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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kotiympäristössä asuvan muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumista ja siihen liittyvää katoamisalttiutta muistisairaiden 

henkilöiden itsensä, muistisairaiden henkilöiden omaisten sekä muistiasiantuntijoiden 

kuvaamana.  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimusaineistona (n=10) on käytetty kolmen 

muistisairaan henkilön, neljän muistisairaan henkilön omaisen ja kolmen 

muistiasiantuntijan teemahaastettua. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista ja 

deduktiivista sisällönanalyysia.  

 

Kodin ulkopuolella tapahtuva ulkona liikkuminen merkitsee muistisairaalle henkilölle 

tämän itsenäisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Muistisairaan henkilön ulkona 

liikkumisen ongelmat katoamisalttiuden näkökulmasta ilmenevät muistisairaan henkilön 

tietoisuutena omasta tilanteestaan ja sairauden aiheuttamasta katoamisriskistä, 

sosiaalisen ympäristön huolestumisena, väsymisenä ja kuormittumisena, muistisairaalle 

henkilölle tapahtuvina eksymisinä sekä muistisairaan henkilön itsenäisen liikkumisen 

turvattomuutena.  

 

Muistisairaan henkilön turvallista ulkona liikkumista tukevia ja katoamista 

ennaltaehkäiseviä tekijöitä ovat; turvateknologian käyttö, muistisairaan henkilön 

fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristö, jotka ehkäisevät katoamista ja tukevat 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista sekä muistisairaan henkilön itsenäiseen 

liikkumiseen vaikuttaminen rajoitteita käyttämällä.  

 

Muistisairaan henkilön sairaudestaan johtuvalle katoamiselle altistaa yhteiskunnan 

tarjoamien palveluiden saamisen estyminen tai viivästyminen ja muistisairaan henkilön 

terveydentilaan liittyvät tekijät kuten kognitiiviset haasteet sekä yleisterveydentilaan ja 

lääkitykseen liittyvät tekijät. Muistisairaan henkilö ympäristöstä johtuvat ja katoamisella 

altistavat tekijät liittyvät ympäristön hahmottamisen haasteisiin, muuttamiseen sekä 

muistisairaan henkilön tarpeeseen lähteä ja päästä turvalliseksi kokemaansa kotiin. 

Lisäksi turvateknologisten laitteiden käyttö ei ole aina muistisairaan henkilön kohdalla 

mahdollista.  
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This thesis aims to describe outdoor activity and getting lost behavior in community-

dwelling people with dementia as experienced by the persons with dementia, their family 

caregivers and memory experts. 

 

The thesis is conducted as a qualitative interview study. The research data (n=10) consists 

of semi-structured interviews, which have later been analyzed both inductively and 

deductively by using content analysis. Altogether four persons with dementia, three 

family caregivers and three memory experts have been interviewed for the thesis. 

 

Outdoor activity is connected to factors relating to the independence and well-being of 

people with dementia. The problems related to the getting lost behavior in people with 

dementia manifest themselves in various ways. People with dementia may be aware of 

their tendency to get lost and the risks involved, and it might be unsafe for them to move 

outdoors independently. Getting lost behavior in people with dementia may be burdening 

and tiring for their social environment. 

 

Factors which promote safe outdoor activity and prevent a person with dementia from 

getting lost are: using assistive technology, adapting the physical, social and symbolic 

environment to better suit the person’s needs and restricting the person’s independent 

outdoor activities.  

 

Factors which predispose a person with dementia to getting lost behavior are insufficient 

or delayed public services, and health-related issues such as cognitive challenges and 

problems with general health or medication. Environmental factors which may prompt 

getting lost behavior in a person with dementia include a difficulty in perceiving the 

environment, moving home and a need to return to a home where the person with 

dementia has previously felt safe. Furthermore, assistive technology cannot always be 

utilized.  
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1 JOHDANTO 

 

Muistisairaudet aiheuttavat riskin sairaudesta johtuvaan katoamiseen, koska 

muistisairaudet vaikuttavat muistin lisäksi käsitteelliseen ajatteluun ja arvostelukykyyn. 

Muistisairauden myötä henkilö voi menettää kyvyn tunnistaa tuttujakin paikkoja ja 

arvostelukyvyn puute saattaa aiheuttaa henkilön joutumisen vaarallisiin tilanteisiin. 

(Rowe 2003.) Katoaminen voi olla muistisairaan henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne. 

Talvella kylmyys ja kesällä kuumuus voivat aiheuttaa muistisairaan menehtymisen. 

(Rowe & Bennett 2003.) Muistisairaus voi vaikuttaa henkilön kykyyn aistia janoa, 

nälkää, kylmyyttä ja kuumuutta (Rowe 2003). Muistisairaalla henkilöllä on suuri riski 

menehtyä hukkumalla tai onnettomuuden kuten putoamisen, kaatumisen tai kulkuneuvon 

alle jäämisen seurauksena (Rowe & Bennett 2003). Eksynyt muistisairautta sairastava 

henkilö saattaa olla kyvytön hakemaan apua tai tunnistamaan avun tarvetta, jolloin 

sairaus osaltaan estää tai hidastaa löydetyksi tulemista. (Rowe 2003.)  

 

Bantry White & Montgomery (2015) tutkimuksen mukaan muistisairaiden henkilöiden 

alueellisesta väestönosasta katoaminen tapahtuu 0,5%:lle muistisairaista henkilöistä. 

59% katoamisista tapahtuu kotoa ja 29% laitosolosuhteista. Viidessä prosentissa 

katoamistapahtumissa muistisairaalle henkilölle katoamisesta koituneet seuraukset ovat 

erityisen haitallisia, mukaan lukien henkilön menehtymisen. Haitallisten tapahtumien 

ilmeneminen on yhteydessä kadonneen henkilön korkeaan ikään, katoamistapahtuman 

ajalliseen pituuteen ja vuoden aikaan, jolloin katoaminen tapahtuu. Katoamistapahtuman 

ajalliseen pituuteen vaikuttaa katoamisilmoituksen viivästyminen, katoamisen 

tapahtuminen yöaikaan ja katoamisen tapahtuminen autolla ja julkisilla kulkuvälineillä 

liikuttaessa. Bantry White & Montgomery (2015) johtopäätösten mukaan katoaminen 

tapahtuu pienelle väestönosalle, mutta tälle väestönosalle katoaminen on merkittävän 

riskialtista.  

 

Poliisilain (872/2011) 1 §:n 2 momentin mukaan poliisilla on ryhdyttävä tarpeellisiin 

toimenpiteisiin henkilön löytymiseksi, silloin kun on perusteltua olettaa henkilön 

kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi. Poliisilain 6. luvun 1 §:n perusteella 

poliisin on toimitettava poliisitutkinta, jos se on ilmoituksen perusteella tai muusta 

erityisestä syystä tarpeen kadonneen henkilön löytymiseksi. (Poliisilaki 872/2011.) 

Silloin kun kadonneen henkilön katsotaan olevan kyvytön huolehtimaan itsestään tai 

olosuhteet muuten ovat sellaiset, että henkilö on hengen- tai terveydenvaarassa tai hänen 



 

 

epäillään joutuneen rikoksen uhriksi on poliisin viipymättä aloitettava etsintä- ja 

tutkintatoimet, siitä kun katoamisilmoitus on vastaanotettu. (Poliisihallitus 2013.)  

 

Yhteiskunnallisesti on tärkeää varautua väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin 

haasteisiin, muistisairaan henkilön katoamisalttius on yksi niistä. Muistisairaan henkilön 

katoamista tulisi tutkia tieteellisesti, sillä ilmiön ymmärtämisen ja hallitsemisen kannalta 

systemaattisen tieteellisen tutkimuksen tekeminen on välttämätöntä. Ilmiön tieteellinen 

tutkimus lisää hoitotieteellistä tietopohjaa ja ymmärrystä muistisairaan henkilön 

haasteellisesta käyttäytymisestä. Rowe ym. (2004) mukaan lisätutkimusta tulisi tehdä 

erityisesti katoamistapausten yleisyyden selvittämiseksi, katoamisten ennaltaehkäisyn 

mahdollistamiseksi ja oikeanlaisten toimintamallien löytämiseksi.  
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kotiympäristössä asuvan muistisairaan henkilön 

ulkona liikkumista ja siihen liittyvää katoamisalttiutta muistisairaiden henkilöiden 

itsensä, muistisairaan henkilön omaisten sekä muistiasiantuntijoiden kuvaamana.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ulkona liikkumisen merkityksestä 

muistisairaalle henkilölle, ulkona liikkumisen ongelmien ilmenemismuodoista, ulkona 

liikkumista tukevista toimintamalleista sekä katoamista ennaltaehkäisevistä 

toimintamalleista. Tutkimuksesta saatava tieto lisää ymmärrystä muistisairaan henkilön 

katoamisalttiudesta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää katoamistapahtumien 

ennaltaehkäisyyn sekä muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen tukemiseen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1.  Minkälainen merkitys kodin ulkopuolella tapahtuvalla ulkona liikkumisella on 

muistisairaalle henkilölle? 

 

2. Miten muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ongelmat ilmenevät 

katoamisalttiuden näkökulmasta? 

 

3.   Minkälaiset tekijät tukevat muistisairaan henkilön turvallista ulkona liikkumista ja 

ennaltaehkäisevät muistisairaudesta johtuvaa katoamista? 

 

4.   Minkälaiset tekijät altistavat muistisairaan henkilön ulkona liikkumisesta ja 

muistisairaudesta johtuvalle katoamiselle? 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Etenevät muistisairaudet 

 

Muistisairaudeksi määritellään tila, jossa henkilöllä on muistihäiriö ja ongelmia ainakin 

yhdessä seuraavista osa-alueista; afasia, apraksia, agnosia tai toiminnanohjaamisen häiriö 

sekä henkilön toimintakyvyn muutokset aiheuttavat merkittävää sosiaalisen tai 

ammatillisen toimintakyvyn rajoittumista aikaisempaan toimintakykyyn verrattuna. 

(Erkinjuntti 2006.)  Muistisairaus on elimellinen, aivoja vaurioittava oireyhtymä, joka 

aiheuttaa laaja-alaista henkisten toimintojen heikkenemistä. Muistisairauden keskeisiä 

oireita ovat muistin ja päättelyn häiriöt. Lisäksi muistisairauksiin liittyy afasiaa, agnosiaa 

ja apraksiaa. Afasia ilmenee kielellisinä häiriöinä, agnosia hahmottamisen häiriöinä ja 

apraksiassa häiriöitä esiintyy motoriikan alueella esimerkiksi tahdonalaisten liikkeiden 

häiriintymisenä. (Erkinjuntti ym. 2006, Sulkava 2003.) Yksi muistisairauksien syistä on 

paikallinen vaurio oppimiseen, muistissa pitämiseen ja muistiin palauttamiseen 

erikoistuneissa osissa aivoja (Erkinjuntti ym. 2006). Muistisairaista noin 90 prosentilla 

ilmenee sairauteen liittyviä käytösoireita sairauden jossakin vaiheessa. Käytösoireet ovat 

merkittävä osa muistisairautta, sillä ne altistavat muistisairaan henkilön uusille 

sairauksille kuten loukkaantumisille tai käytösoireiden hoitoon käytettävien lääkkeiden 

sivuvaikutuksille. Tavallisimpia käytösoireita ovat masennus, apatia, levottomuus, 

ahdistuneisuus, psykoottiset oireet, uni-valverytmin häiriöt, seksuaaliset käytösoireet ja 

vaeltelu (Koponen & Saarela 2006, Vataja 2006). Muistisairaudet voivat olla väliaikaisia 

ja parannettavissa olevia tai pysyviä, jolloin sairauden tila pysyy samana tai etenee. 

Keskeisimpiä eteneviä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti (64-70%), vaskulaariset 

dementiat (20-30%), Lewyn kappale- tauti sekä frontotemporaalinen dementia. 

(Erkinjuntti ym. 2006, Sulkava 2003.)  

 

65-vuotiaiden joukossa Alzheimerin taudin esiintyvyys on noin 2% ja yli 85-vuotiaista 

Alzheimerin tautia sairastaa 25%.  Vuonna 2030 Alzheimerin tautia sairastavia 

arvioidaan Suomessa olevan 80 000, joista yli 40 prosentin arvioidaan olevan 

laitoshoidossa. (Sulkava 2003.) Tyypillinen Alzheimerin taudin ensi oire on lähimuistin 

heikkeneminen (Pirttilä & Erkinjuntti 2006, Sulkava 2003). Alkavan tai lievän 

Alzheimerin taudin oireistoon liittyy myös muiden kognitiivisten toimintojen 

heikkeneminen, kuten kielellisen ilmaisun, havaintotoimintojen ja toiminnanohjauksen 

vaikeudet (Remes ym. 2013, Pirttilä & Erkinjuntti 2006). Toiminnanohjauksen 
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heikkenemisestä seuraa toimintojen sujuvuuden ja aloitekyvyn laskua (Pirttilä & 

Erkinjuntti 2006). Sairaus aiheuttaa vaikeuksia motorisissa toiminnoissa, jotka ilmenevät 

päivittäisissä askareissa esimerkiksi vaikeutena pukeutua itsenäisesti. Sairauden 

alkuvaiheessa sosiaaliset keskustelutaidot säilyvät hyvin ja subjektiivinen sairauden 

tunne puuttuu. (Sulkava 2003.) Keskivaikeassa Alzheimerin taudissa sairastuneella 

esiintyy ajan ja paikan hahmottamisen vaikeuksia (Pirttilä & Erkinjuntti 2006, Sulkava 

2003). Sairastunut voi eksyä tutussakin ympäristössä ja hänellä saattaa esiintyä 

vaeltelutaipumusta (Pirttilä & Erkinjuntti 2006). Sairauden edetessä sairastuneen 

liikkumisesta tulee hidasta ja kävely muuttuu töpöttäväksi. Osalla sairastuneista 

liikkumiskyky voi kuitenkin säilyä hyvänä varsin pitkään. (Sulkava 2003.) Vaikeassa 

Alzheimerin taudissa sairastuneen käytösoireet ovat moninaiset ja niitä esiintyy lähes 

kaikilla sairastuneilla. Käytösoireet voivat olla levottomuutta, apaattisuutta, masennusta 

ja levotonta vaeltelua. Sairastunutta on ohjattava ja autettava kaikissa perustoiminnoissa. 

(Pirttilä & Erkinjuntti 2006.)  

 

Vaskulaarista dementiaa aiheuttavat eri tyyppiset aivoverenkiertohäiriöt, jotka 

aiheuttavat aivoissa iskemisiä soluvaurioita sekä kudoskatoa eli atrofiaa. (Erkinjuntti & 

Pirttilä 2006.) Vaskulaarisen dementian oireet voivat alkaa hitaasti tai varsin nopeasti 

(Pirttilä & Erkinjuntti 2006) ja etenevät usein portaittain. Sairauden alkuvaiheessa 

esiintyy yöllistä sekavuutta, masennusta ja kävelyvaikeuksia, lisäksi vaskulaariseen 

dementiaan liittyy afasiaa, apraksiaa, agnosiaa (Sulkava 2003) ja motorista heikkoutta 

(Erkinjuntti ym. 2006). Vaskulaarisessa dementiassa toiminnanohjauksen heikentyminen 

on muistihäiriöitä suurempi kognitiivinen ongelma (Erkinjuntti ym. 2006). 

 

Lewyn kappale tautiin sairastutaan keskimäärin 60-65 vuotiaana ja sairauden diagnoosi 

tehdään pääasiassa oireiden perusteella. Lewyn kappale-tauti diagnoosiin tarvitaan 

älyllisen tason heikentyminen lisäksi Parkinsonin taudille tyyppisiä oireita, kuten 

jäykkyyttä, hitautta, kävelyhäiriöitä tai lepovapinaa. Lewyn kappale-taudin 

ilmenemiselle on tyypillistä oireiden nopea vaihtelu vireystason mukaan. (Sulkava 2003). 

Sairastuneilla esiintyy myös usein yksityiskohtaisia ja todentuntuisia näköharhoja. 

(Rinne 2006b, Sulkava 2003.) Tyypillisiä kognitiivisia oireita ovat muistin heikkous, 

häiriöt hahmotuskyvyssä, kielelliset häiriöt ja kätevyyden heikentyminen (Rinne 2006b). 

Sairauden alkuvaiheessa älyllinen heikentyminen voi olla lievää (Rinne 2006b, Sulkava 

2003). Sairauden edetessä muistisairauden oireet lisääntyvät. Sairauteen liittyy myös 

masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, kaatumisia, pyörtymisiä ja tajuttomuuskohtauksia. 
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Lewyn kappale tautiin sairastunut voi myös käyttäytyä aggressiivisesti ja äkkipikaisesti. 

(Sulkava 2003.) 

 

Frontotemporaalisen dementian aiheuttaa aivojen otsalohkossa tapahtuvat 

degeneratiiviset muutokset. Sairaus alkaa tyypillisimmin 45-65:n ikävuoden välillä. 

(Rinne 2006a.) Frontotemporaalisessa dementiassa käytösoireita voi esiintyä jo ennen 

selviä kognitiivisia muutoksia. Käytösoireet ilmenevät persoonallisuuden ja 

käyttäytymisen muutoksina kuten impulsiivisuutena, apatiana, estottomuutena tai 

arvostelukyvyn puutteena. (Vataja 2006, Rinne 2006a.) Frontotemporaalista dementiaa 

sairastavilla on todettu vaikeuksia toiminnanohjauksessa, tarkkaavaisuudessa ja 

suunnitelmallisuudessa. Sairastuneiden keskittymiskyky on heikko ja heidän on 

haastavaa selviytyä tilanteista, jotka vaativat päättelyä, joustavuutta ja strategioiden 

luomista. Sairaudella on vähäisiä vaikutuksia hahmotuskykyyn. (Rinne 2006a.) 

 

Suomen virallisen tilaston (SVT) mukaan vuonna 2020 yli 65-vuotiaiden kansalaisten 

osuuden suomalaisessa väestöstä arvioidaan olevan 22,6% ja vuonna 2040 saman 

osuuden arvioidaan olevan 26,2% (Suomen virallinen tilasto 2012). Väestön 

ikääntymisen myötä muistisairauksia sairastavien ihmisten määrän voidaan ennustaa 

kasvavan ja vuonna 2030 arvioidaan 128 000 ihmisen sairastavan vaikeaa tai 

keskivaikeaa muistisairautta. (Viramo & Sulkava 2006, Erkinjuntti ym. 2006.) Vuonna 

2011 12% kuolemantapauksista aiheutui dementoivista sairauksista. Dementoivista 

sairauksista aiheutuneet kuolemat ovat lisääntyneet väestön ikääntymisen myötä. 

Pidemmän eliniän takia naisten osuus muistisairauksista johtuvista kuolemista on miehiä 

suurempi. Vuonna 2011 17% naisten kuolemista johtui muistisairauksista. (Suomen 

virallinen tilasto 2011.) 

 

 

3.2 Muistisairaan henkilön vaeltelutaipumus 

 

Vaeltelun (wandering) määritellään olevan muistisairauksiin liittyvä käyttäytymismalli ja 

liikkumisen muoto, joka ilmenee usein toistuvana, päämäärättömänä liikkumisena tai 

kulkemisena ja johon liittyy hetkellisiä avaruudellisen hahmottamisen häiriöitä.  

Vaelteluun liittyy liikkumista paikasta toiseen, liikkumisen kohteen tai päämäärän 

pysyessä samana. Vaeltelutyyppisen liikkumisen päämäärä voi olla karkaaminen.  

Muistisairaan henkilön vaelteluun kuuluu usein kadonneen paikan tai henkilön etsiminen 
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ja henkilö voi tunkeilla paikkoihin, joihin hänellä ei ole lupaa mennä. Muistisairaan 

henkilön vaeltelu voi ilmetä omaisen tai hoitajan liikkumisen seuraamisena tai 

varjostamisena. Vaeltelutaipumus voi johtaa muistisairaan henkilön katoamiseen. 

Vaelteluksi ei katsota liikkumista, jolla on selkeä päämäärä ja tietoinen tarkoitus ja joka 

voidaan esimerkiksi omaisen tai hoitajan toimesta havaita tarkoituksenmukaiseksi. 

Tällaiseksi katsotaan muun muassa muistisairaan henkilön siirtyminen omasta 

huoneestaan ruokailutilaan ruoka-aikoina. Henkilö toimii siis tilanteeseen sopivan 

käyttäytymismallin mukaan. (Algase ym. 2007a, Algase ym. 2007b.) Laitoshoidossa 

olevien muistisairaiden haasteellisen käyttäytymisen yleisin muoto on muita vanhuksia 

häiritsevä levottomuus, joka voi ilmetä mm. vaelteluna ja liikkumisena toisten vanhusten 

huoneisiin (Saarnio ym. 2011). 

 

Hope ym. (1994) määrittelevät epänormaalin kävellen liikkumisen rakennetta 

muistisairailla. Muistisairailla esiintyy alentunutta tai heikentynyttä kävellen liikkumista 

sekä vaeltelua. Vaeltelu jaetaan kolmeen osaan 1) pyrkimys lähteä kodista 2) avun tarve 

kotiin palaamiseen 3) epänormaaliin kävellen ympäriinsä liikkumiseen, joka tarkoittaa 

hoitajan tai omaisen varjostamista tai perässä seuraamista, lisääntynyttä liian aktiivista ja 

päämäärätöntä kävelyä ja tehotonta yritystä tehdä kotitöitä. (Hope ym. 1994.)  

 

 

3.3 Itsenäisen ulkona liikkumisen merkitys ikääntyvälle 

 

Luonnonympäristö on ikääntyvälle mieluinen liikuntapaikka. Ulkoilu mahdollistaa 

sosiaalisia kanssakäymistilanteita ja ulkoilun merkitystä lisää tuttujen ihmisten 

tapaamisen mahdollisuus. Luonnonympäristöllä on hengellinen ulottuvuus, johon lisäksi 

liittyy arjesta irtautumisen kokemus ja vapauden tunne. Ikääntyvän ihmisen 

terveydentilan ja liikuntakyvyn heikkenemisen myötä kodin lähiympäristössä 

liikkumisen merkitys korostuu. Kodin lähiympäristössä viihtyminen lisää 

asuinviihtyvyyttä. (Elo 2006.) 

 

Ikääntyvän ihmisen luonnonympäristössä liikkumisen on todettu olevan yhteydessä 

hyväksi koettuun mielialaan. Mielialaa kohottavana tekijänä nähdään asuinympäristön 

toimintamahdollisuudet kuten mielekäs tekeminen kotona, puutarhassa tai osallistuminen 

erilaisiin harrastustoimintoihin. Sairauden kokeminen elämää rajoittavaksi tekijäksi 

liittyy mm. liikuntakykyyn. Asuinympäristössä liikkumiseen liittyy myös pelkoja kuten 
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yksin liikkumisen pelko ilta-aikaan. Mielialan laskulla on todettu olevan yhteyttä 

asumiseen liittyviin pelkoihin (Elo 2006.) Ulkona liikkumisen pelko laskee ikääntyneen 

elämänlaatua. Liikkumisen tarpeen tyydyttymättömyyteen on ikääntyvillä todettu 

liittyvän masennusoireita, lihaksiston sairauksia ja kävelyyn liittyviä ongelmia. Lisäksi 

vähäisen liikkumisen on todettu vähentävän fyysistä aktiivisuutta pitkällä aikavälillä. 

(Rantakokko 2011.) 

 

 

3.4 Muistisairaan henkilön katoamiselle altistavat tekijät 

3.4.1 Yksilön terveydentilasta johtuvat altistavat tekijät 

 

Ballard ym. (1991) mukaan Alzheimerin tautia sairastavilla on muihin muistisairauksiin 

verrattuna suurempi riski kadota. Klein ym. (1999) puolestaan toteavat tutkimuksessaan, 

että vaeltelutaipumus on kokonaisuudessaan yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla 

kuin muilla muistisairailla. Alzheimerin taudin lisäksi vaeltelulle altistavia tekijöitä ovat 

vaikeaksi luokiteltu muistisairaus (Klein ym. 1999), lähimuistin heikkous (Kiely ym. 

2000), pitkään kestäneet muistiongelmat (Kiely ym. 2000, Klein ym. 1999) keskivaikea 

tai vaikea masennus sekä univaikeudet. (Klein ym. 1999.) Katoamisen riski kasvaa 

kognitiivisten kykyjen heiketessä. Liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan muistisairaan 

henkilön mahdollisuuteen kadota. Rajoittunut kyky liikkua ehkäiseen muistisairaan 

katoamista ja vaikea dementia yhdistettynä rajoittuneeseen liikkumiskykyyn on 

katoamista estävä tekijä. (Kwok ym. 2010.) Terveyteen liittyvistä tekijöistä 

keuhkokuumeen ja ummetuksen sekä antipsykoottisten lääkkeiden käytön on todettu 

aiheuttavan vaeltelua. Vaeltelua on todettu ilmenevän muistisairailla, jotka ilmaisevat 

kipuun tai suruun liittyviä tuntemuksia. (Kiely ym. 2000.) Omaishoitajat arvioivat 

muistisairaan vaeltelun johtuvan turvattomuuden tunteesta (Pyykkö ym. 2001). 

 

 

3.4.2 Asumismuoto altistavana tekijänä 

 

Yksinasuminen ja katoaminen ovat riski muistisairaan hyvinvoinnille (Waugh 2009, 

Gilmore ym. 2003). Samassa taloudessa asuva omainen tai hoitaja mahdollistaa 

muistisairaan vaeltelun valvonnan, jota paitsi yksinelävä muistisairas jää (Waugh 2009). 

Omaiset valvovat muistisairaan toimintaa olemalla muistisairaan kanssa kotona ja 
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pitämällä häntä silmällä (Lach & Chang 2007). Katoamisen tapahduttua omaiset 

rajoittavat muistisairaan läheisensä yksin ulkona liikkumista (Kwok ym. 2009). 

Yksinasuvat muistisairaat hyötyvät kotia ympäröivän yhteisön tuesta. Yhteisön luoma 

turvaverkko mahdollistaa muistisairaan henkilön turvallisen liikkumisen ja päivittäisten 

asioiden hoitamisen. Muistisairaan henkilön toimintatavat ovat yhteisölle tuttuja ja 

yhteisö tunnistaa hänen normaalista poikkeavat toimintamallit. (Gilmore 2003.)  

 

 

3.4.3 Itsenäinen autolla liikkuminen altistavana tekijänä 

 

Muistisairaan henkilön itsenäinen autolla liikkuminen aiheuttaa riskin muistisairaan 

katoamiselle (Adler 2010, Lach & Chang 2007, Rowe & Bennett 2003, Adler ym. 2000). 

Muistisairaalla henkilöllä on riski eksyä hänelle tutullakin reitillä (Adler 2010, Adler ym. 

2000). Muistisairaan omaiset kokevat itsenäisen autoilun olevan terveydellinen 

riskitekijä heidän läheiselleen. Omaiset pelkäävät läheisensä joutuvan osalliseksi 

liikenneonnettomuuteen tai eksyvän autolla liikkuessaan. (Adler ym. 2000.) Muistisairaat 

kokevat itsenäisen autoilun mahdollistavan heidän itsenäisen liikkumisen paikasta 

toiseen (De Witt ym. 2009, Adler ym. 2000) sekä parantavan heidän elämänlaatuaan (De 

Witt ym. 2009). Adler ym. (2000) tutkimuksen mukaan 60% tutkimukseen osallistuneista 

muistisairaista koki, että muistiongelmat eivät vaikuta heidän päätökseensä lopettaa 

autoilua. Omaisten ja terveydenhuoltohenkilöstön rooli korostuu muistisairaan ajokyvyn 

arvioinnissa. (Adler ym. 2000). Muistisairaat käyttävät autolla liikkuessaan tuttuja 

reittejä sekä navigointilaitteita eksymisen ennaltaehkäisemiseksi. Muistisairaan omainen 

voi myös toimia ajonaikana suunnistajana, joko olemalla mukana autossa tai neuvomalla 

reittiä puhelimessa. (Adler 2010.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja tiedonhankintamenetelmät 

 

Tutkimus on laadullinen ja tutkittavaa ilmiötä lähestytään induktiivisesti (Polit & Beck 

2011). Tässä tutkimuksessa tutkijan tavoitteena on kuvailla ja tehdä tulkintoja ilmiöstä 

tiedonantajalta saadun kokemukseen perustuvan informaation perusteella. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2013, Polit & Beck 2011, Burns & Grove 2009.) Tutkimus 

toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla (n=10) loppukesästä 

2013 ja keväällä 2014. Haastattelun teemat nousivat tutkimuskysymyksistä. Tarkkoja 

kysymyksiä tai kysymysten järjestystä ei ollut suunniteltu vaan haastattelu eteni teemojen 

mukaisesti ja haastattelun aikana haettiin teemojen kautta vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.)  

 

Tutkimuksen tiedonantajina toimi neljä muistisairaan henkilön omaista, joista kolmella 

omaisella oli muistisairautta sairastava äiti ja yhdellä omaisella muistisairautta sairastava 

isä. Lisäksi tiedonantajina toimi kolme muistiasiantuntijaa, joista yksi kertoi 

muistisairauksista myös omaisen roolista käsin sekä kolme muistisairautta sairastavaa 

henkilöä. Tiedonantajien hajauttamisella pyrittiin saamaan erilaisia näkökulmia 

tutkimuksen tavoitteisiin ja tarkoitukseen liittyen, lisäksi tavoitteena oli saada rikas ja 

monipuolinen tutkimusaineisto. Tutkija arvioi, että tiedonantajat tarkastelevat ilmiötä 

erilaisista näkökulmista ja tuottavat eritasoista tietoa. Omaisten ja muistisairautta 

sairastavien henkilöiden tuottama tieto on henkilökohtaisempaa, kun puolestaan 

muistiasiantuntijoiden tuottama tieto on laajempaa ja yleistettävämpää.  

