapahtuu. Juuri nämä reaktiot tulkitaan niin, että sillä on tunteita. 
Paro ilmaisee iloa, kun sitä hoivataan ja pidetään lempeästi, ja se ilmaisee 
vihaa, jos sitä lyödään. Se on hämillään, jos sen tuntokarvoihin koskee ja se 
yrittää vetää päätään pois ja itkee, koska se ei pidä siitä. 

Paro oppii tuntemaan ”isäntänsä” ääneen ja tavat ja reagoi niihin. Siksi se on 
useimmin Jytten huoneessa yhdessä hänen kanssaan. Aina joskus se tuodaan 
olohuoneeseen. Osastonhoitaja kertoo, että se saa aikaan hyvän tunnelman. 
Asukkaiden ilme kirkastuu ja he heräävät, kun Paro on heidän kanssaan. Paro 
saa aikaan vuoropuhelun, jota henkilökunta ei pysty aikaansaamaan. Se veto-
aa äidintunteisiin ja siksi se on suosituin naisten keskuudessa. Osastonhoita-
jan mukaan Paron käyttöä pitää rajoittaa ja ammatillisesti seurata miksi, mil-
loin, miten ja miten kauan sitä käytetään – ei voi vain laittaa kahtakymmentä 
Paroa olohuoneeseen. Se ei tuottaisi toivottua vaikututusta.

Jytellä on useita nukkeja asunnossaan ja hän pitää niistä hyvin paljon. Pa-
roon hän tutustui sattumalta. Useissa eri maissa tehtyyn Paron kokeiluprojek-
tiin oli Jyten osastolta valittu yksi asukas, joka saisi kokeilla Paroa. Hän ei kui-
tenkaan ollut suuremmin kiinnostunut Parosta, mutta Jytte sitä vastoin oli. 
Siksi hänet valittiin projektiin. Hän piti siitä niin paljon, että hän osti sen.

Jytte puhuu Paron kanssa. Hän kysyy, onko sen nimi Wuffe vai Luffe sekä 
onko se poika vai tyttö. Se ei vastaa, koska se ei ole päällä. Jytte tutkii sitä, eikä 
löydä mitään osoitusta sukupuolesta, hän ei toista kysymystä. Hän sanoo, että 
hän on niin onnellinen Wuffestaan. Jos hyljettä ei ole laitettu päälle ja se ei 
vastaa, ottaa Jytte tavallisen nuken, jonka nimi on Emil. Hän sanoo Emilil-
le: ”Sinä olet sellainen ihana poika, oikein mukava pieni poika – lähdetkös 
sinä pian ulos ja hakemaan tyttöystävää? – Miten vanha sinä olet? – Kuinka 
monta vuotta olet? – No, sinun pitää pian hommata itsellesi tyttöystävä niin, 
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että pääsette puhumaan – eihän se sovi, että sinä vain istut täällä ja katselet 
etkä sano mitään.” Sen jälkeen hän laulaa sille: ”Pikku Emil on niin hyvä, hän 
on paras jonka tunnet – niin, sinä olet mukava poika. Haluatko olla minun 
poikani? Haluaako Emil olla Jyten poika?  Miksi en saanut Emiliä mukaan 
silloin kun matkustin – sillä meillä olisi ollut niin hyvä yhdessä. Luuletko 
todella, että haluan mennä naimisiin kanssasi (nauraa).” Silloin, kun hylje on 
päällä, hän puhuu sen kanssa samalla tavalla ja sanoo myös, että ”Luffe, hän 
se kaipaa äitiä”.

Hanne on sairaanhoitaja ja hän on työskennellyt dementiaosastolla puoli-
toista vuotta. Hän työskenteli sitä ennen kymmenen vuotta lievää dementoi-
via sairauksia sairastavien ihmisten kanssa. Hanne kertoo, että Jytellä ei ole 
koskaan ollut lapsia, mutta hän on pitänyt paljon eläimistä. Hänelle on paljon 
nukkeja ja nalleja huoneessaan, ja hän juttelee niille kaikille, ne ovat hänen 
lapsiaan. Jytte voi hyvin istua ja katsella lehteä ja istua nukkiensa ja nallejen-
sa kanssa, mutta kun hylje otetaan esiin, hän alkaa jutella ja laulaa. Hylje on 
hänelle elävä olento, siksi hän odottaa, että se voi sanoa hänelle jonkin sanan. 
Mutta usein hylkeen piipitykset ovat hänelle sanoja, ja hän löytää niistä itse 
vastaukset kysymyksiinsä. Hylkeen avulla hän saa enemmän iloa elämäänsä ja 
hylje puhuttelee hänen äidinvaistojaan. Hän unohtaa, että hänellä on hylje, 
niinpä työntekijöiden täytyy muistuttaa, että hänellä on Luffe ja Emil. Hän 
tulee hyvin onnelliseksi, kun ne tuodaan hänelle.
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Iloita ja syventyä johonkin