 

Tutkimukseen osallistuneita muistisairaita henkilöitä lähestyttiin muistisasiantuntijoiden 

kautta. Muistisasiantuntijat valikoivat sellaiset henkilöt, joiden he arvioivat voivan 

osallistua tutkimukseen. Tämän jälkeen muistiasiantuntijat kertoivat kyseisille henkilöille 

tutkimuksen tarkoituksesta, käytännön toteutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua 

tutkimukseen, lisäksi muistiasiantuntijoilla oli kirjallisena materiaalina käytössä 

tutkimuksessa käytetty tutkimuslupa (Liite 1), josta ilmeni myös tutkimukseen 

osallistumisen eettiset periaatteet. Tutkimukseen osallistumisesta informoitiin myös 
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muistisairaan lähiomaista, mikäli muistiasiantuntija katsoi sen tarpeelliseksi. 

Tutkimukseen tiedonantajiksi valittiin muistisairaita henkilöitä, joiden muistisairaus oli 

varhaisessa vaiheessa, jolloin he pystyivät antaa tietoisen suostumuksen osallistua 

tutkimukseen. 

 

Tiedon hankkimisen muotona haastattelu antaa tutkijalle mahdollisuuden saada tietoa 

haastateltavan tunteista, käsityksistä ja ajatuksista (Holloway & Wheeler 2002). 

Haastattelua tehtäessä ammattitaitoinen tutkija osaa suunnata haastattelua oikeaan 

suuntaa, lisäksi tutkijan tulee olla sensitiivinen sen suhteen milloin kannustaa 

tiedonantajaa kertomaan lisää ja milloin taas antaa tilaa tiedonantajan vapaalle 

pohdinnalle. Tutkijan on tärkeä osata käsitellä sensitiivisiä teemoja oikein. 

Haastattelutilanne tulisi olla haastateltavalle miellyttävä, jolloin se kannustaa 

haastateltavaa kertomaan kokemuksistaan. Tutkija voi esittää kysymyksiä, jotka 

kannustavat haastateltavaa jatkamaan mielenkiintoisesta teemasta, mutta tutkijan on 

tärkeää välttää haastateltavan johdattelua kysymyksillä. Tutkijan tehtävänä on pitää 

haastattelun tavoite mielessä ja ohjata haastattelun kulkua. (Burns & Grove 2009.) 

 

Fyysisesti ja henkisesti miellyttävä haastatteluympäristö kannustaa tiedonantajaa 

kertomaan vapautuneesti kokemuksistaan. Luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi 

tutkijan on hyvä keskustella tiedonantajan kanssa ennen varsinaista haastattelutilannetta. 

Haastatteluympäristöksi kannattaa valita tiedonantajan kannalta miellyttävä ja turvallinen 

tila. Tutkija voi kannustaa tiedonantajaa myös sanattomalla kommunikaatiolla kuten 

ilmeillä ja eleillä. Haastattelutilanne saattaa aiheuttaa tiedonantajalle henkistä 

kuormitusta ja eettisesti toimiva tutkija pyrkii ottamaan tämän huomioon haastattelun 

aikana sekä sen jälkeen. (Burns & Grove 2009, Holloway & Wheeler 2002.) Tutkimuksen 

luotettavuuden lisäämiseksi tutkijan on hyvä haastattelutilanteessa havainnoida 

tiedonantajan sanatonta viestintää, sillä joissakin tilanteissa tiedonantajan kertoma tieto 

voi olla ristiriidassa havainnoidun käyttäytymisen kanssa ( Holloway & Wheeler 2002). 

Ikääntyvien ihmisiä haastateltaessa on syytä kiinnittää huomiota tiedonantajien 

valintakriteereihin, haastatteluympäristöön ja ajankäyttöön, lisäksi tutkijan tärkeää 

perehtyä ikääntyvien elämismaailmaan ( Elo & Isola 2008).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki keskustelemaan tutkimustilanteesta tiedonantajan 

kanssa ennen haastattelua. Tutkimukseen osallistuneiden muistisairaiden henkilöiden 

kohdalla tutustuminen ennen haastattelua ei ollut mahdollista, mutta muistisairaiden 
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henkilöiden haastattelut toteutettiin niin, että heille tuttu muistiasiantuntija oli 

haastattelun aikana lähistöllä ja häneen olisi voitu tarvittaessa tukeutua. Muistisairaiden 

henkilöiden kohdalla haastattelupaikka valittiin muistiasiantuntijan suosituksen mukaan. 

Haastatteluympäristön haluttiin olevan muistisairaalle henkilölle tuttu ja turvallinen. 

Muiden tiedonantajien kohdalla haastattelupaikka valittiin tiedonantajan toiveen mukaan. 

Tutkimushaastattelut toteutettiin tiedonantajien kotona, muistiyhdistyksen tiloissa tai 

kirjaston tutkijahuoneessa. Jokainen haastattelu oli mahdollista toteuttaa rauhallisessa 

ympäristössä ja haastatteluissa paikalla oli vain tutkija ja tiedonantaja. 

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja haastattelujen aikana esiintyi hyvin vähän 

häiriötekijöitä ja keskeytyksiä. 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne nauhoitettiin. 

Tutkimukseen osallistuvia informoitiin haastattelun nauhoittamisesta etukäteen, lisäksi 

haastattelun nauhoittamiseen pyydettiin suostumus vielä ennen haastattelun aloittamista. 

Haastattelun nauhoittamisesta informoitiin osana tiedonantajalta saatua kirjallista 

suostumusta osallistua tutkimukseen (Liite 1).  

 

Haastattelun onnistumisen esteitä ovat mm. tekniset ongelmat, haastattelutilanteen 

keskeyttävät häiriöt, tiedonantajan jännittyneisyys, haastatteluteemassa pysymisen 

ongelmat ja haastattelun aikainen kiire. Tutkijan on tärkeä valmistautua 

haastattelutilanteeseen huolellisesti. Aloittelevan tutkijan on hyvä harjoitella haastattelun 

tekemistä ennen varsinaista haastattelutilannetta. (Burns & Grove 2009.) Tässä 

tutkimuksessa haastattelujen aikana ei esiintynyt teknisiä ongelmia. Tiedonantajat 

pitäytyivät haastattelun teemoissa, eikä haastattelutilanteissa esiintynyt kiirettä tai 

jännittyneisyyttä.  

 

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimushaastattelujen litterointi tapahtui haastattelujen jälkeen. Tutkija kuunteli 

haastattelut nauhalta haastattelutilanteen jälkeen ja useita kertoja ennen litterointeja. 

Aineisto on litteroitu kokonaisuudessaan. Aineistossa tulee esille pitkät tauot ja 

asiayhteyteen merkittävästi liittyvät äänenpainot ja tunteiden ilmauksen kuten 

naurahdukset. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 59 sivua 12-fontilla ja 1 rivivälillä.  
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Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston analysointi tapahtui omaisten ja 

muistiasiantuntijoiden aineiston kohdalla induktiivisella sisällönanalyysillä ja 

muistisairautta sairastavien kohdalla deduktiivisella sisällönanalyysillä. (Elo & Kyngäs 

2008). Sisällönanalyysi perustuu litteroidun tutkimushaastattelun pohjalta esille 

nousevan tiedon kategorisointiin. Tutkija tulkitsee sanojen, lauseiden ja ilmaisujen 

esiintymistä, intensiteettiä ja yleisyyttä tutkimusaineistossa, lisäksi tutkija on 

kiinnostunut siitä missä kontekstissa nämä esiintyvät. (Burns & Grove 2009.) Ennen 

varsinaista analyysia tutkija tutustuu huolellisesti aineistoon lukemalla aineistoa ja 

hahmottamalla siitä muodostuvaa kokonaisuutta (Holloway & Wheeler 2002). Aluksi 

tutkija määrittelee sisällölle tunnusomaiset tai luontaiset tekijät, jonka jälkeen tutkija 

muodostaa säännöt näiden tekijöiden tunnistamiseen ja tallentamiseen aineistosta. Tutkija 

valitsee luokittelun tekemistä varten analyysiyksikön, joka voi olla yksittäinen sana, 

sanayhdistelmä tai teema. Samaan teemaan liittyvät ilmaisut kategorisoidaan. (Burns & 

Grove 2009.) 

 

Tässä tutkimuksessa analyysi yksikkö oli lause tai lausekokonaisuus. Analyysi tehtiin 

tutkimuskysymyksittäin. Analyysin aluksi aineistosta haettiin tutkimuskysymyksen 

kannalta merkittävät ilmaisut, jotka pelkistettiin. Pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin 

alaluokat sekä yläluokat. Yläluokista muodostettiin pääluokat. Analyysi aloitettiin 

muistisairaan omaisten ja muistiasiantuntijoiden haastatteluista, joiden kohdalla 

analyysin lähestymistapa oli induktiivinen. Muistisairaan omaisten ja 

muistiasiantuntijoiden aineiston perusteella muodostettiin alakategoriat. Liitteestä 2 

(LIITE 2) lukija voi seurata yhden alakategorian muodostumista.  

 

Tässä vaiheessa muistisairautta sairastavien henkilöiden aineistosta haettiin 

deduktiivisesti merkittävät ilmaisut, joista muodostettiin pelkistetyt ilmaisut. Tähän 

päädyttiin muistisairautta sairastavien henkilöiden aineiston induktiivisen 

lähestymistavan haasteellisuuden vuoksi. Muistisairaiden henkilöiden haastatteluaineisto 

oli hajanaisempaa ja suppeampaa sekä tutkija joutui esittämään heidän kognitiivisen 

tilanteensa takia haastattelun aikana myös ohjaavia kysymyksiä. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että haastattelussa esitetyt kysymykset täytyi pitää hyvin selkeinä ja 

suppeina eikä abstrakteja käsitteitä ollut mahdollisuus käyttää esimerkiksi käsitteet 

”merkitä” tai ”ilmetä” olivat liian vaikeita. Muistisairaiden henkilöiden haastatteluja 

kuvaillaan tarkemmin arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Kodin ulkopuolella tapahtuvan ulkona liikkumisen merkitys muistisairaalle 

henkilölle 

 

Kodin ulkopuolella tapahtuva ulkona liikkuminen merkitsee muistisairaalle henkilölle 

ulkona liikkumiseen liittyvää itsenäisyyttä ja hänen hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä.  

 

Taulukko 1. Kodin ulkopuolella tapahtuvan ulkona liikkumisen merkitys muistisairaalle henkilölle. 

Pääluokka Yläluokka 

Muistisairaan henkilön kokema ulkona 

liikkumiseen liittyvä itsenäisyys. 

Itsenäisen ulkona liikkumisen merkitys muistisairaalle 

henkilölle ennen muistisairauteen sairastumista. 

Itsenäinen ulkona liikkuminen mahdollistaa muistisairaan 

henkilön itsenäisyyden kokemuksen. 

Ulkona liikkuminen ja itsenäisyyden muutoksen kokeminen. 

Muistisairaan henkilön kokemus hänen liikkumisensa 

seuraamisesta. 

Muistisairaan henkilön tarve saada liikkua ulkona yksin. 

Muistisairaan henkilön hyvinvointiin 

liittyvät tekijät  

Ulkona liikkumisen merkitys muistisairaan henkilön 

psyykkiseen hyvinvointiin. 

Muistisairaan henkilön fyysinen hyvinvointi ja tarve jatkaa 

liikkumista sairaudesta huolimatta. 

Ulkona liikkumisen vaikutus muistisairaan henkilön 

sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Ulkona liikkumisen merkitys muistisairaan henkilön arjen 

hallintaan. 

 

 

5.1.1 Muistisairaan henkilön kokema ulkona liikkumiseen liittyvä itsenäisyys  

 

Muistisairaan henkilön kokemalla ulkona liikkumiseen liittyvällä itsenäisyydellä 

tarkoitetaan itsenäisen ulkona liikkumisen merkitystä tälle ennen muistisairauteen 

sairastumista, itsenäisen ulkona liikkumisen mahdollistamaa muistisairaan henkilön 

itsenäisyyden kokemusta, ulkona liikkumisen ja itsenäisyyden muutoksen kokemista, 

muistisairaan henkilön kokemusta hänen liikkumisensa seuraamisesta sekä muistisairaan 

henkilön tarvetta saada liikkua ulkona yksin. 
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   Taulukko 2. Muistisairaan henkilön kokema ulkona liikkumiseen liittyvä itsenäisyys. 

Yläluokka Alaluokka 

Itsenäisen ulkona liikkumisen merkitys 

muistisairaalle henkilölle ennen muistisairauteen 

sairastumista. 

Ulkona liikkuminen on ollut tärkeää muistisairaalle 

henkilölle ennen muistisairauteen sairastumista. 

Autolla liikkuminen on liittynyt muistisairaan 

henkilön liikkumiseen ennen sairastumista. 

Itsenäinen ulkona liikkuminen mahdollistaa 

muistisairaan henkilön itsenäisyyden 

kokemuksen. 

Muistisairaan henkilön kokeman sairaudentunteen 

vaikutus itsenäiseen ulkona liikkumiseen. 

Muistisairauden etenemiseen liittyvä itsenäisen 

ulkona liikkumisen korostuminen. 

Muistisairaan henkilön pyrkimys itsenäiseen 

ulkona liikkumiseen ja itsenäiseen elämään. 

Ulkona liikkuminen ja itsenäisyyden muutoksen 

kokeminen.  

Muistisairauden vaikutus muistisairaan henkilön 

ulkona liikkumiseen ja sen aiheuttamat tunteet. 

Muistisairas henkilö kokee hyvänä, että hänellä on 

läheisiä ihmisiä, joihin hän voi tarvittaessa 

turvautua. 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen 

puuttuminen provosoi hänen liikkumisen 

tarvettaan. 

Itsenäisen ulkona liikkumisen kyvyn 

menettämiseen liittyvät tunteet ovat liian 

sensitiivinen aihe muistisairaan henkilön 

käsiteltäväksi. 

Muistisairaan henkilön kokemus hänen ulkona 

liikkumisen seuraamisesta. 

Muistisairas henkilö ilmaisee negatiivisia tunteita 

hänen ulkona liikkumisensa rajoittamista kohtaan. 

Muistisairas henkilö kokee, että hänen 

liikkumistaan seurataan tarpeettomasti.  

Muistisairaan henkilön tarve saada liikkua yksin. Saatettuna käydyt kävelylenkit eivät ole 

muistisairaalle henkilölle sama asia kuin yksin 

käydyt.  

Muistisairas henkilö ilmaisee halunsa käydä 

kävelylenkillä yksin. 

Yksin käydyt kävelylenkit ovat muistisairaan 

henkilön keino rentoutua. 

  

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen oli kuulunut muun muassa pyöräilyä, 

juoksemista, kävelyä, uimista ja hiihtämistä. Ulkona liikkuminen oli ollut usein myös 

arkiliikuntaa, jolloin muistisairas henkilö oli kulkenut polkupyörällä työmatkoja, 

toimittanut arkeensa liittyviä asioita kävellen tai marjastanut. Muistisairaan henkilön 

arkirutiineihin oli kuulunut myös itsenäinen autolla liikkuminen.  

 

Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairauden alussa muistisairaat henkilöt korostavat 

omaa itsenäisyyttään. He haluavat hoitaa henkilökohtaiset asiansa, kuten kaupassa 

käymisen, itsenäisesti. Itsenäisyys on muistisairaalle henkilölle tärkeää, koska hän 

tiedostaa, että muistisairaus on etenevä sairaus. Muistisairas henkilö kokee itsenäisen 

ulkona liikkumisen itsenäisyyden osoituksena. Muistisairauden alussa muistisairaalla 
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henkilöllä on tarve korostaa riippumattomuuttaan ja osoittaa, että hän pystyy jatkamaan 

oman näköistään elämää muistisairaudestaan huolimatta. Muistisairaan henkilön 

sairaudentunteen kokeminen vaikuttaa hänen itsenäiseen ulkona liikkumiseen. 

Muistisairas henkilö voi esimerkiksi kieltäytyä käyttämästä palvelubussia, koska ei koe 

olevansa niin sairas, että tarvitsisi tällaista palvelua. Joillakin muistisairailla henkilöillä 

itsenäisen liikkumisen rajoittaminen voi puolestaan lisätä turvallisuudentunnetta. 

 

Haastatteluissa muistisairaan henkilön pyrkimystä itsenäiseen elämään ja itsenäiseen 

ulkona liikkumiseen kuvailivat sekä muistisairauteen sairastunut henkilö, muistisairaan 

henkilön omainen sekä muistiasiantuntijat. Muistisairas henkilö kertoi kokevansa, että 

hänellä on vapaus liikkua ulkona niin kuin hän itse haluaa. Hänellä ei ollut aikomusta 

liikkua ulkona niin, että hänellä olisi riski eksyä. Muistisairaan henkilön omaisen mukaan 

sairastuneelle henkilölle oli tärkeää päästä kävelylle itsenäisesti niin, että kukaan ei 

seurannut häntä tai hänen kulkemistaan. Muistisairas henkilö ei esimerkiksi ilmoittanut 

omaisilleen, että hän lähtee kotoaan ulos kävelylle tai toimittamaan henkilökohtaisia 

asioitaan. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön itsenäisen ulkona 

liikkumisen tarve voi olla suuri. 

 

Muistiasiantuntijat kertoivat, että itsenäisesti ulkona liikkuvat muistisairaat henkilöt 

hoitavat itsenäisesti omia asioitaan kaupungilla esimerkiksi päivätoiminnan yhteydessä 

ja päivätoiminnan ohjaajat tietävät, että he osaavat kulkea kaupungilla turvallisesti. 

Muistisairaalla henkilöllä on usein järkevä selitys ulkona liikkumiselleen tai liikkumisella 

on jokin päämäärä. Muistisairaan henkilön turvallisen ulkona liikkumisen välillä voi olla 

ristiriitaa siitä kuinka riippuvaisia he ovat ulkona liikkuessaan muista ihmisistä tai kuinka 

kykeneviä he ovat itsenäiseen ulkona liikkumiseen Yhdellä muistisairaalla henkilöllä voi 

olla kykyä liikkua ulkona itsenäisesti, kun taas toisella muistisairaalla henkilöllä voi olla 

vaikeitakin hahmottamiseen liittyviä häiriöitä, jolloin hänen sosiaalinen ympäristönsä 

haluaa taata hänen turvallisuutensa sillä, että muistisairas henkilö ei liiku itsenäisesti 

ulkona.  

 

Muistisairas henkilö kertoi haastattelussa itsenäisen ulkona liikkumisen tuottavan hänelle 

mielihyvää. Muistiasiantuntijoiden mukaan itsenäinen ulkona liikkuminen pitää yllä 

muistisairaan henkilön itsetuntoa: Itsenäisesti ulkona liikkuvista muistisairaista 

henkilöistä huomaa, että he ovat ylpeitä kyvystään liikkua itsenäisesti ja käyttää 

esimerkiksi julkista liikennettä. Muistisairas henkilö voi kokea, että toisten ihmisten 
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apuun turvautuminen tarkoittaa itsenäisyyden menettämistä, sillä itsenäinen liikkuminen 

on iso osa muistisairaan henkilön minäkuvaa. Muistisairauden aiheuttamat 

elämänmuutokset saavat muistisairaassa henkilössä aikaan monenlaisia tunteita, koska 

hän tiedostaa ja ymmärtää, että elämänmuutokset johtuvat muistisairaudesta.  

 

Muistisairas henkilö kertoi, että hän ei arkaile kertoa muille ihmisille, että hänellä on 

muistisairaus. Itsenäiseen ulkona liikkumiseen liittyvät ongelmat hän kertoi kokevansa 

muistisairauden etenemisenä. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairas henkilö voi haluta 

pitää kiinni itsenäisyydestään ja itsenäisestä liikkumisestaan, vaikka hänelle olisi 

tapahtunut eksyminen, jonka hän on mahdollisesti kokenut pelottavana tapahtumana.  

 

Muistisairas henkilö kertoi kokevansa hyvänä sen, että hänen ympärillään on läheisiä 

ihmisiä, joihin hän voi turvautua silloin kun hänelle tulee ongelmia. Hän piti tärkeänä 

asiana sitä, että hänen tyttärensä asuu hänen lähellään. Hän kertoi soittavansa tälle apua 

tarvitessaan ja kertoi tämän hoitavan paljon hänen asioitaan.  

 

Eräs muistisairas henkilö kertoi suunnitelleensa toimintamallin mahdollisen eksymisen 

varalta. Eksymistilanteessa hänen suunnitelmanaan on rauhoittaa itsensä ja soittaa 

matkapuhelimellaan apua tutuilta ihmisiltä. Toinen muistisairauteen sairastunut henkilö 

kertoi haastattelussa, että hänellä on ollut tapana tarvittaessa soittaa lähipiiriinsä 

kuuluville ihmisille ja pyytää heiltä apua reittien löytämiseen. 

 

Muistiasiantuntija totesi, että muistisairaan henkilön liikkumiseen puuttuminen voi 

provosoida hänen ulkona liikkumisen tarvettaan. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän 

muistisairaan henkilön liikkumiseen puututaan, sitä enemmän hän voi kokea tarvetta 

ilmaista, että hänelle ei sanella, kuinka hän omaa elämäänsä elää. Liikkumisen 

rajoittaminen voi saada muistisairaassa henkilössä aikaan tunteen, että hänen on päästävä 

liikkumaan entistä enemmän.  

 

(Muistiasiantuntija)”Oma kokemus ainakin on, että mitä enemmän siihen tavallaan 

puututaan ulkopuolelta siihen vapaaseen liikkumiseen, sitä enemmän se ehkä provosoi 

sellaista, että tulee se tarve, että älä sinä minulle sanele, että miten minä elämääni elän. 

” 

 

Muistiasiantuntijan mukaan itsenäisen ulkona liikkumisen kyvyn menettäminen ja siihen 

liittyvien tunteiden käsittely voi olla muistisairaalle henkilölle liian sensitiivinen aihe, 
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jotta sitä olisi mahdollista käsitellä. Muistisairauden alkuvaiheessa muistisairas henkilö 

ei ehkä halua tiedostaa ulkona liikkumiseen liittyviä riskejä. Osa muistisairaista 

henkilöistä haluaa keskustella turvallisuuteen liittyvistä asioista päivätoiminnan ohjaajien 

kanssa, toisille taas aihe on liian sensitiivinen eikä sitä sen vuoksi haluta jakaa muiden 

ihmisten kanssa. Muistisairas henkilö kertoi haastattelussa, että hän kokee sairauden 

etenemisen niin pelottavana asiana, että hän ei halua ajatella sitä ja hän työntää sen pois 

mielestään. Hän kertoi esimerkiksi tietävänsä paikannuslaitteen käytöstä, mutta hän ei 

halunnut ajatella, että voisi joskus tarvita sitä. 

 

Muistiasiantuntijat ja muistisairaan henkilön omainen kertoivat haastatteluissa 

muistisairaan henkilön ilmaisevan negatiivisia tunteitaan hänen ulkona liikkumisen 

seuraamista kohtaan. Omaisten toimesta tapahtuva muistisairaan henkilön liikkumisen 

rajoittaminen tai muistisairaan henkilön kokema holhoaminen voivat ärsyttää 

muistisairasta henkilöä. Erityisesti ne muistisairaat henkilöt, jotka kulkevat yksin kaikilla 

kulkuvälineillä eivätkä halua, että heitä saatetaan, kokevat liikkumisen seuraamisen 

holhoamisena. Muistisairas henkilö voi kokea, että hänen liikkumistaan seurataan 

tarpeettomasti tai hänen kulkemiseensa puututaan turhaan. Tästä voi seurata, että 

muistisairas henkilö kokee, että hän ei saa tehdä enää mitään itsenäisesti. 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairautta sairastavat henkilöt tuovat esille, että omaiset 

eivät usko, että he kykenevät vielä liikkumaan itsenäisesti. Muistisairas henkilö voi 

kokea, että hänellä olisi kykyä käydä ulkoilemassa itsenäisesti, mutta hänen ei anneta 

tehdä tätä. Muistisairas henkilö voi myös suuttua rajoitteiden käytöstä, kuten ovien 

lukitsemisesta.  

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi haastattelussa, kuinka yhdessä omaisen kanssa 

tehdyt kävelylenkit eivät olleet hänen muistisairaalle läheiselleen sama asia kuin hänen 

yksin itsenäisesti tekemänsä kävelylenkit. Saatettuna tehdyt kävelylenkit eivät myöskään 

korvanneet yksin tehtyjä kävelylenkkejä. Omainen kertoi muistisairaan läheisenä 

ilmaisseen halunsa käydä kävelylenkillä yksin.  Muistisairas henkilö oli esimerkiksi 

kertonut, että hän kävelee kävelylenkin nopeammin yksin kuin omaisen kanssa tai hän 

valitsi lyhemmän kävelyreitin silloin kun hän oli kävelyllä omaisensa saattamana. 

Omainen kertoi kokeneensa, että yksin tehdyt kävelylenkit ovat muistisairaalle henkilölle 

rentouttavampia kuin saatettuna tehdyt ja itsenäinen liikkuminen oli muistisairaan 

henkilön keino rentoutua. Omainen kertoi myös, että yksin kävellessään muistisairas 

henkilö saattoi kävellä huomattavasti pidempiä matkoja. Käydessään kävelyllä saatettuna 
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hänellä oli kiire takaisin kotiin.  

 

(Omainen) ”Minä olen itse sitä miettinyt, että se oli jonkinasteinen rentoutumiskeino. 

Lääkäri sanoi minulle, että minun pitäisi lähteä sinne lenkille äidin kanssa, että se estäisi 

sitä, että hänelle tulee yksinään sitä tarvetta. Mutta juuri tänä päivänä mietin sitä, että se 

ei ollut sama asia, koska hän katseli sellaisia lyhyempiä reittejä ja sanoi, että hänellä 

tulee jalat kipeäksi, että hän menee jo kotiin. Että sinä voit mennä tuota pidempää reittiä. 

Se oli sellainen, että kun se yksin pääsi niin se oli rentouttavampi tai en tiedä, sellainen 

tunne minulle on siitä jäänyt.” 

 

 

5.1.2  Muistisairaan henkilön hyvinvointiin liittyvät tekijät  

 

Muistisairaan henkilön hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ovat; ulkona liikkumisen merkitys 

muistisairaan henkilön psyykkiseen hyvinvointiin, muistisairaan henkilön fyysinen 

hyvinvointi ja tarve jatkaa liikkumista sairaudesta huolimatta, ulkona liikkumisen 

vaikutus muistisairaan henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin sekä ulkona liikkumisen 

merkitys muistisairaan henkilön arjen hallintaan.  

 

Taulukko 3. Muistisairaan henkilön hyvinvointiin liittyvät tekijät. 

Yläluokka Alaluokka 

Ulkona liikkumisen merkitys muistisairaan 

henkilön psyykkiseen hyvinvointiin. 

Ulkona liikkumiseen liittyvät pelon ja 

epävarmuuden tunteet. 

Kävelyllä käyminen auttaa muistisairaan 

henkilön ahdistuksen tunteeseen. 

Muistisairas henkilö pyrkii ratkaisemaan 

hämmentävän tilanteen kävelemällä. 

Muistisairas henkilö purkaa huonoa mielialaansa 

liikkumalla ulkona. 

Ulkona liikkuminen tuottaa mielihyvää 

muistisairaalle henkilölle. 

Muistisairaan henkilön fyysinen hyvinvointi ja 

tarve jatkaa liikkumista sairaudesta huolimatta. 

Muistisairas henkilö on hyvässä fyysisessä 

kunnossa. 

Muistisairas henkilö harrastaa liikuntaa 

sairaudesta huolimatta mahdollisimman pitkään. 

Ulkona liikkumisen vaikutus muistisairaan 

henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Ajokortin menettäminen on muistisairaalle 

henkilölle vaikea asia. 

Muistisairas henkilö toivoo, että hänellä olisi 

ystäviä, joiden kanssa hän voisi liikkua ulkona 

yhdessä. 

Omaiset eivät halua rajoittaa muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumista.  

Ulkona liikkumisen haasteet rajoittavat 

muistisairaan henkilön sosiaalista elämää. 

Sairauden edetessä muistisairas henkilö pysyy 

mieluummin kotona kuin liikkuu kodin 
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ulkopuolella.  

Muistisairaan henkilön matkustelu jää pois 

sairauden edetessä.  

Ulkona liikkumisen merkitys muistisairaan 

henkilön arjen hallintaan. 

Muistisairas henkilö käy hakemassa postin. 

Muistisairas henkilö liikkuu luonnossa. 

Muistisairaan henkilön ulkoilu on osa hänen 

arkirutiinejaan. 

Muistisairas henkilö tapaa ulkona liikkuessaan 

ystäviään ja hoitaa henkilökohtaisia asioitaan. 

 

 

Muistisairautta sairastavat henkilöt ja muistiasiantuntijat kuvailivat haastatteluissa 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen liittyvää epävarmuutta ja pelkoja. Ulkona 

liikkumiseen liittyvät pelot voivat vähentää muistisairaan henkilön ulkona liikkumista, 

koska muistisairas henkilö ei uskalla lähteä yksin ulos. Muistiasiantuntija kertoi 

haastattelussa myös tilanteista, jotka rajoittavat muistisairaan henkilön ulkoilua. Eräs 

muistisairas henkilö oli kertonut toiveestaan päästä hiihtämään ja oli tuonut esille, että 

hän ei enää uskaltanut hiihtää, sillä kaikki ladut näyttivät hänestä samanlaisilta. Pelko voi 

myös rajoittaa muistisairaan henkilön liikkumista ulkona tai estää tätä liikkumasta 

ulkona, sillä muistisairas henkilö ei halua uhmata pelkojaan. Ulkona liikkumiseen 

liittyvät pelot ja epävarmuudet voivat liittyä yleiseen turvallisuudentunteeseen kuten 

toisiin ihmisiin, jotka voidaan kokea uhaksi omalle turvallisuudelle. Lisäksi pelkoa voi 

aiheuttaa ulkona liikuttaessa jokin tietty asia, kuten metsässä liikkuminen, joka saattaa 

juontaa juurensa muistisairaan henkilön lapsuuteen.  

 

(Omainen) ”Aika pian se yksin liikkuminen sitten supistui. Ehkä hänellä olisi saattanutkin 

olla haluja liikkua, en osaa nyt sanoa aivan sitä vaihetta, että miten se sitten meni. Menikö 

se omasta halusta se, että hän ei liikkunut enää yksin. Mutta hän oli aina arka ihminen. 

Toisaalta, että jos pelotti niin hän ei varmaan uhmannut pelkojaan sillä tavalla.” 

 

(Muistisairas henkilö) ”Kun tuntuu, että minä en yksinään uskalla lähteä. Semmoinen 

pelko on vähän. En mitä sitä pelkää, että minä eksyn, mutta jos on semmoisia ihmeellisiä 

ihmisiä. Siellä liikkuu joskus niin niitä minä paremminkin voin säikähtää.” 

 

Muistisairas henkilö kertoi haastattelussa, että hän uskaltaa kulkea hänelle tuttuja reittejä, 

mutta hän ei uskalla kulkea yksin hänelle vieraisiin paikkoihin. Muistiasiantuntijan 

mukaan toisinaan muistisairaalle henkilölle tututkin reitit voivat aiheuttaa epävarmuuden 

tunnetta. Saatettuna liikkuminen voi tuoda turvallisuuden tunnetta 

sairaudentunnottomallekin muistisairaalle henkilölle. 
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Muistisairas henkilö kertoi, että hänen ulkona liikkumiseensa ei liity pelkoa, vaan hän 

kokee arkuutta lähteä ulos. Hän ei myöskään koe pelkoa eksymisestä. Muistiasiantuntijan 

mukaan on mahdollista, että muistisairas henkilö ei halua tuoda esille kokemuksiaan tai 

tuntemuksiaan ulkona liikkumiseen liittyen. Muistisairaalla henkilöllä voi olla 

esimerkiksi eksymisen kokemuksia, mutta hän ei halua jakaa kokemaansa muille 

ihmisille.   

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi, että kävelyllä käyminen auttoi hänen 

muistisairautta sairastavan läheisensä ahdistuksen tunteeseen. Hän koki, että kävelyllä 

käydessään muistisairas henkilö purki muistisairauteen liittyvää ahdistusta. Kävelyllä 

käymisellä muistisairas henkilö pyrki myös ratkaisemaan hänelle hämmentävää 

tilannetta. Hän saattoi lähteä ulos kävelemään, kun hän kohtasi hämmentävän tilanteen. 

Omaisen mukaan muistisairas henkilö ajatteli mahdollisesti, että hämmentävä tilanne 

ratkeaa sillä aikaa, kun hän on kävelemässä. Omaisen mukaan muistisairas henkilö pyrki 

poistamaan ulkona liikkuessaan myös huonoa mielialaansa. Huonolla tuulella olleessaan 

muistisairas henkilö saattoi lähteä ulos kotoa ja sanoa omaisilleen, että häntä ei tarvitse 

seurata. Ulkoilu oli muistisairaan henkilön keino poistaa henkistä huonoa oloaan.  

 

(Omainen)”Siihen sairauteen liittyy sellaista ahdistuneisuutta. Käsittää sen tilanteensa 

niin se helpotti kun sai käydä kävelemässä.” 

 

(Omainen) ”Kun ei pysty oikein keskustelemaan. Hänen mielestään outoja ihmisiä, johon 

riitti sitten minä ja minun mies. Kun mentiin niin hän silloin lähti, yritti välttää niitä 

tilanteita, että ei tarvitsi keskustella.” 

 

(Omainen)”Se oli jos tuli joku sellainen hämminki tilanne. Hänellä oli kuulolaitteet, jos 

se sattui, että ne olivat hukassa niin sitten se saattoi, että se lähti kävelemään. Jotenkin 

minä en tiedä, että odottiko se tosiaan, että se sillä selviytyy, että jos hän käy siellä.” 

 

Ulkona liikkuminen tuottaa mielihyvää muistisairaalle henkilölle. Omaisten mukaan 

kävelemässä käyminen oli muistisairaalle henkilölle mielekästä ja tuotti hänelle iloa. 

Muistisairas henkilö ulkoili mielellään. Omainen kertoi haastattelussa, että hänen 

läheisensä kohdalla tarve ulkona liikkumiseen oli suuri ja paikallaan oleminen tuotti 

hänelle vaikeuksia. Haastattelussa muistisairas henkilö itse kertoi, että kävelyllä 

käyminen on hänestä mukavaa. Ulkona liikkuessaan muistisairas henkilö kertoi 

nauttivansa kauniista säästä ja sään ollessa mieluinen hän saattoi käydä kävelemässä 

normaaliin ulkoiluun verrattuna ylimääräisenkin kävelylenkin. Muistisairas henkilö 
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kertoi ulkona liikkumisen antavan hänelle hyvää mieltä ja hyvää oloa ja ulkoilun jälkeen 

hän kertoi tuntevansa olonsa pirteäksi. Muistisairas henkilö kertoi kokevansa, että ulkoilu 

ei ole hänelle pakko, vaan ulkona liikkuminen on hänelle ihana asia. 

 

(Muistisairas henkilö)” Nyt kun on tuollainen ilma, niin ajattelin, että minä olen jo kerran 

käynyt, mutta minä varmasti toisenkin kerran. On niin aivan ihanaa kävellä tuolla kun 

minä en ole mikään lenkkeilijä sillä tavalla, että ihan vaan nautin auringosta.” 

 

(Muistisairas henkilö)” Minä monta kertaa sillä tavalla oikein hirveästi hengitän sisään 

ilmaa ja ulos ja semmoista. Se on minulla jäänyt jotenkin sinne ytimeen, että ulkona pitää 

käydä. Ei pidä, mutta saa käydä voisi sanoa niin.” 

 

Kaikki haastatteluun osallistuneet muistisairaan henkilön omaiset kertoivat muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumisesta muistisairauden aikana. Eräs omaisista kertoi, että hänen 

läheisensä fyysinen toimintakyky oli muistisairauden aikana erittäin hyvä ja hän jaksoi 

kävellä pitkiäkin matkoja. Omaiset kertoivat päästäneensä muistisairaan henkilön 

ulkoilemaan yksin niin kauan kun olivat kokeneet sen turvalliseksi, sillä he olivat 

tienneet, kuinka tärkeää se oli ollut heidän muistisairaalle läheiselleen. Omainen kertoi 

erään muistisairaan henkilön liikkuneen polkupyörällä sairauden loppuvaiheeseen saakka 

ja kun hän ei enää todennäköisesti osannut ajaa polkupyörällä, niin hän otti 

polkupyöränsä esille tai kaipaili sitä. Eräs omainen toi esille, että hänen muistisairaan 

läheisensä kohdalla säännöllinen liikunta jatkui koko sairauden ajan hänen 

menehtymiseensä saakka. Eräs omaisista kertoi hänen läheisensä muistisairauden 

aikaisen ulkona liikkumisen olleen tavallista vanhan ihmisen ulkona liikkumista.   

 

Muistisairas henkilö kertoi oman liikuntaharrastuksensa vähentyneen muistisairauden 

myötä. Hän kertoi haastattelussa, että hän lenkkeilee edelleen jonkin verran, mutta se on 

vähäistä siihen nähden, kuinka paljon hän liikkui aikaisemmin ennen eläkkeelle 

jäämistään ja sairastumistaan. Muistiasiantuntija toi haastattelussa esille, että ihmisellä 

on luontainen halu liikkua. 

 

(Muistisairas henkilö)”Kyllä minä olen ikäni liikkunut. Minä olen ollut kova liikkumaan. 

Minä olen juossut ja lenkkeillyt paljon, mutta se on nyt jäänyt tavallaan kumpainenkin. 

Lenkkeilyä harrastan jonkin verran, mutta kyllä se on vähäistä siihen nähden mitä minä 

olen. Minä olen kyllä juossut paljon, kymmeniä kilometrejä päivittäin kun eläkkeellekin 

jäin. Ja olen ihmetellyt sitä, että mitä vasten minä en enää jaksa, no onhan sitä ikääkin 

tullut. Vaan kun eläkkeelle jäin niin vaikka minulla tuo polvi särkyi niin tekonivel laitettiin 

niin sitten kun se parani niin kyllä minä menin! Se oli mahdotonta menoa. Vaan sitten 

minä väsyin ja tuli tämä sairaus ja se on jäänyt, että aina haluttaisi lähteä lenkille ja sillä 
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lailla vaan ei mitään isompaa ole vaan kyllä minä kävelen vieläkin.” 

 

Muistisairas henkilö kertoi, että hän toivoisi, että hänellä olisi ystäviä, joiden kanssa hän 

voisi liikkua yhdessä ulkona. Hän kertoi haluavansa kulkea yhdessä ystävän kanssa 

tuttujakin reittejä, joita hänellä on ollut tapana kulkea. Hänen mukaansa tututkin reitit 

muuttuvat erinäköiseksi silloin kun teitä parannellaan ja ympäröivää luontoa muutetaan 

esimerkiksi puita kaatamalla. Muistisairaan henkilön mukaan muuttunutta maisemaa 

voisi käydä katsomassa yhdessä ystävän kanssa.  

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi, kuinka ajo-oikeuden poistaminen oli vaikea asia 

hänen muistisairaalle läheiselleen. Hän kertoi autolla liikkumisen olevan usein erityisen 

tärkeää miehille. Muistisairas henkilö voi kokea, että häneltä viedään ajo-oikeuden 

mukana viimeinenkin itsenäisyys. Ajo-oikeuden menettäminen rajoittaa muistisairaan 

henkilön mahdollisuutta liikkua itsenäisesti 

 

Omaiset eivät halunneet rajoittaa muistisairaan henkilön ulkona liikkumista ja kertoivat 

halunneensa antaa muistisairaalle henkilölle mahdollisuuden liikkua ulkona. Eräs 

omainen kertoi, että hänen perheessään ei haluttu rajoittaa sairastuneen henkilön 

lisääntynyttäkään liikkumisen tarvetta lääkkeillä tai rajoittaa muistisairaan henkilön 

liikkumista niin paljon, että hän kokisi olevansa kuin vangittu. Muistisairasta henkilöä 

pyrittiin myös hoitamaan mahdollisimman pitkään kotona sen vuoksi, että kotiympäristö 

mahdollisti hänen ulkona liikkumisensa laitoshoitoa paremmin. Sairastuneella henkilöllä 

oli mahdollisuus liikkua kodin pihapiirissä ja esimerkiksi hoitaa kotieläimiä. 

Muistisairaalle henkilölle haluttiin antaa vapaudentunne eikä hänelle ilmaistu, että häntä 

oli etsitty tai että hän oli ollut omaisilta kadoksissa. Muistiasiantuntijan mukaan omaisilla 

on usein suuri halu luottaa siihen, että muistisairas henkilö selviytyy ulkona liikkumisesta 

vielä itsenäisesti.  

 

Muistiasiantuntijat kuvailivat haastatteluissa, kuinka ulkona liikkumisen vaikeus rajoittaa 

muistisairaan henkilön sosiaalista elämää. Muistisairas henkilö ei mahdollisesti pysty 

vierailemaan ystävien ja sukulaisten luona itsenäisesti.  Yksin asuva muistisairas henkilö 

tarvitsee ystävän tai muun saattajan mukaansa, jos hän haluaa lähteä vierailulle. 

Muistisairauden edetessä muistisairas henkilö voi valita kotona pysymisen kodin 

ulkopuolella liikkumisen sijaan. Muistisairautta sairastavat henkilöt kertovat 

muistiasiantuntijan mukaan usein, että ennen sairastumista heillä oli tapana liikkua kodin 
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ulkopuolella paljonkin, mutta nykyisin he pysyvät enemmän kotona. Jos ulkona 

liikkumiseen liittyy pelkoja, muistisairaan henkilön on helpompi pysytellä kotona kuin 

lähteä ulos. Muistisairauden edetessä jotkut harrastukset, kuten matkustelu, voivat jäädä 

pois. Ulkona liikkumisen haasteet vaikuttavat siihen, että matkalle ei uskalleta lähteä. 

Muistisairaan henkilön rinnalla pitäisi olla koko matkan ajan joku, jotta hän ei eksyisi. 

Kielitaidottomana ulkomailla eksyminen on merkittävä riski muistisairaan henkilön 

turvallisuudelle. Matkustaminen ja uusi ympäristö ovat haaste muistisairaan henkilön 

jaksamiselle, sillä vieraassa ympäristössä hän joutuu pinnistelemään normaalia 

enemmän. 

 

Muistisairaat henkilöt sekä muistisairaan henkilön omaiset kertoivat haastatteluissa 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen kuuluvista arjen rutiineista.  Muistisairaalla 

henkilöllä oli tapana käydä hakemassa päivittäin postilaatikolta posti. Hän liikkui 

luonnossa, esimerkiksi marjasti ja kalasti. Ulkona liikkuessaan muistisairas henkilö 

saattoi lisäksi tavata ystäviään ja käydä esimerkiksi ulkona syömässä heidän kanssaan. 

Muistisairas henkilö hoiti henkilökohtaisia asioitaan: kävi kaupassa, pankissa, 

terveyskeskuksessa tai verotoimistossa. Kun muistisairaalla henkilöllä oli ollut tapana 

liikkua ulkona säännöllisesti, hän ilmaisi kaipaavansa ulkona liikkumista ja liikkui ulkona 

sairastumisensa jälkeenkin useita kertoja viikossa.  

 

 

5.2 Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ongelmien ilmeneminen 

katoamisalttiuden näkökulmasta 

 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ongelmat katoamisalttiuden näkökulmasta 

ilmenevät muistisairaan henkilön tietoisuutena omasta tilanteestaan ja sairauden 

aiheuttamasta katoamisriskistä, sosiaalisen ympäristön huolestumisena, väsymisenä ja 

kuormittumisena, muistisairaalle henkilölle tapahtuvina eksymisinä sekä muistisairaan 

henkilön itsenäisen liikkumisen turvattomuutena. 
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Taulukko 4. Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ongelmien ilmeneminen katoamisalttiuden 

näkökulmasta. 

Pääluokka Yläluokka 

Muistisairaan henkilön tietoisuus omasta 

tilanteestaan ja sairauden aiheuttamasta 

katoamisriskistä. 

Muistisairas henkilö tiedostaa muistisairauteen liittyvän 

katoamisriskin. 

Muistisairas henkilö ei tiedosta muistisairauteen liittyvää 

katoamisriskiä. 

Ulkona liikkumisen haasteet ilmenevät 

sosiaalisen ympäristön huolestumisena, 

väsymisenä ja kuormittumisena. 

Muistisairaan henkilön läheiset ihmiset kuormittuvat. 

Omaiset ovat huolissaan muistisairaan henkilön 

katoamisriskistä. 

Muistisairaiden kanssa työtä tekevät kokevat vastuuta siitä, 

että muistisairas henkilö ei pääse eksymään. 

 

Muistisairaalle henkilölle tapahtuu 

eksymisiä. 

Muistisairas henkilö eksyy arjen tilanteissa. 

Eksymisen tapahtumien tiedostaminen. 

Muistisairaan henkilön itsenäinen 

liikkuminen ei ole enää turvallista. 

Muistisairas henkilö ei selviä enää itsenäisesti liikenteessä 

linja-autolla eikä henkilöautolla. 

Muistisairas henkilö ei kykene tunnistamaan, missä hän on tai 

on ollut. 

Muistisairaalla henkilöllä on korostunut liikkumisen tarve, 

joka ilmenee myös pyrkimyksenä karata. 

 

 

5.2.1 Muistisairaan henkilön tietoisuus omasta tilanteestaan ja sairauden 

aiheuttamasta katoamisriskistä 

 

Muistisairaan henkilön tietoisuus omasta tilanteestaan ja sairauden aiheuttamasta 

katoamisriskistä tarkoittaa sitä, että muistisairas henkilö itse tiedostaa muistisairauteen 

liittyvän katoamisriskin tai hän ei kykene tiedostamaan muistisairauteen liittyvää 

katoamisriskiä. 
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Taulukko 5. Muistisairaan henkilön tietoisuus omasta tilanteestaan ja sairauden aiheuttamasta 

katoamisriskistä. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairas henkilö tiedostaa muistisairauteen 

liittyvän katoamisriskin 

Muistisairas henkilö varmistaa, että ketään toista 

muistisairasta ei jätetä yksin. 

Muistisairas henkilö käyttää tietoisesti vain hänelle 

tuttuja reittejä. 

Muistisairas henkilö pohtii omia kykyjään liikkua 

itsenäisesti. 

Muistisairas henkilö tukeutuu ulkona liikkuessaan 

muihin ihmisiin. 

Muistisairas henkilö ei halua liikkua ulkona yksin. 

Tieto mahdollisesta eksymisen riskistä aiheuttaa 

muistisairaalle henkilölle epävarmuuden, 

turvattomuuden ja pelon tunteita. 

Muistisairas henkilö ei tiedosta muistisairauteen 

liittyvää katoamisriskiä. 

Muistisairaan henkilön ympäristö tunnistaa 

katoamisriskin, mutta sairastunut itse ei tiedosta 

sitä. 

Muistisairaus on niin pitkällä, että muistisairas 

henkilö ei muista tai tunnista eksymistapahtumia. 

Muistisairas henkilö yrittää peitellä eksymistään. 

Muistisairas henkilö ei ymmärrä eksymiseen 

liittyvää vaaraa eikä sitä, miksi ei voi liikkua 

yksin. 

Muistisairas henkilö ei hahmota, että hän on 

eksynyt eikä osaa pyytää apua. 

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairauteen liittyvän katoamisriskin tiedostaminen 

ilmenee muistisairaalla henkilöllä muista sairastuneista huolestumisena. Muistisairas 

henkilö haluaa varmistaa, että ketään toista muistisairasta henkilöä ei jätetä yksin. Lisäksi 

muistisairas henkilö kiinnittää huomiota siihen, että ryhmässä kuljettaessa kaikki henkilöt 

pysyvät läsnä eikä ketään jätetä yksin löytämään reittejä. Muistisairas henkilö voi myös 

huolehtia siitä, että toisella sairastuneella henkilöllä on varmasti mukanaan saattaja, jos 

hän ei ole muun ryhmän mukana.  

 

Muistisairas henkilö kertoi tiedostavansa katoamisriskinsä ja käyttävänsä tietoisesti vain 

hänelle tuttuja reittejä. Muistisairaat henkilöt kertoivat itsenäiseen ulkona liikkumiseen 

liittyvistä rutiineistaan. Heillä on tapana käydä kävelemässä aina sama tuttu reitti, jonka 

he ovat kokeneet turvalliseksi ja jonka he ovat uskaltaneet kulkea itsenäisesti. He toivat 

myös esille, että heillä ei ole ollut tapana poiketa tutulta reitiltä. Reitin valintaan vaikuttaa 

myös se, että muistisairas henkilö ei ole aikaisemmin eksynyt kyseisellä reitillä ja hän 

kokee, että hän osaa reitiltä varmasti takaisin. Muistisairas henkilö kertoi haastattelussa, 

että hän on pohtinut etukäteen, kuinka hän toimii, jos hän eksyy kävelylenkillä. Hän 
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kertoi, että eksymisen tapahduttua hän miettii, missä on ja palaa takaisin samaa reittiä, 

josta on tullutkin. 

 

Muistiasiantuntijat kuvailivat haastattelussa, kuinka muistisairaat henkilöt pohtivat 

omaan kykyään itsenäiseen ulkona liikkumiseen. Kun muistisairas henkilö huomaa 

sairautensa edenneen, hän voi käydä keskusteluja muistiasiantuntijan kanssa siitä, kuinka 

pitkään hänen on turvallista kulkea itsenäisesti esimerkiksi linja-autolla. 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairas henkilö voi miettiä paljonkin, missä vaiheessa 

hän ei enää luota itseensä siinä, että hän osaa kulkea ja pystyy kulkemaan itsenäisesti. 

Muistisairas henkilö siis pohtii itsenäisen liikkumisen turvallisuutta omalla kohdallaan. 

Haastattelussa muistisairas henkilö toi esille myös muita turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, 

kuten turvallisen asumisen. Sairauden edetessä hän on varautunut muuttamaan 

tuetumpaan asumismuotoon, jotta asuminen olisi hänelle turvallista. 

 

Muistiasiantuntijoiden ja muistisairaiden henkilöiden haastatteluissa nousi esille, kuinka 

muistisairaat henkilöt turvautuvat ulkona liikkuessaan muihin ihmisiin.  

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön kokiessa ulkona liikkumiseen 

liittyvää epävarmuutta hän voi tukeutua lähellä oleviin ihmisiin ja esittää heille 

kysymyksiä, jotta hän tuntisi olevansa paremmin ajan tasalla tilanteessa. Muistisairas 

henkilö pyrkii myös olemaan lähellä muita samaa seuruetta olevia ihmisiä ja hän etsii 

katseella oman seurueensa ihmisiä, jos hän joutuu heistä liian kauas. 

 

Muistisairas henkilö kertoi, että vaikka hän osaisi kulkea kaupungilla myös itsenäisesti, 

hän hyväksyy, että häntä saatetaan, jotta hän pääsee varmasti turvallisesti perille.   

Muistisairas henkilö toi haastattelussa esille, että pyytää apua muilta ihmisiltä, mikäli 

kokee olevansa eksyksissä ja pyytää ystävän mukaan saattajaksi, kun on menossa 

vieraaseen paikkaan. Hän tekee myös matkoja yhdessä hyvän ystävänsä kanssa.  

 

Muistiasiantuntijan mukaan itsenäisen ulkona liikkumisen ongelmat ilmenevät niin, että 

muistisairas henkilö ei halua liikkua yksin. Ne muistisairaat henkilöt, jotka asuvat 

puolisonsa kanssa ja jotka eivät uskalla liikkua ulkona yksin, liikkuvat joka paikassa 

yhdessä puolisonsa kanssa. Kun muistisairas henkilö tiedostaa yksin liikkumiseen 

liittyvän epävarmuuden, hän voi tiedustella muilta ihmisiltä, kuka lähtee hänen 

saattajakseen. Yksin asuvat muistisairaat henkilöt alkavat käyttää muita helpommin 

palvelubussia, koska heillä ei ole kotona ketään, joka varmistaisi, että he osaavat tulla 
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takaisin kotiin.  

 

Muistiasiantuntijat kertoivat eksymisen riskin aiheuttavan muistisairaille henkilöille 

epävarmuuden, turvattomuuden ja pelon tunteita. Yksin ulos meneminen ja takaisin kotiin 

löytäminen aiheuttavat muistisairaalle henkilölle epävarmuuden tunnetta. Muistisairas 

henkilö kokee pelottavana, että hän voi eksyä eikä löydä enää takaisin. Turvattomuuden 

tunteen taustalla voi olla aikaisemmin tapahtunut ja muistijäljen jättänyt eksyminen. 

Turvattomuuden tunnetta muistisairaalle henkilölle aiheuttaa tietoisuus siitä, että hän ei 

enää luota itseensä siinä, että hän kykenee liikkumaan ulkona.  

 

Muistiasiantuntijan mukaan jotkut muistisairaat henkilöt eivät itse tunnista sairauteensa 

liittyvää katoamisriskiä, jonka hänen sosiaalinen ympäristönsä puolestaan pystyy hänen 

kohdallaan toteamaan. Muistisairauden edettyä määrätyn rajan yli muistisairas henkilö ei 

enää itse kykene tunnistamaan itsenäiseen ulkona liikkumiseen liittyviä riskejä. Näissä 

tilanteissa on haasteellista tuoda muistisairaalle henkilölle esille itsenäiseen ulkona 

liikkumiseen liittyvät ongelmat.   

 

Muistisairaan henkilön omaiset kuvailivat haastatteluissa tilanteita, joissa heidän 

läheisensä muistisairaus oli edennyt niin pitkälle, että hän ei muistanut tai tunnistanut 

hänelle tapahtuneita eksymisiä. Tämä ilmeni omaisten keskustellessa muistisairaan 

henkilön kanssa sairaudesta johtuvasta eksymisriskistä. Muistisairas henkilö esimerkiksi 

kertoi omaisilleen, että hän ei enää liikkuisi ulkona itsenäisesti sen jälkeen kun hän eksyy. 

Hänelle oli kuitenkin jo tapahtunut eksymisiä, mutta hän ei muistanut, että näin oli käynyt. 

Muistisairas henkilö saattoi ulkona liikkuessaan huomata, että hän ei osannut liikkua 

itsenäisesti, mutta tämä havainto unohtui häneltä saman tien. On myös mahdollista, että 

muistisairas henkilö ei kyennyt tunnistamaan eksymistapahtumia tai muistisairas henkilö 

peitteli eksymisiä, eikä myöntänyt, että niitä olisi tapahtunut.  

 

(Omainen)”Yksi kerta oli sellainen, että äiti oli lähtenyt joulun alla kylälle kauppaan. Oli 

sanonut isälle, että hän menee katsomaan joululahjoja ja isä oli, että mene vaan 

katselemaan. Äiti oli lähtenyt ja sitten sitä ei ollut alkanut kuulumaan niin isä oli lähtenyt 

sinne kauppaan. No ei se ollut siellä ja sitten isä oli soittanut minun veljelle, joka asuu 

kans siellä kylällä, että äiti on lähtenyt kauppaan eikä hän ole siellä kaupassa, että nyt 

pitää lähteä etsimään. Veli oli lähtenyt ajamaan kohti kylää niin sitten hyvällä tuurilla oli 

äiti sattunut kävelemään siellä pyörätiellä. Ja oli napannut äidin kyytiin. Ja veli kuvaili 

sitä tilannetta siten, että kaikin tavoin yritti peitellä sitä, että olisi eksynyt.” 
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Sairauden eteneminen voi vaikuttaa muistisairaan henkilön ajantajuun, jolloin 

muistisairaan henkilön ajantaju häiriintyy eikä hän eksyessään hätäänny tilanteesta, sillä 

hän ei kykene muistamaan, kuinka kauan on ollut poissa.  

 

Sekä muistisairaan henkilön omaiset että muistiasiantuntija kertoivat haastatteluissa, 

kuinka muistisairas henkilö ei ollut ymmärtänyt eksymiseen liittyvää vaaraa eikä sitä, 

miksi hän ei ole voinut enää liikkua yksin. Muistisairas henkilö on esimerkiksi voinut olla 

pitkäänkin omaisilta kadoksissa tai hänet on voitu joutua siirtämään laitoshoitoon 

nimenomaan itsenäisen liikkumisen ongelmien takia eikä muistisairas henkilö näissäkään 

tapauksissa ole ymmärtänyt, miksi hän ei ole voi liikkua ulkona itsenäisesti. Muistisairaan 

henkilön omaiset ja muistiasiantuntijat ovat voineet olla sitä mieltä, että muistisairaan 

henkilön ei ole ollut enää turvallista liikkua ulkona itsenäisesti. Muistisairas henkilö on 

kuitenkin itse kokenut, että hänen ulkona liikkumisessaan ei ole mitään ongelmaa.  

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairauteen liittyvät hahmottamisen häiriöt vaikuttavat 

muistisairaan henkilön kykyyn liikkua ulkona. Muistisairaalla henkilöllä voi esiintyä niin 

vaikeita hahmottamisen häiriöitä, että hän ei osaa pyytää apua, jos hän eksyy. 

Hahmottamisen häiriöt voivat aiheuttaa myös sen, että muistisairas henkilö ei hahmota 

eksymistä edes tapahtuneen.  

 

 

5.2.2 Ulkona liikkumisen haasteet ilmenevät sosiaalisen ympäristön huolestumisena, 

väsymisenä ja kuormittumisena 

 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen haasteet ilmenevät sosiaalisen ympäristön 

huolestumisena, väsymisenä ja kuormittumisena. Muistisairaan henkilön läheiset 

kuormittuvat, omaiset ovat huolissaan katoamisriskistä ja muistisairaan henkilön kanssa 

työtä tekevät kokevat vastuuta siitä, että muistisairas henkilö ei pääse eksymään.  
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Taulukko 6. Ulkona liikkumisen haasteet ilmenevät sosiaalisen ympäristön huolestumisena, väsymisenä ja 

kuormittumisena. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairaan henkilön läheiset ihmisen 

kuormittuvat. 

Muistisairaan henkilön läheiset kuormittuvat 

siitä, että he joutuvat saattamaan tai kuljettamaan 

muistisairasta henkilöä eri paikkoihin. 

Päivätoiminnan aiheena on usein omaisten 

jaksaminen. 

Omaiset väsyvät muistisairaan henkilön 

liikkumisen tarpeeseen. 

Omaiset ovat huolissaan muistisairaan henkilön 

katoamisriskistä. 

Omainen soittaa päivätoimintaan, jos muistisairas 

henkilö ei ole tullut sovittuna aikana kotiin tai 

omaiset eivät tavoita häntä. 

Omaiset ovat huolissaan siitä, että muistisairas 

henkilö voi kadota. 

Muistisairaiden kanssa työtä tekevät kokevat 

vastuuta siitä, että muistisairas henkilö ei pääse 

eksymään. 

 

Muistisairaiden päivätoiminnassa henkilökunta 

joutuu olemaan tarkkana, että kukaan asiakas ei 

katoa ulkona liikuttaessa. 

Muistiasiantuntija kokee vastuuta muistisairaan 

henkilön katoamisalttiudesta. 