Rouva Sørensen on 85-vuotias. Hän on lyhyitä työaikoja lukuun ottamatta 
ollut pääasiassa kotona. Hän työskenteli muun muassa lastenkodissa apulai-
sena. Hän oli naimisissa kenkämallien tekijän kanssa, lapsia ei ole. Rouva 
Sørensen asui miehensä kanssa 40 vuotta kaksikerroksisessa asunnossa pie-
nessä maalaiskaupungissa Tanskassa. He viettivät hyvin rauhallista kotielämää 
ja heillä oli hyvin vähän sosiaalisia kontakteja. Mies kuoli kolme vuotta sit-
ten, minkä jälkeen rouva Sørensenin oli vaikeata pärjätä yksin. Hän kaatui ja 
mursi lonkkansa, ja tämän hoidon jälkeen, kun hänellä samalla diagnosoitiin 
Alzheimerin tauti, hänet siirrettiin suureen hoitokeskukseen, jossa hän nyt 
on ollut noin kaksi ja puoli vuotta. Hän asuu osastolla, joka on suunniteltu 
22 henkilölle, jotka on jaettu kahteen hoitoryhmään. Yhteistiloja ovat päivä-
huone ja oleskelutila, josta on pääsy henkilökunnan konttoriin ja keittiöön. 
Osasto on erityisesti tarkoitettu dementoivia sairauksia sairastaville ja siellä 
työskentelevillä avustajilla on koulutusta dementia-alalta. Täällä hän on asu-
nut puolitoista vuotta.

Rouva Sørensen pystyy suoriutumaan useimmista päivittäistoiminnoista 
itse lukuun ottamatta intiimihygieniaa, johon hän tarvitsee apua. Hän liik-
kuu pyörätuolilla ja osallistuu osaston harrastuksiin, joihin kuuluu voimiste-
lu, elokuvissakäynti viikoittain sekä tanssia ja muita toimintoja, joita osaston 
henkilökunta improvisoi päivittäin. Hän on myös edustajana osaston asuk-
kaiden asukasyhdistyksen kokouksissa.

Osasto pyrkii määrätietoisesti säilyttämään asukkaiden yksilölliset harrastus-
toiminnot. Samat rutiinit ylläpidetään sekä asunnossa että arjen toiminnois-
sa (esimerkiksi esineet ja välineet ovat aina samassa paikassa), jolloin paikka 
tuntuu turvalliselta ja tutulta. Rouva Sørensenin muisti on hyvin valikoiva, 
eikä hän esimerkiksi muista päivittäisiä tapahtumia, mutta hän muistaa sil-
loin tällöin hyvin ne kokemukset, jotka ovat tehneet häneen vaikutuksen, 
kuten esimerkiksi kuninkaallisen baletin esityksen.

Ainoa hoitokodin ulkopuolinen yhteys rouva Sørensenillä on veljentyttä-
reen, joka käy häntä katsomassa miehensä kanssa noin kerran viikossa ja joka 
myös hoitaa hänen taloutensa. Rouva Sørensen on hyvin iloinen veljen tyttä-
ren lapsista, joiden kuulumiset ilahduttavat häntä. 

Terapeuttinen nukke

Rouva Sørensenillä on nukke, joka on vauvan kokoinen ja painoinen ja nos-
tettaessa tuntuu oikealta lapselta. Se on pehmeä ja tuntuu lämpimältä ja sillä 
on eloisat kasvot ja suuret silmät. Avustajien mielestä rouva Sørensen vaikutti 
vuosi sitten tapahtuneen kaatumisensa jälkeen surulliselta ja ahdistuneelta. 
He ovat huomanneet että hän piti lapsista ja ilahtui näiden kuvien katso-
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misesta tai kun lapset olivat käymässä osastolla. Kun hoitokodin yhteinen 
dementiakoordinaattori tutustutti heidät terapeuttiseen nukkeen, alettiin 
miettiä, olisiko nukesta ilahduttamaan rouva Sørenseniä. Nukke voisi antaa 
hänelle vastuuntunnetta ja hän tuntisi olevansa ja tarpeellinen. Lisäksi siitä 
olisi hänelle seuraa, se olisi eräänlainen jokapäiväinen työ tai tehtävä.