 

Muistisairauden myötä muistisairas henkilö menettää kyvyn liikkua itsenäisesti julkisilla 

kulkuvälineillä, eikä hän enää voi liikkua itsenäisesti henkilöautolla. Näistä syistä 

muistisairaan omaiset ja läheiset ihmiset toimivat hänen saattajinaan ja kuljettavat häntä 

eri paikkoihin. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön omaiset ja läheiset 

ihmiset kuormittuvat ja väsyvät muistisairaan henkilön kuljettamisesta ja saattajana 

toimimisesta. Muistiasiantuntija kertoi omaisten kuormituksen ilmenevän omaisille 

järjestetyissä omaisten illoissa, joiden aiheeksi toivotaan usein omaisten jaksamiseen 

liittyvää teemaa. Omaiset toivovat, että he saisivat tapaamisissa purkaa omia 

kokemuksiaan ja tuntemuksiaan.  

 

Haastatteluissa muistisairaan henkilön omaiset kertoivat, kuinka he väsyivät 

muistisairaan läheisensä korostuneeseen ulkona liikkumisen tai kotoa lähtemisen 

tarpeeseen. Omaiset kokivat, että silloin kun muistisairas henkilö on säännöllisesti 

lähdössä pois kodistaan, hänen kanssaan tarvitaan erityistä kekseliäisyyttä ja 

kärsivällisyyttä. Omaisten näkökulmasta tällaiset tilanteet ja niiden hallinta ovat 

päivittäisiä haasteita muistisairaan henkilön kanssa. Omaisen mielestä kotoa lähteminen 

ja korostunut liikkumisen tarve ovat omaisille kaikista raskain muistisairauden oire, sillä 

muistisairaalla henkilöllä ei välttämättä ole mitään muita omaisia kuormittavia oireita.  

Muistisairas henkilö ei ole esimerkiksi väkivaltainen ja hän selviää hyvin kotona 

tavallisista päivittäisistä toiminnoista, kuten ruokailuista ja hygienianhoidosta. Puolison 

uupumus muistisairaan henkilön päivittäin ilmenevään kotoa lähtemisen tarpeeseen voi 

olla syy, miksi muistisairas henkilö siirtyy laitoshoitoon. Muistisairaan henkilön 
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korostunut liikkumisen tarve on erityisen raskasta omaishoitajana toimivalle omaiselle, 

vaikka muistisairaan henkilö hoitovastuuta pyrittäisiin jakamaan perheenjäsenten kesken. 

Siinäkin tilanteessa, että omaishoitaja asuu eri taloudessa muistisairaan henkilön kanssa, 

tuntee hän joutuvansa olemaan jatkuvasti puhelimella tavoitettavissa, mikäli jotain 

tapahtuisi.   

 

Muistisairaan henkilön omaiset ovat huolissaan sairastuneen henkilön katoamisriskistä. 

Muistiasiantuntijoiden mukaan omaisten huoli näkyy päivätoiminnan henkilökunnalle 

omaisten tekeminä yhteydenottoina. Omaiset soittavat päivätoimintaan, mikäli 

muistisairas henkilö ei ole tullut kotiin sovittuna aikana, ja keskustelevat henkilökunnan 

kanssa siitä, kuinka seuraavaksi tulisi toimia. Omaiset voivat soittaa päivätoimintaan 

myös silloin, kun he eivät tavoita muistisairasta henkilöä ja tiedustelevat, olisiko 

sairastunut henkilö päivätoiminnassa. 

 

Muistisairaan henkilön omaiset ja muistiasiantuntijat kuvailivat haastatteluissa omaisten 

kokemaa muistisairaan henkilön eksymisriskiin liittyvää huolta. Muistisairauden edetessä 

omaisten huoli muistisairaan henkilön itsenäisestä ulkona liikkumisesta nousee pintaan ja 

katoamisen tapahduttua omaiset pohtivat toimintamallia, jonka mukaan vastaavissa 

tilanteissa jatkossa toimitaan. Omaiset kokevat muistisairaan henkilön katoamisriskin 

pelottavana asiana ja näkevät eksymisen mahdollisuuden todennäköisenä muistisairauden 

edetessä. Kun omainen tiedostaa muistisairaan henkilön eksymisriskin, hän pelkää jo 

etukäteen puheluita, joissa hän kuulee sairastuneen henkilön lähteneen kotoaan ilman 

saattajaa. Omainen ei voi etukäteen tietää, mitä tulee tapahtumaan ja voi kokea niin 

sanotun päivystysvalmiuden kuormittavana. Omaiset ovat huolissaan muun muassa siitä, 

kuinka pitkälle muistisairas henkilö ehtii kulkea eksyttyään. Talvella tapahtuva 

katoaminen koetaan erityisen pelottavaksi tapahtumaksi.  

 

Muistiasiantuntijoiden kertomuksista tuli esille, että muistisairauden parissa 

työskentelevät kokevat vastuuta siitä, että muistisairas henkilö ei pääse eksymään 

päivätoiminnan aikana. He kertoivat, että muistisairaiden päivätoiminnassa työskentelevä 

henkilökunta joutuu olemaan työssään tarkkana ja kiinnittämään erityistä huomiota 

siihen, että ulkona liikuttaessa kukaan asiakkaista ei pääse eksymään. Henkilökunta ei 

koe varsinaisesti eksymisen mahdollisuutta pelottavana asiana, vaan he tiedostavat, että 

heidän täytyy kiinnittää ulkona liikuttaessa erityistä tarkkavaisuutta siihen, että kaikki 

asiakkaat pysyvät ryhmän mukana.  
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Muistiasiantuntija kertoi, että muistisairaat henkilöt ovat tietoisia siitä, että 

päivätoiminnan henkilökunnalla on vastuu heidän turvallisuudestaan. Itsenäisestikin 

liikkuvat asiakkaat voivat varmistaa henkilökunnalta, voivatko he lähteä päivätoiminnan 

jälkeen kulkemaan itsenäisesti kotiin. Päivätoiminnan henkilökunta tuntee vastuuta 

asiakkaistaan ja he seuraavat, että muistisairas henkilö pääsee turvallisesti hänet kotiin 

vievään kulkuneuvoon. Henkilökunta huolestuu, jos he kuulevat, että joku heidän 

itsenäisesti liikkuvista asiakkaistaan ei ole tullut kotiin sovittuna aikana. Muistisairaan 

henkilön omainen kertoi, kuinka hänen laitoshoidossa asuneen läheisensä kohdalla 

hoitohenkilökunnalle oli tullut tavaksi tarkastaa oman työvuoronsa alussa, missä 

muistisairas henkilö oli ollut osastolla ja näin varmistaa, että hän ei ollut päässyt yksin 

ulos.  

 

 

5.2.3 Muistisairaalle henkilölle tapahtuu eksymisiä  

 

Muistisairaalle henkilölle tapahtuu eksymisiä arjen tilanteissa ja eksymistapahtumat 

tiedostetaan. 

 

Taulukko 7. Muistisairaalle henkilölle tapahtuu eksymisiä. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairas henkilö eksyy arjen tilanteissa. Muistisairas henkilö eksyy ulkoillessaan kävely-, 

pyörä- tai hiihtolenkillä. 

Muistisairas henkilö katoaa pihasta kesken 

pihatöiden. 

Muistisairas henkilö eksyy kauppareissulla. 

Muistisairas henkilö lähtee seuraamaan vieraita 

ihmisiä. 

Muistisairas henkilö eksyy päivätoiminnan aikana. 

Eksymisen tapahtumien tiedostaminen. Muistisairauden ensimmäinen oire on eksyminen. 

Muistisairas henkilö tiedostaa itse, että on eksynyt 

tai on ollut eksyksissä. 

Omaiset huomaavat, että muistisairas henkilö on 

ollut eksyksissä tai ei tiedä missä on. 

 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ongelmat ilmenevät arjessa tapahtuvina 

eksymisinä. Sekä muistiasiantuntijat että muistisairaan henkilön omaiset kuvailivat 

eksymisten tapahtuvan tavallisten arkisten askareiden tai harrastusten yhteydessä 

esimerkiksi kauppareissulla tai hiihto-, kävely- tai pyörälenkillä. Eksymiset ovat 
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tapahtuneet muistisairaille henkilöille tutuissa ympäristöissä kuten matkalla tyttären 

kotoa, tutulla kävelyreitillä tai päivätoiminnan aikana.  

 

(Muistiasiantuntija)”Yksi ihminen sanoi, että voi että kun pääsisi hiihtämään, mutta hän 

ei enää uskalla kun ne ladut näyttävät samanlaisilta, niin hän ei uskalla lähteä. Sitten 

selvisi meniköhän siinä puoli vuotta, että hän oli eksynyt. Oli lähtenyt ja eksynyt, mutta 

onneksi löytyi. Oli itse mennyt kauppaan ja sanonut sukset jalassa suunnilleen, että hän 

ei tiedä, että mistä hän on tulossa ja, että hän asuu semmoisessa ja semmoisessa paikassa. 

Oli sitten poliisien avulla löydetty kotiin.” 

 

(Omainen)”Hän oli kävellyt, kun hän käveli pitkiä lenkkejä. Yksi kerta hän olikin mennyt, 

jatkanut suoraan semmoista reittiä, josta hänen piti kääntyä. Hän oli jo monta kilometriä 

mennyt ja sitten oli soittanut minun isälle, että hän ei yhtään tiedä, että missä hän on. Ja 

sitten hän oli tietysti kysynyt, että mitä siinä ympärillä on ja isä oli sitten löytänyt autolla 

äidin.” 

 

(Omainen)”Sellainen sattui kun, että oli pihatöissä minun siskon luona ollut. Minun 

sisko, isä ja äiti. He olivat laittaneet jotain roskia juuri niin hän oli siinä välissä lähtenyt 

kävelemään. Ja oli kuitenkin parin talon päässä ollut ja siellä oli huomattu, että tämä 

nainen ei niin kuin nyt tiedä ja he olivat soittaneet poliisin. Me ei ehditty soittaa edes 

poliisia. Me lähdettiin, minä lähdin kotoa ja me lähdettiin etsimään. Hän oli hyvin 

vikkeläjalkainen ihminen. Me ajateltiin, että hän ehtii vaikka kuinka kauas, mutta hän ei 

ollut ehtinyt. Mun sisko sitten näki, että poliisiauto mene siihen ja oli heti arvannut, että 

no niin siellä hän on ja sieltä hän löytyi.” 

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaalle henkilölle voi olla tyypillistä lähteä 

kulkemaan hänelle vieraan ihmisen mukana tai puhutella vierasta ihmistä itselle tutun 

ihmisen nimellä ja lähteä seuraamaan tätä. 

 

(Muistiasiantuntija)” Kun sairaus oli edennyt, niin hän oli koko ajan niin kuin sillain, 

että hän lähti. Kun hän tykkäsi paljon lapsista niin hän lähti niin kuin lasten perään ja 

puhutteli omien lasten nimellä tai lastenlasten nimellä. Lähti vaan niiden perässä.” 

 

Muistisairauden ensimmäinen oire voi olla eksyminen. Omaiset kertoivat, kuinka 

eksymistapahtuman seurauksena he olivat huomanneet, että heidän läheisellään ei  ollut 

kaikki kunnossa ja sen vuoksi he olivat hakeutuneet läheisensä kanssa lääkäriin. 

Muistisairausdiagnoosin selvittäminen oli alkanut eksymistapahtumasta. Myöhemmin 

muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen omaiset ovat huomanneet, että sairastunut 

henkilö on kertonut eksymiseen viittaavista tapahtumista aikaisemminkin, mutta ne eivät 

olleet herättäneet huolta muistisairauden mahdollisuudesta.  

 

(Omainen) ”Diagnoosi edeltävänä keväänä, se oli huhtikuuta, kun äiti oli lähtenyt 



34 

 

 

pyöräilemään ja mennyt käymään kylässä ja eksynyt sinne lapsuuden kotiinsa, meni 

sinne. Oli mennyt sinne. Ja mikä paikka tämä on? Ja aivan sekaisin ollut. Sisko oli 

sanonut, että tämä on sinun lapsuudenkoti, että sinä olet syntynyt täällä. Ja hän oli ollut 

ihan kuin vieraassa paikassa. Ja sitten lähti siitä ja meni serkun tielle ja sanoi, että hän 

ei osaa kotiin. Ja he eivät olleet ensin käsittäneet, he olivat luulleet, että hän puhuu 

omiaan, että hän narraa, mutta ei se sitä ollut.” 

 

(Omainen)” Silloin ihan varhaisessa vaiheessa kun siitä sairaudesta ei tiedetty niin äiti 

oli kertonut jo vuosia aikaisemmin, että hänelle oli yht´ äkkiä mennyt sillä tavalla, että 

hän ei ole tiennyt, että mihin suuntaan pitää lähteä. Ihan siinä näillä tutuilla teillä, 

juurikin näissä mistä nyt sitten tämä viimeinen lopullinen eksyminen sitten tapahtui. Ja 

sitten oli kävellyt sieltä tavallaan päinvastaiseen suuntaan kuin missä koti on ja sitten 

siellä jossain yht´ äkkiä havahtunut, että missä hän on.” 

 

(Omainen) ”Vielä kun oli työelämässä ja kulki siivoamassa kaupungissa. Hän oli lähtenyt 

eräästä kaupunginosasta autolla lähtenyt ja oli, että hänen pitäisi lähteä ihan eri 

suuntaan. Mutta oli seurannut vaan kylttejä. Ja sitten myöhemmin ennen kuin oli sitten 

tavallaan taas herännyt siihen, että kyllä joo tämä on. Maisema oli näyttänyt täysin 

oudolta.” 

 

Omaiset voivat aistia muistisairaan henkilö kertomuksista tai huomata hänen 

käyttäytymisestään, että hän ei aina tiedä, että missä hän on tai on ollut. Reittien valintaan 

liittyvät vaikeudet korostuvat teiden risteyskohdissa, joissa omainen joutuu käymään 

neuvotteluja muistisairaan henkilön kanssa siitä, mihin suuntaan heidän pitäisi mennä, 

jotta he pääsevät kotiin. Muistisairas henkilö voi haluta jatkaa matkaansa itse oikeaksi 

kokemaansa suuntaan, vaikka omainen kertoo hänen olevan menossa väärään suuntaan. 

 

 

5.2.4 Muistisairaan henkilön itsenäinen liikkuminen ei ole enää turvallista 

 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen haasteiden myötä hänen ulkona 

liikkumisestaan tulee turvatonta. Muistisairas henkilö ei selviä enää itsenäisesti 

liikenteessä linja-autolla tai henkilöautolla. Hänen käyttämänsä reitit ovat 

suunnittelemattomia ja ennakoimattomia, eikä hän ei kykene tunnistamaan missä hän on 

tai on ollut. Lisäksi muistisairaalla henkilöllä on korostunut liikkumisen tarve, joka 

ilmenee myös pyrkimyksenä karata. 
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Taulukko 8. Muistisairaan henkilön itsenäinen liikkuminen ei ole enää turvallista. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairas henkilö ei selviä enää itsenäisesti 

liikenteessä linja-autolla eikä henkilöautolla. 

Muistisairas henkilö menettää kyvyn käyttää linja-

autoa. 

Muistisairaan henkilön autolla tai traktorilla 

ajaminen on vaarallista. 

Ulkopuoliset joutuvat puuttumaan muistisairaan 

henkilön autolla ajamiseen. 

Muistisairas henkilö osaa ajaa autoa tutulla kylällä, 

mutta isommassa kaupungissa ajaminen olisi jo 

ongelmallista. 

Muistisairas henkilö ei ole enää liikennekelpoinen. 

Muistisairas henkilö ei kykene tunnistamaan, että 

missä hän on tai on ollut. 

Muistisairas henkilö ei pysty kertomaan missä hän 

on ollut. 

Muistisairasta henkilöä ei voi jättää hetkeksikään 

valvomatta. 

Muistisairaan henkilön kyvyttömyys tunnistaa 

tuttuja reittejä ja tuttuja paikkoja. 

Muistisairaan henkilön käyttämien reittien 

suunnittelemattomuus ja ennakoimattomuus. 

Muistisairaan henkilön käyttämiä reittejä ei pysty 

ennakoimaan. 

Muistisairas henkilö ei pysty suunnittelemaan omia 

reittejään. 

Muistisairaalla henkilöllä on korostunut 

liikkumisen tarve, joka ilmenee myös 

pyrkimyksenä karata. 

Muistisairas henkilö lähtee muilta ihmisiltä salaa ja 

pyrkii karkaamaan.  

Muistisairaalla henkilöllä on lisääntynyt tarve 

liikkua tai hänellä esiintyy vaeltelua. 

 

Muistiasiantuntijat kertoivat muistisairaan henkilön menettävän muistisairauden myötä 

kyvyn käyttää julkisia kulkuvälineitä. Muistisairas henkilö ei pysty suunnittelemaan linja-

autolla kulkemiaan reittejä eikä valitsemaan oikeaa linja-autoa. Muistisairaan henkilön 

autolla liikkuminen tulee vaaralliseksi ja hän aiheuttaa autolla liikkuessaan vaaratilanteita 

itselle ja muille liikenteessä liikkujille esimerkiksi olemalla osallisena kolariin tai 

aiheuttamalla läheltä piti -tilanteita. Hänen havaintokykynsä on liian huono liikenteessä 

liikkumiseen eikä hän enää tunnista liikennesääntöjä. Muistisairaan henkilön autolla 

liikkumiseen voidaan joutua puuttumaan ulkopuolisten, kuten poliisin tai omaisten, 

taholta. Muistisairas henkilö voi kokea, että poliisin puuttuminen hänen autolla 

liikkumiseensa on turhaa ja ylimitoitettua. Muistisairaan henkilön omainen kertoi, että on 

ollut hyvin mahdollista, että ennen muistisairauden diagnosoimista hänen muistisairaan 

läheisensä autolla liikkumiseen on liittynyt vaaratilanteita, joissa muistisairaan henkilön 

ei voida katsoa olleen enää liikennekelpoinen. Omaiset eivät välttämättä ole olleet 

tietoisia näistä tilanteista.  

 

Muistiasiantuntija ja muistisairaan henkilön omaiset kertoivat, kuinka muistisairas 

henkilö ei sairauden edetessä kykene enää tunnistamaan missä on tai on ollut. 
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Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen tekee turvattomaksi se, että hän ei pysty 

kysyttäessäkään kertomaan kulkemaansa reittiä tai sitä, missä hän on ollut. Kotoa 

poistuessaan muistisairas henkilö ei enää tunnista, missä hän on.  

 

(Omainen)”Se oli kevättä ja taisi olla kassikin mukana ja se oli sanonut, että kirkolle 

lähtee. Minä ajattelin, että no se tulee minua vastaan kun minä täältä lähden, mutta eipä 

sitä sitten näkynytkään. Minä ajelin siellä ristiinrastiin. Yht´äkkiä se sitten oli siellä, se 

oli tämän valtatien varrella ja se oli kävelemässä kylälle päin. Minäkin olin siitä monta 

kertaa ajanut, ei sitä ollut siinä näkynyt. En kyllä oikeasti tiedä, että missä hän oli ollut 

kun hän sitten mainitsi vaan, että olipa se ihmeellinen mummu kun ei se tarjonnut hänelle 

kahvia eikä ruokaa eikä mitään. En minä tiedä, että kävikö se oikeasti kyläpaikassa 

jossakin. Mutta oli sille tullut hiki ja olihan se tietysti kevättalvea ja ihan toppavaatteissa 

taisi olla kuitenkin. Se jäi vähän, että ei pystynyt kysymään, että missä olet ollut, mutta se 

oli vähän niin kuin olisi jossakin mummun luona kylässä. En sitten tosiaan tiedä, että 

missä on ollut.” 

 

Muistisairas henkilö voi olla kyvytön tunnistamaan hänelle tuttujakaan reittejä tai 

paikkoja, mikä lisää huomattavasti katoamisen riskiä.  Muistisairaan henkilön ainoa 

ulkona liikkumiseen liittyvä ongelma voi olla kyvyttömyys tunnistaa paikkoja. 

Muistisairaalla henkilöllä voi olla niin vaikeita hahmottamisen häiriöitä ja niin suuri riski 

kadota, että häntä ei voi jättää ulkona hetkeksikään yksin, vaan hänellä on oltava aina 

saattaja mukana.   

 

Muistisairaan henkilön itsenäisesti ulkona liikkuessaan käyttämiä reittejä ei voida 

muistiasiantuntijan eikä omaisten mukaan turvallisesti suunnitella tai ennakoida, sillä 

muistisairaus vaikuttaa sairastuneen henkilön kykyyn suunnitella asioita. Omaiset 

kertoivat reittien käyttämisen ennakoimattomuuden aiheuttavan heille huolta, sillä he 

eivät voi olla varmoja siitä, pysyykö muistisairas henkilö hänelle tutulla reitillä. Omaisille 

voi myös tulla yllätyksenä se, että muistisairas henkilö poikkeaa tutulta reitiltään. 

Muistisairaalla henkilöllä on esimerkiksi voinut olla tavallisesti tapana pysyä 

kävelylenkeillään tiellä, jolta hän kuitenkin saattaa ennakoimattomasti poiketa metsään. 

Muistisairaan henkilön reittien valinta voi olla myös hyvin sattumanvaraista ja vaihdella 

kävelylenkistä toiseen. Välillä hän voi pysyä tiellä ja toisinaan suunnata kulkunsa metsään 

päin. Muistisairaan henkilön itsenäisistä ulkoilulenkeistä valtaosa voi päättyä hyvin. 

Omainen haluaa haastattelussa korostaa sitä, että muistisairas henkilö ei lähde 

kävelylenkeille eksymään, mutta sitä kertaa, jolloin hän todella eksyy, ei voida ennalta 

määritellä. 
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Muistisairaan henkilön korostunut liikkumisen tarve voi ilmetä myös pyrkimyksenä 

karata. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairauden luonteeseen voi kuulua fyysistä 

levottomuutta, kuljeskelua ja vaeltelutaipumusta. Muistisairaalla henkilöllä voi esiintyä 

lisääntynyttä tarvetta liikkua ulkona, jolloin hän on jatkuvasti lähdössä pois kotoa. 

Muistisairaan henkilön omaiset kertoivat haastatteluissa esimerkkejä tällaisista tilanteista. 

Muistisairas henkilö voi olla lähdössä heti uudelleen ulos kävelemään, vaikka hän olisi 

juuri hetki sitten tullut kävelyltä kotiin. Muistisairas henkilö pyrkii lähtemään kotoaan 

varkain, muiden huomaamatta. Hän saattaa poistua kotoa ilmoittamatta tai hiljaa 

hiipimällä. Laitoshoidon intervallijaksolla muistisairaalla henkilöllä oli ilmennyt 

vaeltelua toisten potilaiden huoneisiin, minkä oli pelätty aiheuttavan konflikteja 

potilaiden välillä.  Lisäksi kyseisen laitoshoitojakson aikana muistisairas henkilö oli ollut 

vaarassa kadota, sillä hänet on löydetty sisäpihalta avaamasta porttia. Hänen 

aikomuksenaan oli ollut lähteä pois pihasta. 
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5.3 Muistisairaan henkilö turvallista ulkona liikkumista tukevat ja katoamista 

ennaltaehkäisevät tekijät 

 

Muistisairaan henkilön turvallista ulkona liikkumista tukevia ja katoamista 

ennaltaehkäiseviä tekijöitä ovat: turvateknologian käyttö, muistisairaan henkilön 

fyysinen ympäristö, joka ehkäisee katoamista ja tukee ulkona liikkumista, muistisairaan 

henkilön sosiaalinen ympäristö, joka ehkäisee katoamista ja tukee ulkona liikkumista, 

muistisairaan henkilön symbolinen ympäristö, joka ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista sekä muistisairaan henkilön itsenäiseen liikkumiseen vaikuttaminen 

rajoitteilla. 

 

Taulukko 9. Muistisairaan henkilö turvallista ulkona liikkumista tukevat ja katoamista ennaltaehkäisevät 

tekijät. 

Pääluokka Yläluokka 

Turvateknologian käyttö. Käytössä olevat turvateknologiset laitteet. 

Turvateknologisiin laitteisiin suhtautuminen. 

Paikannusteknologian käytön eettiset lähtökohdat. 

Muistisairaan henkilön fyysinen 

ympäristö ehkäisee katoamista ja 

tukee ulkona liikkumista. 

Muistisairas henkilö käyttää ulkona liikkuessaan samoja reittejä.  

Muistisairaan henkilön asuinympäristö ehkäisee katoamisia. 

Muistisairaan henkilön sosiaalinen 

ympäristö ehkäisee katoamista ja 

tukee ulkona liikkumista. 

Yhteisöllisyys ehkäisee katoamista ja tukee ulkona liikkumista. 

Sosiaalinen tukiverkko ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista. 

Muistisairas henkilö liikkuu ulkona saatettuna. 

Muistisairaan henkilö symbolinen 

ympäristö ehkäisee katoamista ja 

tukee ulkona liikkumista. 

Yhteiskunnan muuttaminen muistisairaan henkilön turvallista 

liikkumista edistävään suuntaan. 

Muistisairaan henkilön asumishistoria ja nykyinen asuinympäristö 

ehkäisevät katoamista. 

Sosiaalinen ympäristö pyrkii 

rajoittamaan muistisairaan henkilön 

itsenäistä liikkumista.  

Muistisairaan henkilön liikkumisen mahdollisuutta rajoitetaan. 

Muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen haluun vaikutetaan 

siirtämällä huomio liikkumisesta muualle. 

 

 

5.3.1 Turvateknologian käyttö 

 

Käytössä olevat turvateknologiset laitteet, turvateknologisiin laitteisiin suhtautuminen 

sekä paikannusteknologian eettiset lähtökohdat tukevat muistisairaan henkilön turvallista 

ulkona liikkumista ja ennaltaehkäisevät muistisairaan henkilön katoamista.  
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Taulukko 10. Turvateknologian käyttö. 

Yläluokka Alaluokka 

Käytössä olevat turvateknologiset laitteet. Muistisairaalla henkilöllä on turvallisuutta lisäävänä 

laitteena käytössä kulunvalvonta, turvaranneke tai 

paikannuslaite.  

Muistisairaalla henkilöllä on käytössä matkapuhelin 

turvateknologisena laitteena. 

Turvateknologisiin laitteisiin 

suhtautuminen. 
Turvateknologia koetaan myönteisenä. 

Turvateknologia tuo turvaa muistisairaalle henkilölle. 

Muistisairaan henkilön ikä ja tieto turvateknologisten 

laitteiden käytöstä vaikuttaa turvateknologiaan 

suhtautumiseen. 

Paikannuslaite koetaan tarpeellisena sellaiselle 

muistisairaalle henkilölle, jonka yksin liikkumisessa 

ilmenee haasteita.  

Asiantuntijat jakavat tietoa turvateknologian käytöstä 

muistisairaille henkilöille ja heidän omaisilleen.  

Paikannusteknologian eettiset 

lähtökohdat. 

Kysymys siitä, kenellä on oikeus seurata muistisairaan 

henkilön liikkumista. 

Ristiriita siitä, voiko paikannuslaite olla sellainen, että 

muistisairashenkilö ei voi irrottaa sitä. 

Paikannuslaite ei saisi herättää muistisairaassa henkilössä 

negatiivisia tunteita. 

 

Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairailla henkilöillä on käytössään turvallisuutta 

lisäävinä laitteina kulunvalvonta, turvaranneke tai paikannuslaite. Muistisairas henkilö 

käyttää myös matkapuhelinta turvateknologisena laitteena. Muistisairaalla henkilöllä on 

usein käytössään matkapuhelin ja muistiasiantuntijan mukaan olisi tärkeää, että 

matkapuhelin olisi niin helppokäyttöinen, että sillä soittaminen olisi muistisairaalle 

henkilölle riittävän yksinkertaista.  

 

Muistisairas henkilö käyttää matkapuhelinta omaistensa kanssa kommunikointiin. 

Muistisairas henkilö ja hänen omaisensa esimerkiksi sopivat matkapuhelimella missä he 

tapaavat, kun muistisairas henkilö liikkuu ulkona itsenäisesti. Muistiasiantuntijan mukaan 

erityisesti ensimmäisen eksymistapahtuman jälkeen matkapuhelin on tullut 

muistisairaalle henkilölle erityisen tärkeäksi, ja muistisairas henkilö kokee, että 

puhelimen täytyy olla koko ajan hänen mukanaan. Turvallisuutta lisäävänä tekijänä 

muistisairaan henkilön puhelimessa voisi käyttää paikannusta.  

 

Omaiset ja muistiasiantuntijat toivat haastatteluissa esille, että turvateknologia koetaan 

myönteisenä asiana. Muistiasiantuntijan mukaan päivätoiminnassa mukava olevat 

muistisairaat henkilöt eivät ole tuoneet esille, että he kokisivat turvateknologiset laitteet 

rajoittavina laitteina. GPS-paikannus nähdään muistisairaalla henkilöllä positiivisena 

asiana, koska sen avulla hänet voidaan tarvittaessa paikantaa.  
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Muistiasiantuntijat kertoivat, että turvateknologian käyttö tuo turvaa muistisairaalle 

henkilölle erityisesti niissä tilanteissa, joissa muistisairas henkilö tunnistaa oman 

tilanteensa ja kokee ulkona liikkumiseen liittyvää epävarmuutta tai pelkoa ja on 

huolissaan omasta turvallisuudestaan ulkona liikkuessaan. Muistisairas henkilö kertoi 

haastattelussa, että mikäli hänen ulkona liikkumiseensa liittyy ongelmia tulevaisuudessa, 

niin hänen täytyy ottaa käyttöönsä paikannuslaite. Näin hänen omaisensa tietävät, missä 

hän kulkee ja hänen katoamisriskinsä pienenee. 

 

Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairaan henkilön ikä ja tieto turvateknisten 

laitteiden käytöstä vaikuttavat turvateknologiaan suhtautumiseen. Tekniikan tuomat 

mahdollisuudet voivat kiinnostaa enemmän nuoria muistisairaita henkilöitä. Ne 

muistisairaat henkilöt, jotka ovat selvittäneet turvateknologian mahdollisuuksia sekä 

kokeilleet laitteita käytännössä kokevat turvateknologian positiivisena asiana. 

Turvateknologiset laitteet koetaan tarpeellisina niille muistisairaille henkilöille, jotka 

haluavat liikkua itsenäisesti, mutta joiden itsenäisessä liikkumisessa esiintyy haasteita.  

 

Muistiasiantuntijat jakavat tietoa turvateknologian käytöstä muistisairaille henkilöille ja 

heidän omaisilleen. Päivätoiminnan ohjaajat kertovat päivätoiminnan asiakkaille 

turvateknologisten laitteiden olemassaolosta ja keskustelevat niistä. Muistisairaiden 

henkilöiden omaisille tarkoitetuissa omaisten illoissa on esimerkiksi ollut turvalaitteiden 

tuote-esittelijä, joka on kertonut omaisille turvalaitteiden tarjoamista mahdollisuuksista. 

Muistiasiantuntijan mukaan turvateknologisista laitteista kerrotaan enemmän omaisille 

kuin muistisairaille henkilöille, koska omaisten koetaan hyötyvän saamastaan tiedosta 

muistisairasta henkilöä enemmän.  

 

Paikannuslaitteiden käyttöön liittyvät eettiset lähtökohdat eivät ole täysin ongelmattomia. 

Kysymyksiä herättää se, kenellä on oikeus seurata muistisairaan henkilön liikkumista. 

Kaikki omaiset eivät koe oikeaksi seurata muistisairaan henkilön liikkumista, vaikka 

paikannuslaite olisi käytössä turvallisuutta edistävänä tekijänä. Omaisten mielestä 

paikannuslaite voisi olla myös sellainen, että vain poliisiviranomainen voisi tarvittaessa 

paikantaa laitteen.  

 

Lisäksi paikannuslaitteen kiinnitysratkaisussa on eettisiä haasteita. Eräs omainen nostaa 

esiin ongelman liittyen kiinteään paikannuslaitteeseen, jota muistisairas henkilö ei voi 
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irrottaa itse. Omaisen mukaan paikannuslaitteen käyttö on eettisesti väärin, jos 

muistisairas henkilö ahdistuu laitteen käytöstä. Toisen omaisen näkemys puolestaan on, 

että paikannuslaite täytyisi nimenomaan olla esimerkiksi nilkkaan kiinnitettävä kiinteä 

ratkaisu, jota muistisairas henkilö ei voisi itse irrottaa.  

 

Erään omaisen mukaan paikannuslaiteen käyttö on eettisesti oikein silloin, kun se ei 

herätä muistisairaassa henkilössä negatiivisia tunteita ja kun muistisairas henkilö kokee 

laitteen niin sanotusti omakseen. Paikannuslaite on hyvä hankkia siinä vaiheessa, kun 

muistisairaus todetaan, jotta muistisairas henkilö ehtii tottua siihen. Muistiasiantuntijan 

mukaan muistisairauden edettyä muistisairas henkilö ei itse edes jatkuvasti tiedosta, että 

seurantalaite on käytössä.  

 

 

5.3.2 Muistisairaan henkilön fyysinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista  

 

Muistisairaan henkilön fyysinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista silloin, kun muistisairas henkilö käyttää ulkona liikkuessaan samoja reittejä 

ja muistisairaan henkilön asuinympäristö ehkäisee katoamisia. 

 

Taulukko 10. Muistisairaan henkilön fyysinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona liikkumista.  

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairas henkilö käyttää ulkona 

liikkuessaan samoja reittejä. 

Muistisairas henkilö osaa kulkea tuttuja reittejä. 

Muistisairas henkilö käyttää liikkuessaan hänelle tuttuja 

maamerkkejä ja reittejä. 

Tutut reitit ovat arjen rutiineja, jotka tuovat turvaa. 

Muistisairas henkilö voi eksyä uudella reitillä, joten 

tutuista reiteistä olisi tärkeää pitää kiinni. 

Muistisairaan henkilön asuinympäristö 

ehkäisee katoamisia. 

Asuinympäristö voidaan tehdä pienillä muutoksilla 

muistisairaalle henkilölle helpommin hahmotettavaksi.  

Muistisairaan henkilön asunto tehdään valaistuksella 

turvallisemmaksi. 

 

Muistisairas henkilö käyttää ulkona liikkuessaan samoja reittejä. Hän osaa kulkea hänelle 

tuttuja reittejä ja liikkuessaan hän käyttää apuna hänelle tuttuja maamerkkejä ja reittejä, 

eikä hän tarvitse tukea tutuilla reiteillä kulkemiseen. Tutut reitit ovat muistisairaalle 

henkilölle arjen rutiineja, jotka tuovat hänelle turvaa. Muistisairas henkilö voi eksyä 

uudella reitillä, minkä vuoksi olisi tärkeä käyttää hänelle tuttuja reittejä.  
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Muistisairaan henkilön omaiset ja muistiasiantuntijat kertoivat tuttujen reittien 

merkityksestä muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen. Muistiasiantuntijan mukaan 

muistisairas henkilö osaa käyttää hänelle tuttuja reittejä. Omainen kertoi luottaneensa 

siihen, että hänen muistisairas läheisensä osasi kulkea hänelle tuttua reittiä ja pystyi 

kulkemaan itsenäisesti hänelle tutut kävelylenkit. Muistisairaalla henkilöllä olikin tapana 

käydä päivittäin kävelemässä yksi reitti aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Tutuilla 

reiteillä hänelle ei tapahtunut eksymisiä.  

 

Ulkona liikkuessaan muistisairas henkilö käyttää apuna hänelle tuttuja maamerkkejä ja 

reittejä. Muistisairas henkilö kertoi, että hän suunnistaa ulkona liikkuessaan maamerkkien 

mukaan. Muistiasiantuntijat toivat saman asian esille: maamerkkeinä voi toimia määrätyn 

värinen talo, tietty tuttu luonnon maamerkki, kuten iso kuusi tai kaupungilla jokin liike 

tai kauppa. Muistisairas henkilö voi myös tehdä niin sanottuja muistisääntöjä. Hän voi 

esimerkiksi asettaa harjan ulko-ovensa eteen itselle tutulla tavalla, josta hän tunnistaa 

kotiin palatessaan oman ulko-ovensa.  

 

(Muistiasiantuntija)”Esimerkiksi saattaa olla maamerkkejä, että he kertovat, että he 

tunnistavat aina sen kotipihan vaikka jostakin isosta kuusesta. Tai sitten jos 

kaupunkiseutua ajattelee niin kun tässä tulee se ero niin voi olla, että joku kauppa tai 

talonväri niin siitä minun pitää kääntyä. Että sehän riittää tiettyyn vaiheeseen saakka, 

mutta jossakin vaiheessa se katoaa. Mutta kyllä heillä on, että minä tiedän siitä, että 

missä rivitalossa, niin kuin yksi rouva sanoi, että minä laitan sen harjan aina näin päin 

niin minä tiedän siitä, että kun se minun harja on siinä, se lumiharja tai lumikola tai joku 

niin minä tiedän, että se on minun ovi.” 

 

Muistiasiantuntijat kertoivat, että muistisairaat henkilö kertovat usein käyneensä 

kävelemässä saman heille tutun kävelylenkin, eivätkä he juurikaan kokeile uusia, vieraita 

reittejä. Uudet reitit lisäävät muistisairaan henkilön riskiä eksyä. Muistisairaat henkilöt 

pitäytyvät rutiineissaan, joihin ei juurikaan tehdä poikkeuksia. Tutut reitit ovat 

muistisairaalle henkilölle arjen rutiineja, jotka tuovat heille turvallisuuden tunnetta. Arjen 

rutiinit olisi tärkeää pyrkiä pitämään samanlaisina, sillä ne auttavat muistisairasta 

henkilöä tuntemaan elämänsä turvalliseksi.  

 

Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairaan henkilön asuinympäristö ehkäisee 

katoamista silloin, kun muistisairaan henkilön asuinympäristö tehdään pienillä 

muutoksilla hänelle helpommin hahmotettavaksi sekä muistisairaan henkilön asunto 

tehdään valaistuksella turvallisemmaksi. Muistisairaan henkilön koti-ovi on hänelle 
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helpommin hahmotettava, jos se on esimerkiksi erivärinen kuin muiden asuntojen ovet.  

Muistisairaalla henkilöllä kirjaimien ymmärtäminen katoaa myöhemmin kuin kuvan 

ymmärtäminen, joten muistisairaan henkilön koti-oven löytämistä voi helpottaa 

esimerkiksi laittamalla hänen nimensä koti-oveen isoilla kirjaimilla. Muistisairaan 

henkilön koti voidaan tehdä myös valaistuksella turvallisemmaksi. Valoja voidaan pitää 

päällä öiseen aikaan esimerkiksi wc:ssä ja eteisessä. Erityisen tärkeää olisi valaista öiseen 

aikaan wc-reitti niin, ettei muistisairaan henkilön tarvitse etsiä reittiä wc-tiloihin. 

Muutoksilla voidaan pidentää muistisairaan henkilön kotona asumista. 

 

 

5.3.3 Muistisairaan henkilön sosiaalinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee 

ulkona liikkumista 

 

Muistisairaan henkilön sosiaalinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista silloin, kun yhteisöllisyys ja sosiaalinen tukiverkko ehkäisevät katoamista ja 

tukevat ulkona liikkumista, ja muistisairas henkilö liikkuu ulkona saatettuna.  

 

Taulukko 11. Muistisairaan henkilön sosiaalinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona liikkumista. 

Yläluokka Alaluokka 

Yhteisöllisyys ehkäisee katoamista ja 

tukee ulkona liikkumista. 

Muistisairaan henkilön naapurit ehkäisevät katoamisia 

tietäessään tämän sairaudesta ja seuraamalla tämän 

liikkumista.  

Maaseudulla muistisairaan henkilön annetaan liikkua 

enemmän ja yhteisöllisyys ehkäisee muistisairaan henkilön 

katoamista. 

Sosiaalinen tukiverkko ehkäisee 

katoamista ja tukee ulkona liikkumista 

Sosiaalinen tukiverkko mahdollistaa yksin asuvalle 

muistisairaalle henkilölle turvallisen ulkona liikkumisen. 

Omaiset haluavat antaa muistisairaalle henkilölle 

kokemuksen, että hän liikkuu itsenäisesti, vaikka hänen 

liikkumistaan seurataan. 

Muistisairas henkilö liikkuu itsenäisesti ja sopii 

liikkumisestaan lähiomaisen kanssa. 

Päivätoiminnan henkilökunta keskustelee muistisairaiden 

henkilöiden ja heidän omaisten kanssa turvalliseen ulkona 

liikkumiseen liittyvistä tekijöistä.  

Muistisairas henkilö kokee ryhmässä liikkumisen 

mukavana. 

Muistisairas henkilö liikkuu ulkona 

saatettuna. 

Muistisairas henkilö kulkee ulkona saatettuna. 

Muistisairas henkilö kokee saatettuna kulkemisen 

positiivisena asiana. 

Koira mahdollistaa muistisairaan henkilön ulkona 

liikkumisen toimimalla niin sanotusti saattajana. 

 

Muistisairaan henkilön omaiset ja muistiasiantuntija kuvailivat tilanteita, joissa 

muistisairaan henkilön yhteisö ehkäisee muistisairaan henkilön katoamisia. Omainen 
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kertoi, että muistisairaan henkilön naapurit tiesivät hänen muistisairaudestaan ja 

ilmoittivat omaisille, missä hänet on nähty kävelylenkillä. Muistisairaan henkilön 

kadottua hänen katoamissuuntansa pystyttiin päättelemään sen perusteella, olivatko 

naapurit nähneet häntä tai ilmoittaneet omaisille hänen liikkeistään. Eräs omainen kertoi, 

että heillä oli ollut tapana soittaa muistisairaan henkilön kävelyreitin varrella olleelle 

sukulaiselleen. Tuolloin he kertoivat, että muistisairas henkilö oli menossa heille päin, 

jotta sukulaiset pystyivät seuraamaan, että kävelylenkki sujui turvallisesti. Omainen 

kertoi, että joskus eräs tuttu oli ottanut kävelyllä olleen muistisairaan henkilön autonsa 

kyytiin tarkoituksenaan tuoda hänet takaisin kotiin, vaikka omaiset olivat olleet tietoisia 

muistisairaan henkilön liikkeistä. Muistiasiantuntijan mukaan kaupungissa ei välttämättä 

tunneta naapureita samalla tavalla kuin maaseudulla ja sen vuoksi muistisairas henkilö 

voi päästä kulkemaan kauaskin kenenkään puuttumatta asiaan. Toisaalta maaseudulla 

muistisairaan henkilön annetaan liikkua enemmän kaupunkiin verrattuna ja luotetaan 

enemmän yhteisöllisyyteen eli siihen, että naapurit puuttuvat tarvittaessa tilanteeseen ja 

ohjaavat muistisairaan henkilön takaisin kotiin.  

 

(Muistiasiantuntija)”Siinä on eroa, että asutaanko kaupunkiyhteisössä vaan asutaanko 

maalla, että kun kiertää nuita kyliä niin siellä ehkä enemmän niin kuin annetaan kulkea 

ja luotetaan myös, että se yhteisöllisyys näkyy. Että sitten ne naapurit puuttuu ja kääntää 

vaikka takaisin, että kun sinä Maija sinä olet tullut vähän liian pitkälle, että käännytäänpä 

ja minä talutan sinut. Mutta, että eihän kaupungissa välttämättä edes tunneta naapuria.” 

 

Muistisairaan henkilön sosiaalinen tukiverkko ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista. Yksinasuvalle muistisairaalle henkilölle sosiaalinen tukiverkko mahdollistaa 

turvallisen ulkona liikkumisen. Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa, että 

päivätoiminnassa ei ole montaa asiakasta, jotka olisivat täysin yksin asuvia eivätkä 

liikkuisi missään. Yksinasuvilla henkilöillä on yleensä aina joku perheenjäsen, ystävä, 

naapuri, muu läheinen ihminen, vapaaehtoistyöntekijä tai kotipalvelu, johon he voivat 

turvautua. Useimmilla yksinasuvilla muistisairailla henkilöillä on tukiverkko.  

 

Yksinasuvan muistisairaan henkilön itsenäinen liikkuminen voisi olla mahdollista, jos 

heillä olisi joku kotona seuraamassa, osaavatko he palata kotiin. Yksinasuvan 

muistisairaan henkilön kohdalla joku omaisista voi olla tietoinen tämän liikkumisesta ja 

voi seurata kotiin palaamista. Palveluasunnossa asuvan ja itsenäisesti ulkona liikkuvan 

muistisairaan henkilön liikkumista ja kotiin palaamista seuraa palveluasunnon 

henkilökunta.  
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Omaiset ja muistiasiantuntijat kertoivat haastatteluissa, että omaiset haluavat antaa 

muistisairaalle henkilölle kokemuksen itsenäisesti liikkumisesta, vaikka hänen 

liikkumistaan seurataankin. Muistiasiantuntija kertoi, kuinka omainen voi muistisairaan 

henkilön ollessa kävelylenkillä tulla häntä tarkoituksella vastaan autolla ja ottaa hänet 

kyytiin. Tästä pyritään tekemään positiivinen tapahtuma, jotta muistisairaalle henkilölle 

tuntisi, että häntä tultiin vastaan, jotta hänen ei tarvitsisi kävellä koko matkaa kotiin. 

Omainen voi myös tulla ikään kuin sattumalta paikalle, kun muistisairas henkilö on 

kävelylenkillä, jotta tämä ei kokisi, että hänen liikkumistaan seurataan tai valvotaan. 

Muistiasiantuntija toi haastattelussa esille, että muistisairaan henkilön liikkumisen 

seuraamisen tulisi olla mahdollisimman hienovaraista varmistaen kuitenkin, että 

muistisairaan henkilön ulkona liikkuminen on turvallista. Muistisairaan henkilön 

omaisten mukaan muistisairaalle henkilölle ei ilmaistu, että hänen ulkona liikkumistaan 

seurataan. Omaiset seurasivat muistisairaan henkilön kävelylenkkiä ajamalla hänen 

perässään autolla tai tulemalla häntä autolla vastaan ja ottamalla hänet matkalta kyytiin. 

Omainen kertoi, että hän oli joskus päästänyt muistisairaan henkilön yksin kävelylenkille 

ja lähtenyt myöhemmin autolla hänen peräänsä. Omaiset myös pyrkivät ohjaamaan 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista esimerkiksi ehdottamalla, että hän voisi käydä 

hakemassa postin tai hoitamassa eläimet ja omaiset seurasivat hänen ulkona liikkumistaan 

ikkunasta.  

 

Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairas henkilö voi liikkua ulkona itsenäisesti 

omaisten tuella niin, että he sopivat ulkona liikkumisestaan omaisten kanssa. Tällöin 

muistisairas henkilö tietää, että joku huolehtii hänestä ja odottaa, saapuuko hän sovitusti 

paikalle. Muistisairas henkilö ja hänen omaisensa keskustelevat ja sopivat, tullaanko 

muistisairasta henkilöä vastaan tai tullaanko hänet hakemaan jostakin sovitusta paikasta. 

Muistisairas henkilö voi esimerkiksi sopia puolisonsa kanssa, että muistisairas henkilö 

kulkee itsenäisesti heidän yhdessä sopimaansa kohtaamispaikkaan. Omaiset ja 

päivätoiminnan henkilökunta voivat myös tehdä yhteistyötä, jolloin omainen soittaa 

päivätoimintaan ja kertoo, että muistisairas henkilö voi lähteä päivätoiminnasta. 

Päivätoiminnan henkilökunta neuvoo muistisairaalle henkilölle reitin ja hän voi lähteä 

kävelemään itsenäisesti. Omaiset pyrkivät ylläpitämään muistisairaan henkilön 

itsenäisyyttä eivätkä halua tulla hakemaan häntä suoraan päivätoiminnasta.  

 

Muistiasiantuntijat kertoivat, että päivätoiminnan henkilökunta keskustelee 
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muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa turvalliseen ulkona liikkumiseen 

liittyvistä asioita. Keskustelunaiheena ovat tekijät, jotka voivat lisätä muistisairaan 

henkilön turvallisuuden tunnetta hänen kyetessään liikkumaan yksin ulkona. 

Päivätoiminnan henkilökunta on käsitellyt yhdessä muistisairaan henkilön kanssa 

eksymisen kokemuksia, jotta ne eivät jäisi negatiivisesti vaikuttamaan muistisairaan 

henkilön mieleen. Osa muistisairaista henkilöistä kykenee arvioimaan omaa tilannettaan 

hyvin realistisesti ja näiden henkilöiden avulla pystytään käsittelemään eksymiseen 

liittyviä riskejä myös niiden muistisairaiden henkilöiden kanssa, jotka eivät pysty 

puhumaan aiheesta. Muistisairaiden henkilöiden päivätoiminnan tehtävä on myös jakaa 

tietoa turvallisuustekijöistä. Päivätoiminnan henkilökunta ottaa turvallisuusaiheita 

säännöllisesti puheeksi asiakkaidensa kanssa. Omaiset saavat tarvittaessa tilanteeseensa 

tukea omaisten illoissa sekä päivätoiminnan ja muistiyhdistyksen henkilökunnalta.  

 

Muistisairaat henkilöt kokevat ryhmässä liikkumisen mukavana asiana. Eräs muistisairas 

henkilö kertoi pitävänsä siitä, että päivätoiminnassa liikutaan ryhmänä ulkona. Hän piti 

myös päivätoiminnan järjestämiä retkiä mukavina. Toinen muistisairas henkilö pohti, että 

olisi varmasti olemassa muitakin muistisairaita henkilöitä, jotka toivoisivat ulkoiluseuraa 

ja hänen mukaansa muistisairaat henkilöt voisivat ulkoilla yhdessä. Muistiasiantuntija 

kertoi, että ryhmässä ulkona liikkuminen antaa muistisairaalle henkilölle kokemuksen, 

että hän voi vielä liikkua jossain vaikka ei enää pystyisikään liikkumaan ulkona 

itsenäisesti. 

 

Muistiasiantuntijat ja omaiset kertoivat muistisairaan henkilön liikkuvan ulkona 

saatettuna. Muistisairaan henkilön puolison kerrottiin lähtevän usein mukaan 

ulkoiluseuraksi. Hoitajapuolison hyvän fyysisen kunnon kerrottiin mahdollistaneen 

yhteisen ulkona liikkumisen. Puolisoiden kerrottiin liikkuvan hyvin usein yhdessä ulkona, 

jolloin muistisairas henkilö liikkui vain harvoin yksin. Puolisoiden kerrottiin käyvän 

yhdessä kylällä tai kaupungissa sekä liikkuvan luonnossa. Muistisairaan henkilön 

itsenäistä ulkona liikkumista voi tukea se, että hän kulkee tuttuja reittejä yhdessä saattajan 

kanssa. Aikaisempi eksymistapahtuma voi vaikuttaa siihen, että muistisairas henkilö ei 

enää liiku ulkona yksin. Mikäli muistisairaalla henkilöllä on suuria hahmottamisen 

vaikeuksia tai hänellä on yksin liikkuessaan riski eksyä, voi hän ulkona liikkuessaan 

tarvita fyysistä ohjausta, kuten käsipuolessa kulkemista. Muistisairaan henkilön on 

tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi.  
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Muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairaat henkilöt kokevat saatettuna kulkemisen 

positiivisena asiana. Päivätoiminnassa ryhmänä liikuttaessa muistisairaat henkilöt jäävät 

odottamaan toisiaan ja varmistavat, ettei kukaan jää pois ryhmästä. Moni 

päivätoiminnassa itsenäisesti kulkevista henkilöistä kokee saattamisensa hyvänä asiana, 

koska silloin heidän ei tarvitse jännittää, osaavatko he varmasti itse perille. 

Muistiasiantuntija kertoi, että kun päivätoiminnan henkilökunta tiedustelee 

muistisairaalta henkilöltä, tullaanko häntä saattamaan, on vastaus usein: ”Tule vain.” Osa 

päivätoiminnan asiakkaista on kommentoinut henkilökunnalle, että heidän mielestään on 

hyvä asia, että heistä huolehditaan.  

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa, että joidenkin muistisairaiden henkilöiden 

kohdalla myös koira voi toimia ikään kuin saattajana. Ne muistisairaat henkilöt, joilla on 

iäkäs koira, nauttivat siitä, että voivat kulkea ulkona yhdessä koiran kanssa.  

Muistiasiantuntija kertoi eräästä muistisairaasta henkilöstä, jonka turva oli vanha koira, 

jonka kanssa hän kulki kaupungin alueella. Naapurusto tunsi muistisairaan henkilön ja 

hänen koiransa ja tiesivät seurata heidän liikkumistaan. Koira voi toimia muistisairaalle 

henkilölle mieluisana saattajana. 

 

(Muistiasiantuntija)” Mutta olisi koirakaveri, se oikein vanha koirakaveri, joka on 

hidaskulkuinen niin sehän olisi maailman ihanin saattaja. Tiedän niitä, joilla on iäkäs 

koira niin ne nauttii siitä. Se koira on niin ihana, että se vie. Minulla on itsellä sellainen 

kokemus, että erään asiakkaan sukulainen oli muistisairas niin hänen ainoa turva kun 

hän halusi asua yksin kotona niin oli se koira, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut 

liikkua kovin pitkälle niin tämä mahdollisti sen turvallisen liikkumisen. Ja naapurusto 

tiesi vaikka olikin tässä kaupunki alueella niin naapurusto tiesi ja osasivat katsoa, että 

aha tämä herra kulkee koiran kanssa ja tosi pitkään pärjäsi sen avulla kotona.” 

 

 

5.3.4 Muistisairaan henkilön symbolinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee 

ulkona liikkumista 

 

Muistisairaan henkilön symbolinen ympäristö ehkäisee muistisairaan henkilön 

katoamista ja tukee hänen ulkona liikkumista silloin, kun yhteiskunta muuttuu 

muistisairaan henkilön turvallisuutta edistävään suuntaan ja muistisairaan henkilön 

asumishistoria ja nykyinen asuinympäristö ehkäisevät katoamisia. 
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Taulukko 12. Muistisairaan henkilön symbolinen ympäristö ehkäisee katoamista ja tukee ulkona 

liikkumista. 

Yläluokka Alaluokka 

Yhteiskunnan muuttuminen muistisairaan 

henkilön turvallista liikkumista 

edistävään suuntaan. 

Turvallisuutta luovan yhteiskuntakulttuurin luominen. 

Yhteiskunnan tarjoamat muistisairaan henkilön ulkona 

liikkumista edistävät tukitoimet. 

Muistisairaan henkilön asumishistoria ja 

nykyinen asuinympäristö ehkäisevät 

katoamisia. 

Asumishistoria ja nykyinen asuinympäristö vaikuttavat 

muistisairaan henkilön katoamisalttiuteen. 

Muistisairaan henkilön mahdollisuus liikkua turvallisesti 

omassa asuinympäristössään vähentää katoamisriskiä.  

Muistisairaan henkilön asumishistorian takia hänellä ei 

ole niin sanotusta kotiin pääsemisen tarpeesta johtuvaa 

eksymisriskiä. 

 

Muistiasiantuntija toi haastattelussa esille yhteiskunnallisen muutostarpeen muistisairaan 

henkilön turvallisen ulkona liikkumisen edistämiseksi. Yhteiskunnan muuttuminen 

muistisairaan henkilön turvallista liikkumista edistävään suuntaan tarkoittaa 

turvallisuutta luovan yhteiskuntakulttuurin luomista sekä yhteiskunnan tarjoamia, 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista edistäviä tukitoimia. Kansalaisten keskuudessa 

tulisi muistiasiantuntijan mukaan tapahtua asennekasvatusta; kansalaisten tulisi puuttua 

tilanteeseen nähdessään, että jollakulla on hätä. Kansalaisten asenneilmaston tulisi 

muuttua sellaiseksi, että muistisairaan henkilön olisi turvallista liikkua. Kansalaisille voisi 

suunnata tähän teemaan liittyviä kampanjoita, joista Muistiliiton Välitä-kampanja on yksi 

esimerkki.  

 

Muistiasiantuntijan mukaan kuljetuspalveluiden puute estää muistisairasta henkilöä 

elämästä omannäköistä elämää, koska hän ei pysty liikkumaan, kuten haluaisi. 

Kuljetuspalveluilla voidaan edesauttaa muistisairaan henkilön itsenäisyyden säilymistä 

sekä lisätä sairastuneen henkilön kokemusta oman itsen tärkeydestä. Erityisesti elämän 

aktiivisessa vaiheessa oleville työikäisille muistisairaille henkilöille kuljetuspalveluiden 

puute aiheuttaa ristiriitaa itsenäisyyden säilymisen suhteen. 

 

Muistiasiantuntijan mukaan asumishistoria ja nykyinen asumisympäristö vaikuttavat 

muistisairaan henkilön katoamisalttiuteen. Maalaistaustainen muistisairas henkilö eksyy 

helpommin kaupungissa, kun taas kaupungissa asumiseen tottuneelle muistisairaalle 

henkilölle kaupunkiympäristö on tuttu ja tuo mieleen muistoja. Muistisairaan henkilön 

olisi hyvä asua sellaisessa ympäristössä, josta hän on kotoisin.  

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa, että muistisairaan henkilön mahdollisuus liikkua 

turvallisesti omassa asuinympäristössään vähentää katoamisriskiä. Jos muistisairaalla 
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henkilöllä on mahdollisuus toteuttaa itsenäistä ja turvallista liikkumista 

asuinympäristössään, on sillä vähentävä vaikutus hänen fyysiselle levottomuudelleen ja 

katoamisalttiudelleen. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön turvallista 

liikkumista pitäisi ajatella uudella tavalla. Aitaaminen ja niin sanottu piikkilankojen 

vetäminen ei auta muistisairasta henkilöä. Hän nostaa myönteisenä esimerkkinä esiin 

Hollannissa rakennusteknisesti toteutetun Muistikylän. Kylän rakennukset muodostavat 

ikään kuin aidan, jonka sisällä ihmiset pystyvät liikkumaan suljetussa pihapiirissä 

turvallisesti.  

 

Muistisairaan henkilön omainen arveli, että hänen muistisairaalla läheisellään ei 

asumishistoriansa ansiosta ollut niin sanottua kotiin pääsemisen tarpeesta johtuvaa 

eksymisriskiä. Hänen muistisairas läheisensä oli asunut käytännössä koko elämänsä 

samassa talossa. Paikkauskollisuuden lisäksi hänellä oli tapana kulkea kaikkialla yhdessä 

puolisonsa kanssa, joten hänellä ei ollut myöskään tarvetta lähteä kulkemaan yksin.  

 

 

5.3.5 Sosiaalinen ympäristö pyrkii rajoittamaan muistisairaan henkilön itsenäistä 

liikkumista 

 

Muistisairaan henkilön sosiaalinen ympäristö pyrkii rajoittamaan muistisairaan henkilön 

itsenäistä liikkumista rajoittamalla tämän liikkumisen mahdollisuutta sekä vaikuttamalla 

tämän ulkona liikkumisen haluun suuntaamalla muistisairaan henkilön huomio ulkona 

liikkumisesta muuhun.  

 

Taulukko 13. Sosiaalinen ympäristö pyrkii rajoittamaan muistisairaan henkilön itsenäistä liikkumista.  

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairaan henkilön liikkumisen 

mahdollisuuksia rajoitetaan. 