Rouva Sørensenille päätettiin esitellä erilaisia terapianukkeja, jotta nähtäi-
siin, saisivatko ne hänet iloisemmalle tuulelle. Esitellyistä nukeista yksi ilah-
dutti rouva Sørenseniä niin paljon, ettei hän halunnut luopua siitä. Hän sai 
pitää nuken, jonka hän risti Sofieksi. Veljentytär osti sen hänelle. Sekä omai-
set, että hoitokodin henkilökunta ovat sitä mieltä, että rouva Sørensen on 
muuttunut iloisemmaksi ja hymyilee enemmän nuken saatuaan, ikään kuin 
päiviin olisi tullut uutta sisältöä. Molemmat voivat suositella nukkea muiden-
kin dementiasta kärsivien käyttöön. Nukkien hoidosta olisi hyötyä ja iloa.

Itse nuken hankintaprosessiin ottivat osaa sosiaali- ja terveysavustaja, joka 
työskentelee myös dementiakoordinaattorina. Hän on työskennellyt noin 
15 vuotta vanhustenhoidossa ja tässä hoitokodissa 7 vuotta. Hän on erityi-
sen kiinnostunut dementiahoidosta ja on hyvin kiinnostunut asukkaiden 
harrastustoiminnan ja jokapäiväisen toimintakyvyn säilyttämisestä. Hän 
muistuttaa, että asukkaat eivät useinkaan itse pysty ilmaisemaan tarpeitaan, 
mikä vaatii hoitohenkilökunnalta erityistä tarkkaavaisuutta. Rouva Sørensen 
on hyvä esimerkki tästä, koska hän ei pysty ilmaisemaan ahdistustaan ja tun-
nettaan päivittäisen elämän hallinnan puutteesta. Sosiaali- ja terveysavustaja 
havaitsivat, että rouva Sørensen piti lapsista ja ilahtui, kun hän näki kuvia 
eläimistä ja koirista ja siksi he arvelivat, että nukke voisi olla sopiva rouva 
Sørensenille.

Nukke on rouva Sørensenilla mukana koko päivän lukuun ottamatta ai-
kaa, jolloin hän on poissa hoitokodista. Näin halutaan estää häntä joutumas-
ta kiusallisiin tilanteisiin. Lähtiessään rouva Sørensen pyytää henkilökuntaa 
huolehtimaan Sofiesta.

Rouva Sørensen on ostanut nukelle hiuspannan, jotta hiukset olisivat siis-
tit. Nuken vaatetuksen kanssa hän ei puuhaile muuten kuin suoristamalla ja 
varmistamalla, että ne ovat ojennuksessa nukkea siirrettäessä. Sofie nukkuu 
yöt yhdessä rouva Sørensenin kanssa (seinän puolella, ettei hän putoa yöllä), 
ja istuu aina määrätyssä tuolissa hänen asunnossaan. Muuten nukke kulkee 
koko päivän kävelytelineen korissa ja rouva Sørensen silittää aina välillä sen 
poskea, puhuu tai lepertelee sille.

Henkilökunta huomioi Sofien kysymällä sen vointia ja käyttäytymällä huo-
maavaisesti sitä kohtaan. Näin he haluavat osoittaa, että Sofie on tärkeä osa 
rouva Sørensenin elämää, mikä tuottaa silminnähden iloa ja varmuuden tun-
netta rouva Sørensenille. Hänestä on tullut iloisempi ja onnellisempi sen jäl-
keen, kun nukke on tullut hänen elämäänsä. Nukke on hänelle positiivinen 
ja hyvä kiinnekohta. Perheen mielestä nukke on tärkeä rouva Sørensenille. Se 
tuo hänelle turvaa ja seuraa, jonkun, jolle uskoutua. Se on lisännyt myös hä-
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nen sosiaalisia kontaktejaan, kun muut osaston asukkaat haluavat mielellään 
katsoa tai lainata nukkea.

Nukke näyttää täyttävän rouva Sørensenin tarpeen huolehtia jostakin ja olla 
hyödyksi jollekin. Vaikka hän kohteleekin sitä melkein kuin elävää olentoa, 
hän tietää kyllä, että se on nukke, ja osaa ilmaista sen selvästi käytöksellään 
ja sanallisesti.
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