 

 

Muistisairaalle henkilölle kerrotaan, että hänen 

polkupyöränsä on varastettu. 

Ovien lukitseminen tai sulkeminen niin, että muistisairas 

henkilö ei pääse kulkemaan niistä. 

Muistisairaan henkilön liikkumista estetään tuoleilla. 

Muistisairaan henkilön liikkumisen ilmaisevat laitteet. 

Muistisairaan henkilön ulkona 

liikkumisen haluun vaikutetaan 

siirtämällä huomio liikkumisesta 

muualle. 

 

Muistisairaan henkilön arjesta tehdään aktiivista. 

Muistisairaan henkilön lähtemisen tarvetta lievitetään 

suuntaamalla hänen mielenkiinnon kohteensa johonkin 

muuhun kuin itsenäiseen liikkumiseen.  
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Muistiasiantuntijoiden ja omaisten mukaan muistisairaan henkilön itsenäistä liikkumista 

rajoitetaan poistamalla hänen mahdollisuuksiaan liikkua. Omaiset voivat esimerkiksi 

kertoa muistisairaalle henkilölle, että hänen polkupyöränsä on varastettu, vaikka 

todellisuudessa polkupyörä on vain siirretty sellaiseen paikkaan, josta muistisairas ei 

löydä sitä. Ovia lukitaan tai suljetaan sillä tavalla, että muistisairas henkilö ei pääse 

kulkemaan niistä. Ovissa käytetään ylimääräisiä lukkoja, ovi sidotaan narulla kiinni tai 

ovi lukitaan avaimella ja avain on muistisairaan henkilön kotona asuvalla omaisella. Oven 

lukitseminen voidaan tehdä myös salaa niin, että muistisairas henkilö ei huomaa sitä, jos 

aikaisemmin on ollut tapana pitää ovea lukitsematta. Ovien lukitsemisella pyritään siihen, 

ettei muistisairas henkilö pääse poistumaan asunnosta salaa omaisen huomaamatta.  

 

Muistisairaan henkilön liikkumista rajoitetaan kotona sisätiloissa tuoleja käyttämällä. 

Tuoli voidaan laittaa oven eteen tai muistisairaan henkilön sängyn viereen. 

Laitoshoitojakson aikana muistisairaan henkilön ulos lähtemistä voidaan estää 

asettelemalla tuoleja oven eteen. Muistisairaan henkilön kotona tapahtuvaa liikkumista ja 

ulos pyrkimistä seurataan liikkumista ilmaisevilla laitteilla. Muistisairaan henkilön 

sängyn viereen voidaan laittaa liikkumisen tunnistava matto tai omaiset voivat sitoa ulko-

oveen kattilankansia, jotka aiheuttavat ääntä, jos ovi avataan.  

 

Muistisairaan henkilön liikkumista rajoitetaan eksymisen tai vahinkojen syntymisen 

riskin takia. Muistisairaalle henkilölle tapahtuneen eksymisen jälkeen omaiset sopivat 

keskenään, että häntä ei ole enää turvallista päästää liikkumaan yksin, jotta hän ei eksyisi 

ja katoaisi. Laitoshoitojakson aikana muistisairas henkilö oli ollut poistumassa yksin 

sisäpihalta ja hänen ulospääsynsä jouduttiin sen vuoksi estämään. 

 

Haastattelussa muistiasiantuntija kertoi, että tavalliset aktiviteetit, kuten ulkona 

liikkuminen ja ulkona oleminen, helpottavat muistisairaan henkilön mahdollista kotiin 

lähtemisen kaipuuta. On tärkeää, että muistisairasta henkilöä otetaan aktiivisesti mukaan 

normaaleihin arkisiin tekemisiin. Muistisairaan henkilön omainen kertoi, että hänen 

läheisensä arki pyrittiin pitämään aktiivisena ottamalla hänet mukaan kauppareissuille tai 

käyttämällä häntä urheilutapahtumissa.  

 

Omaiset kertoivat haastatteluissa, kuinka he pyrkivät lievittämään muistisairaan 

läheisensä lähtemisen kaipuuta suuntaamalla hänen huomionsa muualle. Kun muistisairas 

henkilö kertoi omaisilleen haluavansa lähteä käymään kaupassa, puoliso saattoi sanoa 
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hänelle, että kaupassa on jo käyty tai että he lähtisivät yhdessä. Muistisairaan henkilön 

tarvetta lähteä oli vähentänyt se, että hänen pakkaamansa matkatavarat oli laitettu autoon 

ja häntä oli käytetty auto-ajelulla. Hänen on niin sanotusti annettu lähteä kotoa, mutta 

saatettuna ja siten, että hänen huomionsa on siirtynyt pois yksin lähtemisestä. Omainen 

oli myös ottanut muistisairaan henkilön auton kyytiin hänen ollessaan kävelemässä ja 

käyttänyt häntä autolla kaupassa, jotta kävelylenkki unohtuisi. Muistisairaan henkilön 

tarpeeseen lähteä yksin kävelylenkille oli vaikutettu kertomalla hänelle, että kun hän 

odottaa, että esimerkiksi tytär tulee kylään, niin he voivat mennä kävelylle yhdessä.  
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5.4 Muistisairaan henkilön sairaudesta johtuvat katoamiselle altistavat tekijät 

 

Muistisairaan henkilön sairaudesta johtuvat katoamiselle altistavat tekijät ovat: 

yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saamisen estyminen tai viivästyminen, 

turvateknisten laitteiden käyttö ei ole muistisairaan henkilön kohdalla mahdollista, 

muistisairaan henkilön terveydentilaan liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät sekä 

muistisairaan henkilön ympäristöön liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät. 

 

Taulukko 14. Muistisairaan henkilön sairaudesta johtuvat katoamiselle altistavat tekijät. 

Pääluokka Yläluokka 

Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saaminen 

estyy tai viivästyy. 

Katoamisilmoituksen tekeminen muistisairaan 

henkilön katoamisesta viivästyy. 

Terveydenhuollon tukitoimien toimimattomuus 

muistisairaan henkilön kohdalla. 

Yhteiskunnan tukirakenteet eivät tue muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumista. 

Turvateknologisten laitteiden käyttö ei ole 

muistisairaan henkilön kohdalla mahdollista. 

Turvateknologisten laitteiden tarjoamia 

mahdollisuuksia ei hyödynnetä. 

Muistisairas henkilö ei ole myöntyväinen 

paikannuslaitteen käyttöön. 

Muistisairaan henkilön terveydentilaan liittyvät, 

katoamiselle altistavat tekijät. 

Muistisairaudesta johtuvat kognitiiviset haasteet. 

Muistisairaan henkilön yleiseen terveydentilaan ja 

lääkitykseen liittyvät tekijät. 

Muistisairaan henkilön ympäristöön liittyvät, 

katoamiselle altistavat tekijät. 

Muistisairaan henkilön ympäristön hahmottamiseen 

liittyvät haasteet. 

Asuinpaikan muutoksesta johtuva asuinympäristön 

muuttuminen on muistisairaalle henkilölle 

haastavaa. 

Muistisairaalla henkilöllä on tarve lähteä ja päästä 

turvalliseksi kokemaansa kotiin. 

Sosiaalisen ympäristön vaikutus muistisairaan 

henkilön katoamisalttiuteen. 

 

 

5.4.1 Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saaminen estyy tai viivästyy 

 

Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saamisen estyminen tai viivästyminen 

muistisairaan henkilön kohdalla altistavat hänet muistisairaudesta johtuvalle 

katoamiselle. Katoamisilmoituksen tekemisen viivästyminen, terveydenhuollon 

tukitoimien toimimattomuus muistisairaan henkilön kohdalla sekä yhteiskunnan 

tukirakenteet, jotka eivät tue muistisairaan henkilön ulkona liikkumista, altistavat 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumisesta johtuvalle katoamiselle.  
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Taulukko 15. Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saaminen estyy tai viivästyy. 

Yläluokka Alaluokka 

Katoamisilmoituksen tekeminen muistisairaan 

henkilön katoamisesta viivästyy. 

Katoamisilmoituksen tekemiseen vaikuttaa 

epävarmuus viranomaisen reaktioista. 

Katoamisilmoitusta ei tehdä, koska pidetään 

mahdollisena, että se tehdään turhaan. 

Katoamisilmoituksen tekeminen koetaan noloksi, 

koska ihmiset eivät halua olla poliisille vaivaksi. 

Asenteita katoamisilmoituksen tekemistä kohtaan 

pitäisi muuttaa niin, että ilmoituksen tekeminen ei 

viivästyisi. 

Terveydenhuollon tukitoimien toimimattomuus 

muistisairaan henkilön kohdalla. 

Omaiset eivät saa muistisairaalle henkilölle 

tarpeelliseksi kokemaansa lääketieteellistä apua 

Riittämättömät omaishoidon tukitoimet. 

Omaishoidon tilannetta ei seurata riittävästi 

sosiaali- ja terveysviranomaisen toimesta 

muistisairauden edetessä. 

Yhteiskunnan tukirakenteet eivät tue 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista. 

Muistisairas henkilö ei saa tarvittavaa tukea, koska 

muistisairautta ei mielletä vammaksi. 

Muistisairaan henkilön kuljetuspalvelut ovat 

puutteelliset. 

 

Muistisairaan henkilön omaiset ja muistiasiantuntijat kertoivat katoamisilmoituksen 

tekemiseen liittyvän epävarmuutta poliisin reaktiosta. Haastattelussa muistisairaan 

henkilön omainen kertoi muistisairaalle läheiselleen tapahtuneesta katoamistilanteesta, 

jonka aikana hän oli kokenut, että poliisi oli suhtautunut muistisairaan henkilön 

katoamiseen negatiivisesti. Seuraavan katoamistilanteen tapahduttua omainen ei ollut itse 

uskaltanut tehdä katoamisilmoitusta muistisairaan läheisensä uudesta katoamisesta. Hän 

oli pyytänyt toisella paikkakunnalla asuvaa sisartaan tekemään katoamisilmoituksen, 

jolloin puhelinliikenne oli kulkenut kolmannen tahon kautta.  

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa, että ihmiset voivat kokea, että 

katoamisilmoituksen tekemisestä voi seurata heille vaikeuksia, mikäli 

katoamisilmoituksen tekeminen osoittautuukin turhaksi ja muistisairas henkilö saapuu 

takaisin kotiin. Muistisairaasta henkilöstä ei tehdä katoamisilmoitusta jos pidetään 

mahdollisena, että sen tekeminen on turhaa. Muistiasiantuntijan mukaan 

katoamisilmoituksen tekemisen viivästymiseen vaikuttaa ihmisten suuri usko siihen, että 

katoaminen päättyy hyvin ja muistisairas henkilö löytyy. Lisäksi ihmiset kokevat, että 

viranomaisia ei saa häiritä turhaan. Ihmiset ajattelevat, että on mahdollista, että he itse 

löytävät kadonneen muistisairaan poliisia nopeammin.  Muistiasiantuntijan mukaan 

ihmiset miettivät liikaa katoamisilmoitusta tehdessään, häiritsevätkö he poliisien työtä 

eivätkä tee katoamisilmoitusta, koska eivät halua olla poliisille vaivaksi.  

Muistiasiantuntijan mukaan ihmiset kokevat avun pyytämisen noloksi muistisairaan 

henkilön katoamistilanteessa, mikä myös nostaa kynnystä tehdä katoamisilmoitus. 
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Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön kohdalla katoamisilmoituksen 

tekemiseen liittyvien asenteiden tulisi muuttua. Katoamisilmoitus pitäisi tehdä 

mahdollisimman nopeasti, vaikka olisikin mahdollista, että muistisairas henkilö palaisi 

takaisin ja katoamisilmoitus osoittautuisi turhaksi.  Muistisairaan henkilön kadotessa on 

suuri riski, että katoaminen päättyy surullisesti ja muistisairas henkilö löytyy 

menehtyneenä. 

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi, että hänen muistisairaalle läheiselleen järjestettiin 

lisääntyneen ulkona liikkumisen takia terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti, josta 

omaiset toivoivat saavansa lääketieteellistä apua. Omaiset kokivat kuitenkin, että he eivät 

saaneet lääkäriltä tarvitsemaansa apua. Omainen kertoi olleensa yhteydessä myös 

erikoissairaanhoidon yksikköön toivoen saavansa apua tilanteeseen. Hän oli puhelimitse 

kertonut huolensa liittyen muistisairaan henkilön lisääntyneeseen tarpeeseen liikkua 

ulkona. Hänelle oli kerrottu erikoissairaanhoidon yksiköstä, että muistisairaan henkilön 

erikoissairaanhoitoon kuuluu kaksi vastaanottokäyntiä, joiden jälkeen 

terveyskeskuslääkäri voi tarvittaessa konsultoida erikoissairaanhoidon yksikköä 

muistisairaan henkilön hoidosta. Omainen kertoi, että he eivät olleet selvittäneet 

mahdollista yksityislääkäriltä saatavaa lääketieteellistä apua.  Omainen kertoi 

kokeneensa, että terveydenhuollossa kukaan ei puuttunut heidän huoleensa muistisairaan 

läheisensä lisääntyneestä ulkona liikkumisen tarpeesta. Lisäksi omaishoitajana toiminut 

muistisairaan henkilön omainen kertoi kokeneensa, että hän ei saanut terveydenhuollon 

ammattilaisilta tarpeelliseksi kokemaansa tietoa tai koulutusta muistisairauden 

etenemisestä.   

 

Muistisairaan henkilön omaisen kokemus on, että muistisairaan henkilön omaishoidossa 

ei ole tukitoimia. Hän kertoi tilanteesta, jossa omaishoitajana toiminut henkilö ei ollut 

kyennyt oman sairautensa vuoksi huolehtimaan muistisairaasta läheisestään. Hän oli 

pyytänyt apua oman asuinkuntansa sosiaali- ja terveystoimesta sitä kuitenkaan saamatta.  

 

(Omainen) ”Tuossa omaishoidossa niitä tukitoimia ei oikeastaan ole. Kun siinä kävi niin, 

että minun sisko sairastui keuhkokuumeeseen ja yritti kysyä, että mitä tässä voitaisiin 

tehdä niin vastaus oli sähköpostitse, että sinä et ole työsuhteessa. Sinulla ei ole oikeutta 

sairaslomaan. No mitäs, miten se sitten hoidetaan? Siis ei sieltä mitään tullut, että tässä 

voitaisiin tehdä niin, että äiti tulisi tai näin poispäin. Se vaan yksikantaan luetaan jotenkin 

sieltä, eikä sitten mitään, että no onko se nyt turvassa se omaishoidettava. Ja sitten tuli 

tämä, että kun sairaana hoidettiin niin isä sairastui. En tiedä onko se joka paikassa, mutta 
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tosi huonosti se on tuolla tavalla hoidettu. Kaikilla pitäisi olla jonkunlainen sairausloma 

ja jos tuo järjestelmä on olemassa niin pitäisihän sitä ajatella, että se asiakas pitäisi sieltä 

turvaan saada, jos hoitaja on sairaana.” 

 

Muistisairaan henkilön omaisen kokemus oli, että omaishoidon tilannetta ei seurata 

tarpeeksi sosiaali- ja terveysviranomaisen toimesta muistisairauden edetessä. 

Omaishoitaja koki olevansa maallikko ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla pitäisi 

hänen mukaansa olla aktiivisempi rooli omaishoidettavan muistisairaan henkilön 

hoidossa. Omainen kertoi kokeneensa, että omaishoitajalle ei tarjota aktiivisesti apua, 

mikäli hän ei ole itse aktiivinen avun hankkimisen suhteen. Hänen mielestään 

muistisairaan henkilön tilanne muuttuu alkutilanteesta sairauden edetessä ja sosiaali- ja 

terveysviranomaisen pitäisi seurata muistisairaan henkilön sairauden etenemistä, arvioida 

omaishoitajan henkistä jaksamista sekä ehkäistä omaishoitajan uupumista.  Omaisen 

mielestä muistisairauden edetessä pitäisi ennakoidusti miettiä, millaista apua 

muistisairaan henkilön omaishoidossa voidaan seuraavaksi tarvita. Hänen kokemuksena 

mukaan tilanteen etenemistä ei kuitenkaan kontrolloitu millään tavoin.  

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa, etteivät yhteiskunnan tukirakenteet tue 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista. Hänen mukaansa muistisairautta ei koeta 

vammaksi, koska muistisairaus ei näy henkilöstä ulospäin. Vaikka muistisairaus täyttää 

kognitiivisen vamman tunnusmerkit, muistisairautta ei mielletä vammaksi, eivätkä 

muistisairaat henkilöt tämän vuoksi saa tarvitsemaansa tukea.  

 

(Muistiasiantuntija) ”Meillä on vammaislaki olemassa niin kyllähän minun mielestä ne 

kognitiivisen vamman tunnusmerkit täyttyvät. Et samalla tavalla näkövammaiselle saa 

avustajan, kuulovammaisille on erilaisia kuulolaitteita ja kaikissa muissa vammoissa; 

aivovammoissa, aivoverenvuoden jälkitiloissa… Mutta muistisairautta ei vielä mielletä, 

että se olisi vamma, koska se kaikki ei näy ulospäin.” 

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaille tarkoitetut kuljetuspalvelut ovat puutteelliset, 

minkä vuoksi muistisairaan henkilön kuljetuspalvelut ovat puutteelliset. 

Muistiasiantuntijan mukaansa muistisairaan henkilön kohdalla kuljetuspalvelut eivät saisi 

olla määrärahasidonnaisia tai harkinnanvaraisia.  

 

 



56 

 

 

5.4.2 Turvateknologisten laitteiden käyttö ei ole muistisairaan henkilön kohdalla 

mahdollista 

 

Muistisairaan henkilön kohdalla turvateknologisten laitteiden käyttö ei ole aina 

mahdollista ja tämä altistaa muistisairaan henkilön ulkona liikkumisesta aiheutuvalle 

katoamiselle. Turvateknologisten laitteiden tarjoamia mahdollisuuksia ei hyödynnetä tai 

muistisairas henkilö ei ole myöntyväinen paikannuslaitteen käyttöön. 

 

Taulukko 16. Turvateknologisten laitteiden käyttö ei ole muistisairaan henkilön kohdalla mahdollista. 

Yläluokka Alaluokka 

Turvateknologisten laitteiden tarjoamia 

mahdollisuuksia ei hyödynnetä. 

Muistisairaalla henkilöllä on haasteita käyttää 

matkapuhelinta. 

Muistisairaalla henkilöllä ei ole käytössä 

turvateknologisia laitteita. 

Turvateknologialaitteiden hankintakustannukset 

rajoittavat niiden käyttöä. 

Muistisairas henkilö ei ole myöntyväinen 

paikannuslaitteen käyttöön. 

Paikannuslaitetta on mahdotonta käyttää ilman 

muistisairaan henkilön suostumusta. 

Muistisairas henkilö ei koe paikannuslaitetta 

omakseen. 

Muistisairas henkilö kokee paikannuslaitteen 

negatiivisena asiana. 

Muistisairas henkilö kokee, että hän ei osaa käyttää 

hänelle hankittua paikannuslaitetta. 

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön voi olla haastavaa käyttää hänelle 

uuden tyyppistä matkapuhelinta, jos hänen käytössään ollut matkapuhelin rikkoutuu ja 

hänen täytyy hankkia uusi matkapuhelin. Uuden matkapuhelimen käyttäminen voi 

hämmentää muistisairasta henkilöä. Muistisairaan henkilön omainen puolestaan kertoi 

tilanteesta, jossa hänen läheisensä ei voinut käyttää matkapuhelinta terveydellisistä syistä, 

tässä tapauksessa kuulokojeesta johtuen.  

 

Muistiasiantuntijan kokemuksen mukaan muistisairailla henkilöillä ei ole kovinkaan 

usein käytössään turvateknologisia laitteita. Omaiset puolestaan kertoivat, että 

turvateknologisten laitteiden, kuten seurantalaitteen tai kulunvalvonnan, hankkimista oli 

perhepiirissä harkittu, mutta se oli jäänyt hankkimatta. Eräs omainen kertoi, että hänen 

perheellään oli ollut suunnitelmissa hankkia matkapuhelimeen paikannuslaite, jolla 

muistisairaan henkilön ulkona liikkumista olisi voitu seurata, mutta paikannuslaitetta ei 

ollut enää tarpeen hankkia muistisairaan henkilön itsenäisen ulkona liikkumisen 

vähennyttyä. Toinen muistisairaan henkilön omainen kertoi, että hänen perheellään oli 
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tarkoitus hankkia muistisairaalle läheiselleen ulko-oveen asennettava kulunvalvonta. 

Hänen muistisairas läheisensä ehti kuitenkin menehtyä katoamisen seurauksena ennen 

kuin kulunvalvontaa ehdittiin hankkia. 

 

 Muistiasiantuntijat toivat esille, että turvateknologiset laitteet ovat kalliita. Muistisairas 

henkilö tai hänen perheensä joutuvat itse vastaamaan laitteiden hankintakustannuksista 

eikä kaikkien ole taloudellisesti mahdollista hankkia niitä.  Laitteiden 

hankintakustannukset voivatkin rajoittaa niiden käyttöä. 

 

Turvateknologisia laitteita on mahdotonta käyttää ilman muistisairaan henkilön 

suostumusta. Muistisairaan henkilön omainen kertoi, ettei hänen muistisairas läheisenä 

halunnut käyttää paikannuslaitetta ja muistisairasta henkilöä oli mahdotonta pyytää 

ottamaan paikannuslaitetta mukaansa. Muistisairaan henkilön omainen koki 

paikannuslaitteen kiinnittämisen esimerkiksi muistisairaan henkilön vaatteisiin 

mahdottomana, koska häntä ei voinut pyytää laittamaan aina jotakin määrättyä vaatetta 

päälle ulos lähtiessä. Paikannuslaite ei tällöin olisi ollut varmuudella muistisairaan 

henkilön mukana. Eräs omainen kertoi, että muistisairas henkilö ei suostunut pitämään 

paikannuslaitetta. Omaisten kertoman mukaan paikannuslaitetta oli mahdotonta saada 

muistisairaan henkilön mukaan salaa ilman hänen suostumustaan. Muistiasiantuntijan 

mukaan paikannuslaitteen käyttö ja muistisairaan henkilön seurannanalaisuus voivat 

herättää muistisairaassa henkilössä vainoharhaisia ajatuksia.  

 

Haastatteluissa muistisairaan henkilön omaiset kuvailivat, ettei muistisairas henkilö 

kokenut hänelle hankittua paikannuslaitetta omakseen. Eräs muistisairas henkilö koki, 

että paikannuslaite on hänen lapsenlapsensa omaisuutta ja vei paikannuslaitteen pois kerta 

toisensa jälkeen. Hän ei myöskään ymmärtänyt, mikä laite oli ja koki laitteen pelottavaksi. 

Erään omaisen kertoman mukaan muistisairas henkilö koki myös, että hän ei osaa käyttää 

paikannuslaitetta eikä tiennyt, mitä sillä tehdään, eikä halunnut näiden syiden vuoksi 

käyttää sitä. Muistiasiantuntija kertoi, että seurannanalaisuus voi herättää negatiivisia 

tunteita. Lisäksi erityisesti iäkkäämmät muistisairaat henkilöt voivat kokea teknologian 

itselle vieraaksi ja pärjäävänsä ilman teknisiä laitteita.  
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5.4.3 Muistisairaan henkilön terveydentilaan liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät 

 

Muistisairaan henkilön terveyden tilaan liittyvät katoamiselle altistavat tekijät ovat: 

muistisairaudesta johtuvat kognitiiviset haasteet sekä muistisairaan henkilön 

yleisterveydentilaan ja lääkitykseen liittyvät tekijät.  

 

Taulukko 17. Muistisairaan henkilön terveydentilaan liittyvät katoamiselle altistavat tekijät. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairaudesta johtuvat kognitiiviset haasteet. Muistisairaudesta johtuva hahmottamisen vaikeus. 

Muistisairaan henkilön sairaudentunnottomuus. 

Muutokset aiheuttavat hämmennystä 

muistisairaalle henkilölle. 

Muistisairaan henkilön yleisterveydentilaan ja 

lääkitykseen liittyvät tekijät. 

Lääkityksen rooli muistisairaan henkilön 

katoamisalttiudessa. 

Muistisairaan henkilön hyvä fyysinen kunto 

mahdollistaa ulkona liikkumisen ja altistaa 

katoamiselle. 

Muistisairaan henkilön yleisterveyden muutoksesta 

johtuvat kiputilat ja muutos mielialassa. 

 

Muistiasiantuntijat kertoivat haastatteluissa muistisairauden aiheuttaman hahmottamisen 

vaikeuden ilmenemisestä muistisairaalla henkilöllä. Muistisairaan henkilön 

hahmottamisen vaikeutta aiheuttaa aisteille tuleva suuri tietotulva. Muistisairaan henkilön 

hahmottamista puolestaan helpottavat asioiden yksinkertaisuus ja selkeys. Muistisairaan 

henkilön voi olla haastavaa hahmottaa unimaailman ja todellisuuden eroa.  Hän voi unesta 

herättyään jatkaa unimaailmassa kokemaansa todellisuutta, minkä vuoksi hän voi 

esimerkiksi poistua kotoa. Muistiasiantuntijan mukaan muistisairas henkilö, jolla esiintyy 

hahmottamisen häiriöitä, voi ulkona liikkuessaan lähteä kulkemaan väärään suuntaan, jos 

hänellä ei ole saattajaa. Hahmottamisen vaikeus ilmenee myös siten, että muutos tuttuun 

rutiiniin voi katkaista muistisairaan henkilön ajatuksen. Jos muistisairas esimerkiksi tapaa 

sattumalta tutun ihmisen kaupungilla kulkiessaan, voi muistisairaan henkilön ajatus 

katketa eikä hän enää muista, minne oli menossa. Erilaiset muutokset ja rutiineista 

poikkeamiset aiheuttavat muistiasiantuntijoiden mukaan muistisairaassa henkilössä 

hämmentynyttä ja sekavaa oloa.  Hämmentyneisyydestä tai sekavuudesta johtuen 

muistisairas henkilö ei ehkä tiedä, minne on menossa. Eräs omainen kertoi tilanteesta, 

jossa hänen muistisairas läheisensä oli eksynyt ja ollut kotiin tullessaan tilanteesta niin 

hämillään, että koti oli tuntunut hänelle vieraalta paikalta. Tämän vuoksi hän oli ollut 

uudelleen lähdössä pois kotoa.   

 

Muistisairaan henkilön omaiset sekä muistiasiantuntijat kuvailivat haastatteluissa 
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muistisairaan henkilön sairaudentunnottomuutta. Sairaudentunnottomuutta ilmensi 

heidän mukaansa se, että muistisairas henkilö on puheissaan ja käytöksessään terveempi 

kuin hän todellisuudessa on. Lisäksi muistisairas henkilö ei missään sairauden vaiheessa 

myönnä, että hänellä on muistisairaus. Eräs omainen kertoi, kuinka hänen muistisairas 

läheisensä koki, että muistin heikkeneminen on osa ikääntymistä, jolloin muistisairaan 

henkilön mukaan vanhoilta ihmisiltä menee muisti eikä kaikkia asioita tarvitsekaan 

muistaa. Toinen omainen kertoi, kuinka hänen muistisairas läheisensä ei missään 

sairauden vaiheessa ymmärtänyt, miksi hän ei voinut enää liikkua yksin ulkona. 

Muistiasiantuntija kuvaili haastatteluissa tilanteita, joissa muistisairaat henkilöt 

kuvailevat todellisuuden erilaisena kuin muut sen kokevat tai näkevät. 

 

(Muistiasiantuntija)”Se oireettomuus on niin tärkeää heille ja he eivät koe edes eikä näe 

niitä omia oireita. He sanovat, että kyllä minä pärjään, että voi minä olen tänäänkin 

käynyt kaupassa ja tehnyt ruokaa. Ja sitten kun mennään kotiin katsomaan niin siellä on 

ne kaksi viikkoa vanhat jogurttipurkit ja ruokaa ei ole pystynyt enää moneen kuukauteen 

tekemään. Mutta kun he eivät ole itse oiretietoisia niin tämä on minusta se dilemma, että 

sitten monet ammattilaisetkin menevät tavallaan sen taakse, että kun se kertoo noin niin 

kyllä kai se sitten pärjää. Että itsekin olen tehnyt muistitestiä aikanaan ja rouva kertoi 

niin heidän Kiinan matkastaan. Kuinka oli kuusi kaistaa noin ja noin päin ja he 

Shanghaissa odottivat konetta ja kun miestä haastattelin niin sanoi, että he eivät ole 

käyneet ikinä. Ja kuusi nolla minä uskoin sen, että jos en olisi omaista haastatellut niin 

olisin ajatellut, että erittäin aktiivinen, itsenäisesti liikkuva, jopa matkustava rouva.” 

 

Muistiasiantuntijan mukaan oireettomuus on muistisairaalle henkilölle tärkeää tai 

muistisairas henkilö ei koe oireita ja kertoo tämän vuoksi, että pärjää. Lisäksi 

muistisairauden eteneminen vaikuttaa sairauden kokemiseen eli sairaus etenee 

vaiheeseen, jossa muistisairas henkilö ei tunne olevansa sairas.  

 

Muistisairaan henkilön omaiset pohtivat haastatteluissa lääkityksen roolia muistisairaan 

henkilön katoamisalttiuteen. Erään omaisen mukaan mahdollinen lääkitys muistisairaan 

henkilön rauhattomuuden hoitamiseen jäi hänen läheisensä kohdalla tarkastamatta. 

Toinen omainen kertoi, kuinka sairaalassa oli todettu hänen läheisensä ollessa 

vuorohoitojaksolla, että paikalla ei ollut sellaista lääkäriä, joka olisi voinut tarkastaa 

muistisairaan henkilön lääkityksen. Lääkityksen tarkastamista varten varattiin 

terveyskeskuksesta erillinen lääkärinvastaanottoaika, mutta muistisairas henkilö ehti 

kadota ennen vastaanottokäyntiä. Muistisairas henkilö löytyi myöhemmin katoamisen 

seurauksena menehtyneenä. Kolmas omainen pohti haastattelussa oman muistisairaan 

läheisensä lääkityksen osuutta hänellä ilmenneeseen kotiin lähtemisen kaipuuseen, joka 
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osui aina samaan aikaan iltapäivästä. Omainen pohti, olisiko lähtemisen tarpeeseen voinut 

vaikuttaa se, että muistisairauteen käytetty lääkitys olisi mahdollisesti silloin ollut 

elimistössä vähäisimmillään. Muistisairas henkilö itse kertoi haastattelussa, että lääkitys 

aiheuttaa väsymystä, josta johtuen hänellä voi olla vaikeuksia löytää paikasta toiseen.  

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi, kuinka hänen läheisensä oli koko sairauden ajan 

ollut erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa. Hän kuvasi, kuinka hän oli tehnyt 

kävelylenkkejä yhdessä sairastuneen läheisensä kanssa, ja kuinka hänellä oli ollut 

vaikeuksia pysyä sairastuneen henkilön vauhdissa mukana. Myös lääkäri oli todennut 

terveystarkastuksessa muistisairaan henkilön fyysisen kunnon olevan erittäin hyvä. 

Omainen muistaa kertoneensa terveydenhuollon henkilökunnalle, että jos hänen 

fyysisesti hyvässä kunnossa oleva muistisairas läheisensä katoaisi, niin häntä etsittäisiin 

laajalta alueelta. 

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa muistisairaan henkilön yleisterveydessä 

tapahtuvista muutoksista, kuten kiputiloista ja mielialan muutoksista, jotka voivat altistaa 

katoamiselle. Diabetesta sairastava muistisairas henkilö voi olla kiihtyneessä tai 

aggressiivisessa mielentilassa matalan verensokerin vuoksi ja lähteä yksin ulos tämän 

vuoksi. Matala verenpaine puolestaan voi aiheuttaa kipua jaloissa, minkä takia 

muistisairas henkilö voi haluta lähteä liikkumaan. Muistisairaalla henkilöllä voi olla 

muitakin kipuja. Hänellä voi olla esimerkiksi kivulias virtsatieinfektio, josta hän ei pysty 

kertomaan muille, ja voi lähteä liikkeelle paetakseen kivun tunnetta.  

 

 

5.4.4 Muistisairaan henkilön ympäristöön liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät 

 

Muistisairaan henkilön ympäristöön liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät ovat: 

muistisairaan henkilön ympäristön hahmottamiseen liittyvät haasteet, asuinpaikan 

muutoksesta johtuvan asuinympäristön muuttumisen haasteet, muistisairaan henkilön 

tarve lähteä ja päästä turvalliseksi kokemaansa kotiin sekä sosiaalisen ympäristön 

vaikutus muistisairaan henkilön katoamisalttiuteen.  
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Taulukko 18. Muistisairaan henkilön ympäristöön liittyvät, katoamiselle altistavat tekijät. 

Yläluokka Alaluokka 

Muistisairaan henkilön ympäristön 

hahmottamiseen liittyvät haasteet. 

Muistisairas henkilö ei hahmota maamerkkejä tai 

reittejä. 

Saman näköiseksi rakennettu asuinympäristö on 

muistisairaalle henkilölle haastava hahmottaa. 

Kaupunkiympäristö vaikuttaa muistisairaan 

henkilön ympäristön hahmottamiseen. 

Muistisairaan henkilön vuoden- ja vuorokauden 

hahmottamisen haasteet. 

Asuinpaikan muutoksesta johtuva 

asuinympäristön muuttuminen on muistisairaalle 

henkilölle haastavaa. 

Muuttamisen jälkeen uuteen asuinympäristöön 

sopeutuminen on muistisairaalle henkilölle 

haastavaa. 

Muuttaminen uuteen asuinpaikkaan hämmentää 

muistisairasta henkilöä. 

Muuttaminen uuteen asuinpaikkaan on 

muistisairaalle henkilölle vaikeaa. 

Muistisairaalla henkilöllä on tarve lähteä ja 

päästä turvalliseksi kokemaansa kotiin. 

Muistisairaan henkilön tarve lähteä kotiin on 

voimakas ja jokapäiväinen. 

Muistisairas henkilö kokee olevansa nykyisessä 

ympäristössään turvaton ja hukassa. 

Muistisairas henkilö kokee, että kun hän pääsee 

kotiin, niin kaikki on hyvin. 

Sosiaalisen ympäristön vaikutus muistisairaan 

henkilön katoamisalttiuteen. 

Sosiaaliset tilanteet altistavat muistisairaan 

henkilön katoamiselle. 

Omainen väsyy muistisairaan henkilön 

hoitamiseen. 

Muistisairaalla henkilöllä on vähän saattajia. 

Omaiset eivät koe muistisairaan henkilön ulkona 

liikkumista riskialttiina. 

Omainen vaikuttaa omalla käyttäytymisellään 

muistisairaan henkilön käyttäytymiseen. 

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön on mahdollista käyttää ulkona 

liikkuessaan apuna tuttuja maamerkkejä määrättyyn sairauden vaiheeseen saakka, jolloin 

muistisairaan henkilön on vielä mahdollista liikkua ulkona itsenäisesti. Muistisairauden 

edetessä kyky tunnistaa tuttuja maamerkkejä kuitenkin katoaa.  Muistiasiantuntijan 

kertoman mukaan tutulta reitiltä poistumisen voi aiheuttaa esimerkiksi jokin yllättävä 

asia, jonka hän haluaa nähdä, ja jota hän lähtee katsomaan. Tutulta reitiltä poistuminen 

voi altistaa muistisairaan henkilön eksymiselle. Haastattelussa muistisairas henkilö 

kertoi, että hänen kohdallaan maamerkkien ja reittien hahmottamisen vaikeus ilmenee 

siten, että uudessa paikassa liikkuessaan hän ei osaa kulkea reittejä kartan mukaan. 

Lisäksi hän kertoi, että hän ei muista enää katujen nimiä, vaan esimerkiksi taksilla 

kulkiessaan hän neuvoo taksin perille tuttujen maamerkkien mukaan.  

 

Muistiasiantuntijan mukaan muistisairaan henkilön on vaikeaa hahmottaa samanlaiseksi 

rakennettua ympäristöä. Kaupunkiympäristö vaikuttaa muistisairaan henkilön ympäristön 

hahmottamiseen ja erityisesti kaupunkien saman näköisiksi rakennetut lähiöt ja pihapiirit 
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voivat altistaa muistisairaan henkilön eksymiselle. Lisäksi kaupunkiympäristössä 

muistisairas henkilö eksyy helposti kaupungin ihmisvilinään ja katujen sokkeloihin. 

Kaupungin tungoksessa muistisairas henkilö myös kadottaa helpommin ajatuksen siitä, 

minne hän oli menossa. Muistisairaalle henkilölle ympäristön visuaalinen 

samankaltaisuus voi olla syy siihen, miksi muistisairas henkilö ei uskalla liikkua ulkona 

itsenäisesti.   

 

Vuoden- ja vuorokaudenaikojen hahmottaminen on muistisairaalle henkilölle haastavaa. 

Muistiasiantuntija kuvaili haastatteluissa, kuinka muistisairaalle henkilölle kesän 

valoisuus voi tarkoittaa sitä, että koko ajan on päivä. Kesäisin muistisairas henkilö voi 

esimerkiksi herätä keskellä yötä pirteänä ja lähteä kauppaan. Muistisairaan henkilön 

omainen kertoi, että hänen läheisensä oli ollut yöllä lähdössä ulos laukkujen kanssa ja 

hänen lähtönsä oli saatu estettyä, koska joku perheenjäsenistä oli ollut vielä hereillä.  

 

Muistiasiantuntija kertoi toisaalta myös talven vaikutuksesta muistisairaan henkilön 

ympäristön hahmottamiseen. Talvella valkoinen luminen maisema näyttää kaikkialta 

muistisairaalle henkilölle samanlaiselta. Muistisairas henkilö voi kokea valkoisen 

maiseman kaoottisena sen samankaltaisuuden vuoksi.  Lisäksi pimeys heijastaa 

ikkunoihin sisätilojen näkymiä, jotka muistisairas henkilö voi ymmärtää ulkona 

tapahtuviksi tapahtumiksi. Tämän vuoksi muistisairas henkilö voi lähteä ulos 

tarkastamaan, mitä siellä tapahtuu.  

 

Muistisairaalle henkilölle uuteen asuinpaikkaan muuttaminen ja kotiin sopeutuminen on 

haastavaa. Muistiasiantuntija toi haastattelussa esille, kuinka muuton jälkeen uusi 

ympäristö voi tuntua muistisairaalle henkilölle täysin vieraalta, koska hän ei näe enää 

hänelle tuttuja maamerkkejä eikä hänen aistimaailmansa tavoita, missä hän on. Muuton 

jälkeen muistisairas henkilö saattaa uudessa kodissaan pyrki selvittämään missä hän on 

ja sen seurauksena lähteä ulos ja eksyä. Muistiasiantuntija kertoi uuteen kotiin 

muuttaneen muistisairaan henkilön kadonneen. Löydettäessä hän oli ollut hyvin 

hätääntynyt ja ymmärtänyt eksyneensä. Muistiasiantuntija arvioi eksymisen olleen 

todennäköisesti yhteydessä uuteen asuinpaikkaan muuttoon. Muistisairaan henkilön 

omainen kertoi, että hänen läheisensä ei ollut muuttamisen jälkeen sopeutunut uuteen 

kotiin. Hän oli kokenut olevansa vierailulla uudessa kodissaan eikä kokenut asuvansa 

siellä. Uudessa kodissa huoneet olivat muistisairaalle henkilölle oudoissa paikoissa, joka 

aiheutti muistisairaassa henkilössä hämmennystä. Muistisairaan henkilön asuinpaikan 
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muutos esimerkiksi tehostetumpaan asumismuotoon aiheuttaa hänelle hämmennystä. 

Sinänsä hyvinkin tuttuun paikkaan muuttaminen voi olla hämmentävä kokemus, kuten 

eräs omainen kertoi. Hänen muistisairas läheisensä oli muuttanut hänelle hyvin tutulle 

kirkonkylälle, mutta ei ollut tunnistanut enää tuttujakaan paikkoja, vaan oli kokenut tutun 

kirkonkylän täysin vieraaksi. Muistiasiantuntijan mukaan fyysinen paikasta toiseen 

muuttaminen on muistisairaalle henkilölle aina vaikeaa, ja muuttuu sitä vaikeammaksi, 

mitä pidemmälle muistisairaus etenee.  

 

Haastattelussa muistisairaan henkilön omaiset toivat esille heidän muistisairailla 

läheisillään esiintynyttä tarvetta päästä kodiksi tuntemaansa paikaan. Kotiin pääsemisen 

tarve oli voimakasta ja päivittäistä. Kotiin pääsemisen tarvetta esiintyi sekä kotona 

asuvilla että hoitokodissa asuvilla muistisairailla. Eräs omainen kertoi, että hänen 

vanhempansa muuttivat uuteen kotiin muutaman kilometrin päähän heidän vanhasta 

kodistaan. Hän kertoi, ettei hänen muistisairas vanhempansa ollut sopeutunut uuteen 

asuntoon. Hän ei ollut ymmärtänyt, että hän asui uudessa asunnossa vaan ajatteli heidän 

olevan jossakin vierailulla. Hän ei muistanut, että he ovat nukkuneet uudessa asunnossa, 

vaan oli aamuisin laittanut vaatteet päälle ja mahdollisesti myös käynyt ulkona. Tämän 

jälkeen hän oli pyytänyt puolisoltaan, että he lähtisivät kotiin. Toinen omainen kertoi, että 

hänen läheisensä oli tehnyt kotiin lähtemisestä niin sanotusti numeron. Hän oli päivittäin 

pakannut kassinsa ja pyytänyt puolisoaan, jota ei ollut enää tunnistanut, soittamaan hänen 

miehelleen, että tämä tulisi hakemaan hänet kotiin. Omaiset kertoivat, että muistisairaan 

läheisen kotiin lähtemisen tarvetta oli hyvin vaikea kieltää.  

 

Haastatteluissa muistisairaan henkilön omainen kertoi pohtineensa, mihin muistisairaan 

henkilön kotiin pääsemisen tarve perustuu. Hänen mukaansa muistisairas henkilö ei 

kaipaa todelliseen kotiinsa, vaan hän kaipaa ennemminkin turvallisuuden tunnetta. Hän 

kokee olevansa hukassa siinä paikassa, jossa hän sillä hetkellä on: Paikka on hänelle 

vieras eikä siinä ole hänelle mitään tuttua, eivät ihmiset eikä fyysinen ympäristö. 

Muistisairaalla henkilöllä on hänen mukaansa ajatus, että kun hän pääsee kotiin, niin 

hänellä on kaikki hyvin, sillä kotona on tuttua ja turvallista. Myös muistiasiantuntija 

kokee, että kotiin kaivatessaan muistisairas henkilö lähtee hakemaan kotia tai turvaa, 

koska ympäristö, jossa hän on sillä hetkellä, on hänelle vieras. Muistiasiantuntija antaa 

esimerkiksi laitosympäristön, josta kukaan ei ole alun perin kotoisin, joten muistisairas 

henkilö ei koe sitä tutuksi eikä kodikseen.  
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(Omainen)”Minä olen itse pohtinut sen, että mistä se johtuu yleensäkin muistisairaalla 

se, että sinne kotiin pitää päästä. Niin tämä on ihan minun omaa pohdintaa, mutta näin 

minä olen sen ajatellut, että kun se muistisairas kokee olevansa hukassa, että se paikka 

missä se on niin se ei ole tuttu ja sillä on turvaton olo koko ajan. Ja sitten se ajatus siitä, 

että kun minä pääsen kotiin niin sitten minulla on hyvä olla, että siellä kotona on 

turvallista ja tuttua ja, että kunhan minä sinne pääsen niin sitten kaikki on hyvin. Että se 

ei ole se todellinen koti mihin he haluavat vaan se on se turvallisuuden tuntee kaipuu 

minkä he haluaa.” 

 

(Muistiasiantuntija)”Sehän on selvä, että äitiä huutaa se mummo, joka on tullut sieltä 

maalta ja paljain jaloin kesällä kipaissut niitylle lehmiä katsomaan ja hän sitten laitetaan 

johonkin niin sanottuun isoon laitokseen, ilman mitään sarvia ja hampaita  esimerkiksi 

johonkin XX niin onhan hän eksyksissä. Ihan varmasti on, ettei lähde sieltä huoneestaan, 

koska se on niin vieras se pitkä käytävä. Ei he ole tottuneet sellaiseen kun ajattelee meidän 

ympäristöjä. Sitten kun ajattelee näitä laitosympäristöjäkin niin nehän on pitkiä valkoisia 

käytäviä. Kuka semmoisessa on asunut, ei kukaan. Kyllä meillä olisi paljon tekemistä. Ei 

se koti ole, ei se voi olla. Jos sinä olet tullut maalta tai sinä olet sieltä pienestä puutalosta 

tehdastyöläisen lapsi, joka saa sen muistisairauden niin se on tottunut siihen, että 

tehdaspilli viheltää ja silloin lähdetään keittämään isälle ja äidille kahvia. Niin ei ne 

siellä laitoksessa osaa asua, kun se on asunut siellä puutalossa.” 

 

Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa muistisairaan henkilön katoamisalttiuteen, sillä 

sosiaaliset tilanteet altistavat muistisairaan henkilön katoamiselle. Muistiasiantuntijan 

mukaan muistisairas henkilö voi kaivata toisten ihmisten seuraa, kuten esimerkiksi 

vanhoja tuttujaan ja ystäviään ja hän voi lähteä ulos etsimään heitä. Muistisairas henkilö 

voi myös kokea vaikeaksi pyytää apua toisilta ihmisiltä, minkä takia hän ei pyydä muilta 

apua ja eksyy sen vuoksi.  Muistisairaiden henkilöiden omaiset kertoivat tilanteista, joissa 

muistisairas henkilö oli pyrkinyt välttelemään sosiaalisia tilanteita, koska hän ei tuntenut 

tilanteissa olevia ihmisiä ja oli pyrkinyt välttämään tilannetta lähtemällä pois tilanteesta, 

esimerkiksi ulos.  

 

Muistiasiantuntija kertoi haastattelussa tilanteesta, jossa kaksi muistisairasta henkilöä oli 

päivätoiminnan aikana ulkoiltaessa tukeutunut toisiinsa ja irtautunut muusta ryhmästä ja 

oli vaarassa eksyä. Muistisairaat henkilöt voivat saada ulkona liikkuessaan toisistaan 

voimaa ja tukeutua toisiinsa. Muistiasiantuntija koki, että yksin he eivät olisi uskaltaneet 

irtaantua muusta ryhmästä, mutta kahdestaan he saivat voimaa toisistaan.  

 

Muistisairaan henkilön omainen kertoi haastattelussa omasta väsymyksestään. Hän toimi 

muistisairaan läheisensä omaishoitajana. Hän koki muuttuneensa väsymyksen vuoksi 

näköalattomaksi: kun hän oli tarpeeksi kauan pyytänyt tilanteeseensa apua sitä kuitenkaan 

saamatta, hän alkoi itsekin uskoa, että apua ei ole saatavilla. Hän kertoi kokeneensa, että 
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hänen väsymisensä aiheutti sen, että muistisairaan henkilön viriketoiminta väheni. 

Omainen toi esille, että omaishoitajana toimiessa hän teki yksin vuorokauden ympäri 

samaa työtä, mitä hoitolaitoksessa tekee useampi ihminen kahdeksan tunnin vuoroissa. 

Omainen kertoi, että muistisairaan henkilön hoitaminen oli raskasta myös muistisairaan 

henkilön puolisolle, joka korkeasta iästään huolimatta joutui seuraamaan muistisairaan 

henkilön liikkumista silloin, kun omaishoitaja ei ollut läsnä.  

 

Muistiasiantuntija toi haastattelussa esille, että muistisairaille henkilöille on tarjolla vähän 

saattajia niin, että he voisivat kulkea ulkona saatettuna. Muistisairas henkilö itse kertoi, 

että hänellä on sosiaalista verkostoa kuten ystäviä ja tytär, joiden kanssa hän voi liikkua 

kodin ulkopuolella, mutta he ovat kiireisiä eivätkä useinkaan pääse hänen kanssaan 

ulkoilemaan. Muistisairaan henkilön omaiset eivät aina koe muistisairaan henkilön 

itsenäistä ulkona liikkumista riskialttiina. Tämä voi johtua siitä, että omaiset eivät ole 

vielä havainneet muistisairautta, mutta kokevat jälkeenpäin, että sairauden 

alkuvaiheeseen olisi voinut liittyä mahdollinen katoamisriski. Sairastuneen henkilön 

omaiset voivat myös kokea, että jos muistisairas henkilö eksyy, niin hän myös löytyy, 

eivätkä sen takia koe itsenäiseen ulkona liikkumiseen liittyvän riskiä.  

 

Muistisairaan henkilön omainen voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa muistisairaan 

henkilön käyttäytymiseen. Muistisairaan henkilön omaishoitajana toiminut omainen 

kertoi, että muistisairas henkilö tiedosti, että hän valvoi tämän liikkumista. Omainen 

kertoi, että muistisairaalle henkilölle saattoi helpommin tulla mieleen lähteä kotoa silloin, 

kun hän ei ollut paikalla. Muistiasiantuntija puolestaan toi haastattelussa esille, että 

omaiset voivat omalla käyttäytymisellään ruokkia muistisairaan henkilön levottomuutta. 

Omaiset haluat usein varmistaa muistisairaan henkilön turvallisuuden valvomalla häntä, 

mikä voi aiheuttaa muistisairaassa henkilössä levottomuutta. Lisäksi silloin, kun puolisot 

asuvat ja liikkuvat koko ajan yhdessä muistisairaan puolisonsa kanssa, voivat toistuvat 

kysymykset tai samoista asioista puhuminen aiheuttaa hoitajapuolisossa tunnekuohuja. 

Sairastunut henkilö voi aistia kireän ilmapiirin mutta ei ymmärrä, miksi puoliso on kireä 

ja hermostunut, ja voi pyrkiä pois kireästä ilmapiiristä lähtemällä ulos. 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tieteenfilosofisista lähtökohdistaan käsin 

erilaista tietoa kuin mitä määrällinen tutkimus tuottaa. Tämän vuoksi laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ei voida käyttää määrällisen tutkimuksen 

arviointikriteereitä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tutkimuksen 

uskottavuuden ja rehellisyyden näkökulmasta. (Polit & Beck 2011.) Lincoln & Cuba 

(1985) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tutkimuksen 

uskottavuuden (crediability), varmuuden (dependability), vahvistettavuuden 

(confirmability) ja siirrettävyyden (transferability) kautta. Tutkimuksen uskottavuutta 

lisää tutkijan ymmärrys kontekstista, jossa tutkimusilmiö voidaan havaita. Tutkijan on 

myös tärkeää tiedostaa ja tuoda esille esiymmärryksensä tutkittavaan ilmiöön liittyen. 

(Lincoln & Cuba 1985.) Tässä tutkimuksessa tutkijalla ei ole koulutuksesta tai 

työelämästä lähtöisin olevaa muistisairauksiin liittyvää substanssin asiantuntijuutta, jonka 

voidaan katsoa sekä lisäävän, että heikentävän tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 

luotettavuutta voi heikentää se, että tutkija ei ole voinut arvioida tiedon luotettavuutta 

substanssiosaamisen kautta. Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta on lisännyt se, että 

tutkijalla ei ole ollut omasta taustastaan johtuvia ennakkokäsityksiä, jotka olisivat voineet 

ohjata haastatteluiden kysymysten asettelua tai aineiston analyysiä. Tutkijan on ollut 

mahdollista tarkastella ilmiötä objektiivisesti ulkopuolisen silmin.  

 

Tutkimuksen uskottavuutta vähentää tutkimusaineiston vääristymät tai vinoumat, jotka 

voivat johtua tiedonantajien luottamuksen puutteesta tai väärinymmärryksistä. 

Tiedonantaja voi myös tietoisesti tai tiedostamattaan vääristää antamaansa tietoa kuten 

pyrkiä miellyttämään tutkijaa ja sitä kautta heikentää tutkimuksen uskottavuutta. (Lincoln 

& Cuba 1985.) Uskottavuus tarkoittaa luottamusta tutkimusaiheiston ja analyysin 

totuudenmukaisuuteen (Polit & Beck 2011). Haastattelujen aikana tutkija koki, että 

tiedonantajat halusivat kertoa ilmiötä mahdollisimman rehellisesti ja luotettavasti. 

Tutkijalle ei syntynyt kokemusta, että jokin aihe olisi ollut liian sensitiivinen, jonka 

vuoksi siitä ei olisi haluttu puhua totuudenmukaisesti. Tiedonantajat kokivat tutkimuksen 

aiheen tärkeäksi ja halusivat omalta osaltaan olla lisäämässä tutkimusaiheen 

tunnettavuutta ja lisätä tietoa heille tärkeästä ilmiöstä. Aineiston analyysissä tutkija on 

pyrkinyt pysymään rehellisenä aineistolle eli hän on kuvannut ilmiötä kuten tiedonantajat 
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ovat sitä kuvanneet. Sisällönanalyysistä muodostuneet luokat on nimetty 

mahdollisimman kuvaaviksi ja sisällönanalyysissä muodostui selkeät teemat, joka lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Tulososiossa on runsaasti taulukkoja, joiden tarkoituksena on 

lisätä analyysin läpinäkyvyyden kautta tutkimuksen luotettavuutta. Liitteestä 2 (LIITE 2) 

lukijan on mahdollista arvioida sisällönanalyysin toteutusta yhden alaluokan osalta. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi pohjautuu ajatukseen tutkimuksen 

lukijan mahdollisuudesta arvioida tutkimuksen luotettavuus tutkijan raportoinnin ja 

laadullisen tutkimuksen arviointikriteerien perusteella. (Polit & Beck 2011.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden varmistaminen ja arviointi kuuluvat luotettavan tutkimuksen 

tekemiseen läpi koko tutkimusprosessin; aina tutkimusaineiston keräämisestä, aineiston 

analysointiin ja raportointiin saakka. (Polit & Beck 2011, Nieminen 2006.) Tutkijan tulisi 

välttää tutkimustaan tehdessä ns. holistisen harhaluulon tai virhepäätelmien syntymistä, 

jolloin tutkija tutkimusprosessin edetessä tulee vakuuttuneeksi johtopäätöstensä 

oikeellisuudesta, vaikka ne eivät sitä todellisuudessa ole (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013). Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnilla tutkija tuo julki tutkimuksensa 

totuusarvon (Lincoln & Cuba 1985). Tutkimuksen varmuus on lähellä määrällisen 

tutkimuksen reliabiliteettia eli laadullisen tutkimuksen varmuudella kuvataan 

tutkimusaineiston stabiliteettia eli pysyvyyttä suhteessa aikaan ja olosuhteisiin. Mikäli 

tutkimuksen varmuus on huonoa, myös tutkimuksen uskottavuus vähenee. Tutkimuksen 

varmuutta arvioidaan sen mukaan kuinka hyvin tutkimustulokset ovat toistettavissa 

käytettäessä samaa tutkimuskontekstia. (Polit & Beck 2011.) 

 

Laadullista tutkimusta voidaan arvioida myös metodologisen sopivuuden, analyyttisen 

täsmällisyyden, teoreettisen loogisuuden ja kuvauksen elävyyden perusteella. 

Metodologinen sopivuus kuvaa tutkijan tietoa tutkimuksena metodologisista taustoista ja 

lähestymistavasta. Tutkimuksen metodologista luotettavuutta lisää tutkijan ymmärrys 

valitsemistaan metodeista sekä hänen kykynsä käyttää metodeja ja raportoida niiden 

käyttöä. Analyyttinen täsmällisyys kuvaa tutkijan tekemän analyysiprosessin selkeyttä ja 

täsmällisyyttä. Tutkija kuvaa analyysiprosessin kautta muodostuvien luokkien ja 

kategorioiden logiikkaan, jolloin lukija pystyy arvioimaan niiden luotettavuutta. 

Analyyttinen täsmällisyys tarkoittaa myös johtopäätösten muodostamista riittävän laajan 

ja monipuolisen aineiston pohjalta. Teoreettinen loogisuus tarkoittaa aineistosta 

muodostettujen teorioiden tai käsitteiden perusteltavuutta ja loogisuutta. Kuvauksen 

elävyys tarkoittaa tutkijan kykyä tutkimusraportissaan kuvata todellisuutta 
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mahdollisimman tarkasti ja elävästi, muun muassa tekstissä käytettävien lainausten tulee 

olla uskottavia ja täsmällisiä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tiedonantajina ovat toimineet 

muistisairaat henkilöt, muistisairaan henkilön omaiset sekä muistiasiantuntijat. 

Tiedonantajien hajauttamisella on pyritty saamaan laaja-alaista ja erilaisista näkökulmista 

tuotettua tietoa. Omaiset ja muistisairaat henkilöt tuottivat subjektiivisempaa tietoa ja 

kertoivat omasta tai perheensä tilanteesta, kun taas muistiasiantuntijat kertoivat ilmiöstä 

yleistettävämmällä tasolla. 

 

Muistisairaiden henkilöiden haastatteluissa tutkija joutui joidenkin teemojen kohdalla 

esittämään suuntaavia kysymyksiä. Tämä johtui siitä, että muistisairaiden henkilöiden 

kyky ymmärtää käsitteitä oli heikentynyt. Haastattelussa kysymysten täytyi olla hyvin 

konkreettisia, esimerkiksi voidaan ottaa ”merkitys” käsite. Kysyttäessä ulkona 

liikkumisen merkitystä tutkija kysyi esimerkiksi; pitääkö muistisairas henkilö ulkona 

liikkumisesta, minkälaisia tunteita hänelle tulee ulkona liikkumisesta tai miten hän 

liikkuu ulkona. Suuntaavien kysymysten takia muistisairaitten henkilöiden haastattelut 

päätettiin analysoida deduktiivisella sisällön analyysillä, jolloin ne toivat lisää sisältöä ja 

tukivat omaisten ja muistiasiantuntijoiden haastatteluista induktiivisesti tehtyä sisällön 

analyysiä. Yhden muistisairaan henkilö kohdalla tutkija koki, että tämän muistisairaus oli 

tutkimuksen tekemisen kannalta liian pitkällä. Tämä ilmeni siten, että kyseinen henkilö 

ymmärtänyt hänelle esitettyjä kysymyksiä. Kyseinen henkilö halusi kuitenkin auttaa 

muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja koki haastatteluun osallistumisen hyvin 

tärkeäksi. Tämän vuoksi myöskään tutkimuksen eettiset lähtökohdat eivät vaarantuneet, 

sillä henkilö ymmärsi, että häntä haastatellaan tutkimukseen ja, että osallistuminen oli 

vapaaehtoista, lisäksi hänen omaisensa oli tietoinen haastatteluun osallistumisesta. 

Tämän henkilön haastatteluaineistoa on käytetty sisällönanalyysissä niiltä osin kuin sitä 

on ollut mahdollista käyttää.  

 

 

6.2 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimuksen eettisten näkökulmien tarkastelu alkaa tutkimusaiheen määrittelystä ja 

jatkuu tutkimuksen julkaisuun saakka. Eettisesti tutkimustaan toteuttava tutkija pohtii jo 

tutkimusaihetta valitessaan ja tutkimuskysymyksiä muodostaessaan tutkimuksen eettisiä 
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lähtökohtia. Tutkimuksen tavoitteiden tulee pyrkiä lisäämään tieteenalaa hyödyntävää 

uutta tietoa, jota ei ole mahdollista hankkia muuten kuin tieteellisen tutkimuksen keinoin. 

Tutkimusaineiston eettinen hankinta ja analysointi sekä tutkimustulosten tulkinta ja 

raportointi ovat osa eettisesti toteutettua tutkimusprosessia (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, Polit & Beck 2011, Burns & Grove 2009.) 

 

Eettisen tarkastelun kestävä tutkimus pyrkii suojelemaan tutkimuksen tiedonantajia 

kaikenlaiselta vahingoilta, jota tutkimukseen osallistuminen voisi heille mahdollisesti 

aiheuttaa. Eettisesti toteutetussa tutkimuksessa vältetään, ennaltaehkäistään ja 

minimoidaan tutkimuksesta aiheutuva mahdollinen haitta ja maksimoidaan 

tutkimustuloksista saatava hyöty. Tiedonantajalle tutkimukseen osallistumisesta 

aiheutuva haitta voi olla fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tai taloudellinen. 

Tiedonantajalta saatua tietoa ei saa käyttää häntä vastaan ja tiedonantajan 

itsemääräämisoikeutta on  tärkeä kunnioittaa koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista tutkimuksen kaikissa vaiheissa, eikä tiedonantajan 

tutkimukseen osallistumisen kieltäytyminen saa aiheuttaa hänelle haittaa tai saattaa häntä 

epäoikeudenmukaiseen asemaan suhteessa tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin. 

Lisäksi tiedonantajan on mahdollista vetäytyä tutkimuksesta kaikissa tutkimusvaiheissa. 

Tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä on oikeus saada tietoa tutkimuksen luonteesta, 

tutkijan vastuusta tutkimuksen tekemisessä sekä tutkimukseen osallistumisen 

mahdollisista eduista ja haitoista. Tutkimukseen osallistuminen on luottamuksellista ja 

tutkija on velvollinen suojaamaan tiedonantajaan kohdistuva tiedollinen koskemattomuus 

ja anonymiteetti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, Polit & Beck 2011, Burns 

& Grove 2009.) 

 

Tietoisesti annettu suostumus osallistua tutkimukseen tarkoittaa, että tiedonantaja on 

riittävästi informoitu tutkimukseen osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi 

tietoisesti annettu suostumus tarkoittaa sitä, että tiedonantajalla on tarvittavat kyvyt 

ymmärtää saamansa tieto ja halu osallistua tutkimukseen tai kieltäytyä tutkimukseen 

osallistuminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, Polit & Beck 2011, Burns & 

Grove 2009.) Tutkimukseen osallistuvien tiedonantajien katsotaan kuuluvan 

haavoittumaan ryhmään, jos he ovat kyvyttömiä antamaan tietoinen suostumus, heidän 

autonomiansa on heikentynyt tai heillä on suurentunut riski erilaisiin sivuvaikutuksiin 

tilansa vuoksi (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013).  
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Tässä tutkimuksessa tiedonantajina toimi etenevää muistisairautta sairastavia henkilöitä 

ja tutkimusaineisto hankittiin heidän haastatteluilla. Muistisairaan henkilön voidaan 

katsoa kuuluvan haavoittuvien tiedonantajien ryhmään. Tämän vuoksi tässä 

tutkimuksessa eettiset lähtökohdat olivat erityisen tärkeät. Muistisairautta sairastavat 

henkilöt saatiin mukaan tutkimukseen muistiasiantuntijoiden kautta, jotka kysyivät 

niiden henkilöiden halukkuutta osallistua, joiden he arvioivat olevan kiinnostuneita 

osallistumaan ja jotka pystyivät antamaan tietoisen suostumuksen osallistumisestaan. 

Muistiasiantuntijoilla oli käytössään tutkimuslupa (Liite 1). Muistiasiantuntijoiden 

arvioinnin mukaan myös muistisairaan henkilön omaista informoitiin tutkimukseen 

osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuneet muistisairaat henkilöt kokivat 

osallistumisensa tärkeäksi, sillä he halusivat auttaa muita samassa tilanteessa olevia 

ihmisiä.  

 

Tutkimukseen osallistuminen voi nostaa pintaan ahdistavia ja pelottavia tunteita. 

Tiedonantajilla oli halutessaan mahdollisuus olla haastattelun jälkeen yhteydessä 

tutkijaan ja keskustella hänen kanssaan. Tähän ei kuitenkaan kenenkään tiedonantajan 

kohdalla ollut tarvetta. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita ja paikalla olivat vain 

tutkija ja tiedonantaja. Haastattelut litteroitiin tutkijan toimesta ja ulkopuolisilla ei ole 

ollut pääsyä haastatteluaineistoon. Aineiston analyysi ja raportointi on tehty 

luottamuksella ja niin, että tiedonantajia ei olisi mahdollista tunnistaa. 

 

 

6.3 Tulosten pohdinta 

 

Tutkimustuloksista esille nousseista teemoista merkittävimpiä olivat muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumiseen liittyvä itsenäisyyden kokeminen ja ulkona liikkumiseen 

liittyvä hyvinvointi, muistisairaan henkilön lisääntyneestä ulkona liikkumisesta johtuva 

sosiaalisen ympäristön kuormittuminen, turvateknologian tarjoamien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen, muistisairaan henkilön sairaudentunnottomuuden vaikutus turvalliseen 

ulkona liikkumiseen sekä muistisairaan henkilön turvallista ulkona liikkumista tukevat 

ympäristöön liittyvät tekijät.  
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6.3.1 Ulkona liikkumiseen liittyvä itsenäisyyden tunne ja muistisairaan henkilön 

hyvinvointi 

 

Tässä tutkimuksessa ulkona liikkumisen todettiin olevan tärkeä osa muistisairaan 

henkilön minuutta ja itsenäisyyttä. Muistisairaat henkilöt kokevat itsenäisen ulkona 

liikkumisen itsenäisyyden osoituksena. Oman riippumattomuuden korostaminen ja oman 

näköisen elämän jatkaminen ovat muistisairaalle henkilölle tärkeitä asioita. Olsson ym. 

(2013) ovat tutkimuksessaan todenneet, että ulkoaktiviteetit vahvistavat muistisairaan 

henkilön minuutta, koska muistisairas henkilö kokee kykenevänsä tekemään toivomiaan 

ulkoaktiviteetteja sairaudestaan huolimatta. Ulkona olemisen mahdollisuus ja 

osallistuminen ulkona tapahtuviin aktiviteetteihin on hyvin tärkeää muistisairaalle 

henkilölle. Kokemus siitä, että muistisairas henkilö voi tehdä ulkona asioita kuten ennen 

pitää yllä tämän itseluottamusta. Ulkona oleminen antaa muistisairaalle henkilölle 

kokemuksen vapaudesta, itsenäisyydestä ja sosiaalisista suhteista sekä stimuloi 

muistisairaan henkilön aisteja ulkona olevien hajujen ja äänien sekä ulkona tapahtuvien 

asioiden näkemisen kautta. Merkitykselliset päivittäiset aktiviteetit ja edelleen 

kykenevänä henkilön nähdyksi tuleminen auttavat muistisairasta henkilöä hallitsemaan 

hänen muuttuvaa minäkuvaa. (Pesonen 2015). Työikäinen muistisairas henkilö kokee 

työuran loppumisen jopa traumaattisena tapahtumana, sillä työura voi loppua 

muistisairauden takia yllättävällä tavalla. Työikäisellä muistisairaalla henkilöllä on tarve 

tuntea itsensä edelleen hyödylliseksi ja saada arkeensa hyödyllisiä aktiviteetteja. Itsensä 

hyödylliseksi tunteminen lisää muistisairaan henkilön omanarvontuntoa ja 

yksilöllisyyden kokemista. (Roach & Drummond 2014.) Päivittäisiin aktiviteetteihin 

osallistuminen tuottaa muistisairaalle henkilölle mielihyvän ja nautinnon tunteita, hän 

kokee yhteenkuulumisen tunnetta suhteessa muihin ihmisiin ja ylläpitää tunnetta 

itsenäisyydestä ja omasta identiteetistään. (Phinney ym. 2007.) 

 

Ulkona olemisen rajoittamisen muistisairas henkilö kokee itsetunnon ja arvokkuuden 

menetyksenä. Muistisairas henkilö kokee surua ja menetyksen tunteita, jos hän ei pysty 

ulkoilemaan kuten aikaisemmin. Muistisairaan henkilö ulkona olemiseen liittyvä 

kokemus ei ole aina positiivinen, sillä ulkoaktiviteettien yhteydessä muistisairas henkilö 

voi huomata, että joidenkin asioiden tekeminen ei ole enää hänelle sairauden takia 

mahdollista. (Olsson ym. 2013.) Tässä tutkimuksessa itsenäisen ulkona liikkumisen 

kyvyn menettäminen koettiin menetyksenä ja itsenäinen ulkona liikkuminen nähtiin 

itsenäisyyden osoituksena. Ulkona liikkumisen kyvyn menettäminen ja siihen liittyvien 
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tunteiden käsittelemisen koettiin olevan joskus liian sensitiivinen asia muistisairaan 

henkilö käsiteltäväksi. Muistisairas henkilö voi haluta vältellä ajatusta siitä, että sairauden 

myötä hän menettää kykyään liikkua ulkona itsenäisesti. Pesosen (2015) mukaan 

muistisairaus diagnoosiin sopeutuminen on sairastuneelle henkilölle emotionaalisesti 

vaativaa. Muistisairaan henkilön täytyy sopeutua menetyksiin, kohdata omat tunteensa, 

muuttaa toimintaansa ja hyväksyä, että hän tarvitsee muiden ihmisten apua. 

Muutosprosessiin liittyy stressiä, joka johtuu menetyksistä ja peloista, mutta se tarjoaa 

myös elämän positiivisten puolien löytämistä, läheisten ihmissuhteiden arvostamista ja 

toivon tunteen ylläpitämistä. Oman potentiaalin tiedostaminen, tukiverkosto ja 

nykyhetkeen keskittyminen lisäävät muutokseen sopeutumista. (Pesonen 2015.)  

 

Muistisairaalle henkilölle on tärkeää ylläpitää itsenäisyyttä ja hänen henkilökohtaisiin 

asioihin liittyvää kontrollia. Muistisairaan henkilön perheessä jännitteitä voi aiheuttaa 

muistisairaan henkilön itsenäisyyden ja autonomian säilyttämisen ja huolehtimisen ja 

seurannan välinen suhde tai tasapaino. (Pesonen 2015.) Myös tässä tutkimuksessa tuli 

esille, että muistisairaan henkilön itsenäisyyden ja toisaalta huolehtimisen välinen suhde 

on haastavaa toteuttaa. Omaiset pyrkivät varmistamaan muistisairaan henkilön 

turvallisen ulkona liikkumisen valvomalla tämän liikkumista. Muistisairas henkilö voi 

kokea valvonnan alaisuuden tarpeettomana, josta seuraa ristiriitaisia tilanteita 

muistisairaan henkilön perheen sisällä.  

 

 

6.3.2 Muistisairaan henkilön omaisten kuormittuminen 

 

Tämän tutkimuksen tuloksista nousi selkeästi esille muistisairaan henkilön omaisten 

henkinen jaksaminen. Omaiset kokivat sairauden aiheuttaman katoamisriskin ja 

muistisairaan henkilön turvallisen ulkona liikkumisen valvomisen hyvin kuormittavana 

asiana. Omaiset väsyvät muun muassa muistisairaan henkilön kuljettamiseen ja hänen 

kotoa lähtemisen tarpeeseen, johon voi liittyä päivittäistä neuvottelua asiasta. 

Omaishoitajuus koettiin ajoittain raskaaksi ja haastavaksi, vaikka hoitovastuuta pyrittiin 

perheissä jakamaan.  

 

Muistisairauteen liittyvät käytösoireet kuormittavat muistisairaan henkilön omaisten 

jaksamista. Omaiset kokevat huolta sairaudesta johtuvan vaeltelutaipumuksen 
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aiheuttamasta katoamisriskistä. (Kwok ym. 2009, Lach & Chang 2007, Rasquin ym. 

2007.) Ikääntyneillä yleisin omaishoitajuuteen johtanut sairaus on muistisairaus. 

Omaishoitajien keski-ikä on yleensä korkea ja heillä on myös omaan terveyteensä 

vaikuttavia pitkäaikaissairauksia. Omaishoitajuussuhteessa riippuvuussuhde hoitajan ja 

hoidettavan välillä on merkittävä. Omaishoitajuus voi vaikeuttaa mm. sosiaalisten 

suhteiden ylläpitämistä. (Juntunen ym. 2013.)  

 

Tutkimuksissa on saatu tietoa omaisten kuormittumiseen liittyvistä tekijöistä. 

Papastavrou ym. (2007) tutkimuksessa omaisten todettiin olevan hyvin kuormittuneita ja 

masennusoireiden todettiin olevan yleisiä. Wang ym. (2014) tutkimuksessa muistisairasta 

henkilöä hoitavilla omaisilla 81,5%:lla (n=101) todettiin vähintään yksi 

pitkäaikaissairaus ja 60,5%:lla (n=75) todettiin kaksi tai useampi pitkäaikaissairaus. 

Korkea ikä, naissukupuoli ja työttömyys olivat pitkäaikaissairauksille altistavia tekijöitä. 

(Wang ym. 2014). Omaisen terveysongelmilla on todettu olevan yhteyttä hänen 

kuormittumiseensa, henkiseen hyvinvointiinsa sekä elämänlaatuunsa. Omaisen 

itsetunnolla ja perheen tuenpuutteella on todettu syy-yhteys omaisen kuormittumiseen ja 

psyykkiseen hyvinvointiin (Alvira ym. 2015), lisäksi minäpystyvyydellä on todettu 

olevan positiivinen korrelaatio omaisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen (George & 

Steffen 2014). Hoitamisen määrä vaikuttaa omaisen terveydentilaan, sillä omaisen 

negatiiviset terveysvaikutukset lisääntyvät hoidon määrän lisääntyessä (Bremer ym. 

2015). . Kim ym. (2012) mukaan omaisen terveydentilaan vaikuttaa merkittävästi hänen 

muistisairaan läheisenä hoitamiseen käytetty aika. Suuri ajallinen määrä hoitamista 

aiheuttaa omaiselle suuremmat terveydellisen riskit ja mitä enemmän muistisairaan 

henkilön päivittäiset toiminnot ovat heikentyneet sitä enemmän omainen kokee 

kuormittumista. Kim ym. (2012) arvelee sen johtuvan siitä, että tällöin muistisairaan 

henkilön riippuvuus muista lisääntyy ja omaisen täytyy sitoutua enemmän hänen 

päivittäisten toimintojensa ylläpitämiseen.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan omaisen väsymisen myötä muistisairaan henkilön virikkeet 

ja aktiviteetit vähenivät. Omaisen väsyminen oli myös johtanut muistisairaan henkilön 

laitoshoitoon siirtymiseen. Omainen, jolla on kuormitusta ja masentuneisuutta voi 

ilmaista itseään negatiivisesti ja altistaa muistisairaan henkilön negatiiviseen 

vuorovaikutukseen kanssaan (Li & Lewis 2013). Omaisen kuormittuminen ja väsyminen 

voi aiheuttaa muistisairaaseen henkilöön kohdistuvaa fyysistä tai sanallista väkivaltaa. 
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Yan & Kwok (2011) tutkimuksessa 18% omaisista kertoi sanallisesti tai fyysisesti 

pahoinpidelleen muistisairasta läheistään viimeisen kuukauden aikana. Yhdessä 

asumisen ajallinen pituus, kodinhoitoon saadun avun puute, omaisen kuormittuneisuus ja 

muistisairaan henkilön levoton käyttäytyminen lisäsivät sanallisen väkivallan määrää. 

Fyysisen väkivallan ilmenemiseen vaikutti yhdessä asumisen ajallinen pituus. 

 

Pesosen (2015) mukaan työssä käyvän muistisairaan henkilön lähiomaisen täytyy 

yhdistää vastuu muistisairaan henkilön hoitamisesta ja työssäkäynnistä. Muistisairaan 

henkilön perheissä etsitään tapoja selvitä päivittäisistä haasteista. Sairauden myötä myös 

perheen sisäiset roolit muuttuvat kohti hoitajan ja hoidettavan roolia. Uuteen rooliin 

sopeutuminen aiheuttaa omaisille stressiä, ristiriitaa ja kuormitusta. Omaisen täytyy 

muokata omia toimintojaan ja uuden roolin sisäistäminen on vaikeaa, lisäksi 

muistisairaan läheisen ymmärtäminen ja hänen käyttäytymisensä muuttuminen on 

haastavaa. Muistisairauden myötä omaisen vastuu muistisairaasta henkilöstä ja koko 

perheestä kasvaa ja se aiheuttaa omaiselle stressiä ja kuormitusta. (Pesonen 2015.) 

 

Tässä tutkimuksessa omaiset kokivat, että he eivät olleet saaneet tarvitsemaansa tukea ja 

apua muistisairaan läheisensä hoitamiseen. Jennings ym. (2015) mukaan omaiset, jotka 

eivät saa tarvitsemaansa tukea muistisairaan läheisensä hoitamiseen ovat kuormittuneita 

ja heillä on matala itseluottamus muistisairaan henkilön hoitamiseen. Omaisilla on todettu 

olevan tyydyttymättömiä tarpeita liittyen heidän henkiseen terveydenhuoltoonsa sekä 

muistisairauksiin kouluttautumiseen (Black ym. 2013). Jensen ym. (2015) mukaan 

omaisten koulutusinterventioilla on kohtuullinen vaikutus omaisten kuormittumiseen ja 

pieni merkitys omaisten masentuneisuuteen. Riittävä sosiaalinen verkosto mukaan lukien 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset on merkittävä tekijä muistisairaan henkilön ja 

hänen perheensä elämän muutoksen hallinnassa. Riittämätön tuki jättää yksilön 

selviämään tilanteesta yksin (Pesonen (2015). Omaiset, joilla on korkea yhtenäisyyden 

(koherenssin) tunne ja hyväksi koettu terveys kokevat vähemmän kuormittumiseen 

liittyvää stressiä (Andrén &Elmståhl 2008). 

 

 

6.3.3 Turvateknologia tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan turvateknologian käyttö ehkäisee muistisairaan 
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henkilön katoamista. Tuloksissa todettiin myös, että turvateknologian käyttäminen ei ole 

kaikkien muistisairaiden henkilöiden kohdalla mahdollista. Tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt kokivat turvateknologia positiivisena asia, joka tekee muistisairaan henkilön 

ulkona liikkumisesta turvallisempaa. Omaiset toivat kuitenkin esille, että 

turvateknologian käytössä on suuria haasteita, mikäli muistisairas henkilö ei ole 

myöntyväinen sen käyttöön. Muistisasiantuntijat toivat myös esille, että turvateknologian 

hankintakustannukset voivat olla teknologian hankkimisen esteenä, sama todettiin myös 

Olsson ym. (2012) tutkimuksessa.   

 

Muistisairaan henkilön omaiset kokevat teknologisten laitteiden tukevan muistisairaan 

henkilö arkea (Olsson ym 2012). Teknologiset laitteet ylläpitävät muistisairaan henkilön 

itsenäisyyttä (Olsson ym 2012, Pot ym. 2012), turvateknologialla saa apua hätätilanteissa 

ja turvateknologia ehkäisee haitallisia tapahtumia, kuten muistisairaan henkilön kotoa 

yksin poistumisen (Olsson ym 2012). Seurantalaitteen käyttö vähentää omaisen ja 

muistisairaan henkilön itsensä huolta liittyen muistisairaan henkilön itsenäiseen ulkona 

liikkumiseen sekä lisää muistisairaan henkilön itsenäistä ulkona liikkumista (Pot ym. 

2012). Olsson ym (2012) tutkimukseen osallistuneet omaiset kertoivat olevansa 

huolissaan muistisairaan henkilön katoamista ja ne omaiset, joilla oli kokemuksia 

seurantalaitteen käytöstä, kokivat ne positiivisena asiana. Ne omaiset, joilla ei ollut 

käyttökokemuksia kertoivat olevansa kiinnostuneita kokeilemaan seurantalaitetta. 

Omaiset korostivat, että seurantalaitteet tulisi suunnitella niin muistisairas henkilö ei voisi 

irrottaa sitä, jolloin seurantalaite olisi kiinteästi vaatteissa, vyössä tai käsilaukussa. 

Seurantalaitteen tulisi olla luotettava ja helppokäyttöinen (Olsson ym. 2012.) 

 

Omaisten mielestä kotona asuvan muistisairaan henkilön avuksi hankittavan teknologian 

tulisi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia, laitteessa pitäisi olla vaistoon pohjautuva 

käyttöliittymä, laitteen tulisi olla arkinen, helppokäyttöinen ja helpottaa arkea. Lisäksi 

teknologisen laitteen turvallisuus koetaan tärkeäksi. (Mao ym. 2015.) Hyvin toimiva 

sosiaalinen verkosto on välttämätöntä silloin kun teknologiaa otetaan osaksi muistisairaan 

henkilön arkea. Läheisten rooli on tukea, ohjata ja sekä vastaanottaa teknologisen laitteen 

antamat hälytykset. Laitteiden käytön ajoittaminen on tärkeää. Varhaisessa ja 

keskivaikeassa muistisairaudessa voidaan käyttää aktiivisia laitteita ja sairauden edessä 

siirrytään passiivisiin laitteisiin. Muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä asenne ja 

motivaatio sekä heidän saamansa ohjaus vaikuttavat suuresti teknologisten laitteiden 

jalkauttamiseen osaksi muistisairaan henkilön arkea. (Riikonen ym. 2013.) Teknologian 
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vähäisen käytön syynä ja käyttöönoton esteenä nähdään tiedon puute teknologisten 

laitteiden käytöstä (van den Heuvel ym. 2012), teknologisten laitteiden eettisen ongelmat 

kuten omaisten vaikeus päättää muistisairaan henkilön puolesta seurantalaitteen käytöstä, 

vaikeus kertoa muistisairaalle henkilölle turvateknologian tarpeellisuudesta loukkaamatta 

tätä tai epävarmuus seurantalaitteen käytössä liittyen siihen kuinka muistisairas henkilö 

kokee seurannanalaisuuden (Olsson ym. 2012). Myös tässä tutkimuksessa tuloksista 

nousi esille turvateknologia eettiset periaatteet, kuten kuinka seurantalaite on kiinnitetty 

eettisesti oikein ja seurannanalaisuuden eettisyys. Niemeijer ym. (2011) mukaan 

laitoshoidossa olevan muistisairaan henkilön seurantalaitteen käytön eettiset periaatteet 

ovat; seurantalaitteen käyttö tarjoaa oikean tasapainon suhteessa vapauteen ja 

turvallisuuteen, laitteen käyttö on hyödyllistä ja se on suunniteltu yksilöllisesti 

muistisairaan henkilön käyttöön, seurantalaitteen käytöstä on olemassa selkeä protokolla, 

hoitohenkilöstö on asiantuntevaa ja välittää muistisairaan henkilön hyvinvoinnista, 

seurantalaitteen käyttöä seurataan aktiivisesti ja seurantalaitteen käytöstä on olemassa 

normatiiviset ohjeet.  

 

Niemeijer ym. (2014) tutkimuksessa tutkittiin hoitolaitoksissa olevan turvateknologian 

käyttöä. Tutkimuksen mukaan turvateknologian antamat useat turhat hälytykset 

aiheuttivat sen, että esimerkiksi liikkumisen ilmaisevat laitteet sammutettiin yöajaksi. 

Hoitajat kertoivat turhien hälytysten aiheuttavan heille niin sanottua hälytysväsymystä. 

Seurantalaitteet eivät myöskään toimineet luotettavasti ja sen vuoksi hoitajat mieluummin 

seurasivat asiakkaan liikkeitä eli niin sanotusti pitivät asiakasta silmällä kuin luottivat 

seurantalaitteeseen. Seurantalaitteet olivat käytössä, jotta rajoitteiden käyttöä oli ollut 

mahdollista vähentää. Hoitajien käytäntönä oli kuitenkin lukita tiettyjä ovia kuten ulko-

ovi. (Niemeijer ym. 2014.) 

 

 

6.3.4 Muistisairaan henkilön sairaudentunnottomuus  

 

Haastatteluissa omaiset kertoivat tilanteista, joissa heidän muistisairas läheisensä ei ollut 

tiedostanut sairauttaan. Eräs omainen kertoi, että hänen muistisairas läheisenä ei ollut 

koskaan myöntänyt olevansa sairas ja toinen omainen kertoi, että hänen läheisenä ei ollut 

missään sairauden vaiheessa ymmärtänyt miksi hän ei ollut voinut enää liikkua yksin 

ulkona. Muistiasiantuntijat kertoivat haastatteluissa muistisairauteen liittyvästä 
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sairaudentunnottomuudesta. Pohdin tutkimusta tehdessä myös tutkijana sitä miksi joku 

muistisairas henkilö on kykenevä pohtimaan omaa tilannettaan hyvinkin avoimesti ja 

analyyttisesti kun taas joku toinen ei kykene käsittelemään oikeastaan mitään sairauteensa 

liittyvää.  

 

Tutkimuskysymykseen muistisairaan henkilön ulkona liikkumisen ilmenemisestä 

muodostui analyysissä pääluokka ”Muistisairaan henkilön tietoisuus omasta 

tilanteestaan ja sairauden aiheuttamasta katoamisriskistä” sekä alaluokat ”muistisairas 

henkilö tiedostaa muistisairauteen liittyvän katoamisriskin” ja ”muistisairas henkilö ei 

tiedosta muistisairauteen liittyvää katoamisriskiä”. Tätä muistisairaiden omaisten ja 

muistiasiantuntijoiden kuvailemaa sairaudentunnottomuutta tai oman tilanteen 

tiedostamisen vaikeutta voi selittää sairauden tiedostamisen vaikeus eli anosognosia. 

Kyseessä ei siis tästä näkökulmasta katsottuna ole sairauden kieltäminen vaan 

neurologinen kykenemättömyys tunnistaa sairautta. (Pritagano 2010, Rankin 2010.) 

 

Starksteinin (2014) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan anosognosiaa esiintyy 

suurella osalla lievää Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä. Anosognosian 

esiintyvyys lisääntyy Alzheimerin taudin edetessä. Orfei ym. (2010) tutkimuksessa 

42%:lla lievää Alzheimerin tautia sairastavalla henkilöllä todettiin anosognosia. 

Sairauden myöhemmässä vaiheessa ei voitu luotettavasti määritellä anosognosian 

esiintyvyyttä, mutta voitiin todeta vähentynyt tietoisuus sairaudesta. Mak ym. (2015) 

mukaan lievää anosognosiaa esiintyi 55,6%:lla ja vaikeaa anosognosiaa 27,8%:lla 

Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä. Näistä tutkimustuloksista voidaan vetää 

johtopäätös, että ainakin Alzheimerin tautia sairastavilla anosognosian esiintyminen voi 

olla todennäköistä. Starkstein (2014) mukaan Alzhemerin tautia sairastavilla henkilöillä 

esiintyy anosognosiaan liittyvää apatiaa, masennusta, ahdistuneisuutta ja sairastuneelle 

henkilölle vaarallista käyttäytymistä. Anosognosian esiintyminen muistisairaalla 

henkilöllä lisää omaisten kuormittumista. (Starkstein 2014.)  
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6.3.5 Muistisairaan henkilön turvallista ulkona liikkumista tukevat ympäristöön 

liittyvät tekijät 

 

Muistisairaiden henkilöiden ympäristöön liittyvä tutkimus on keskittynyt pääasiassa 

laitos- ja sairaalaympäristön tutkimukseen sekä ympäristön tutkimukseen kaatumisten 

ehkäisemisen näkökulmasta. Lisäksi ympäristön tutkimus on keskittynyt fyysisen 

ympäristön tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa todettiin, että kotona asuvan muistisairaan 

henkilön ympäristö sekä ehkäisee, että altistaa muistisairaan henkilön katoamiselle.  

 

Muistisairas henkilö, joka kokee elinympäristönsä tutuksi, on itsenäisempi päivittäisissä 

toiminnoissaan ja hänellä esiintyy vähemmän vaeltelutaipumusta. Muistisairaan henkilön 

kognitiivisen tason laskemisen on todettu olevan yhteydessä ympäristön tuttuuden 

kokemukseen ja hänen riippuvuutensa muista ihmisistä päivittäisissä toiminnoissaan on 

lisääntynyt. (Hong & Song 2009.) Black ym. (2013) mukaan muistisairailla henkilöillä 

on vaeltelun riskin hallintaan ja kodin turvallisuuden arviointiin liittyviä tarpeita, joihin 

he eivät saat tarvitsemaansa apua. 

 

 

6.3.6 Sosiaalinen ympäristö pyrkii rajoittamaan muistisairaan henkilön itsenäistä 

liikkumista  

 

Tässä tutkimuksessa kuvailtiin erilaisten rajoitteiden käyttöä muistisairaan henkilön 

ulkona liikkumisen rajoittamiseksi. Skettebon & Bunch (2004) määrittelevät rajoitteen 

toiminnaksi, jolla estetään yksilön yksityisyys, henkilökohtainen vapaus ja henkilön 

itsemääräämisoikeus päivittäisten toimintojen toteuttamisessa. Lisäksi rajoittamista on 

sellaisen välineen käyttö, joka estää yksilön vapaan liikkumisen ja jota yksilö ei voi itse 

poistaa. Muistisairaiden hoitotyössä käytetään rajoitteita silloin kun muistisairaan 

henkilön kanssa neuvotteleminen ei ole mahdollista. Rajoitteet voivat olla myös 

ympäristöön liittyviä rajoitteita (Saarnio 2009), kuten tässä tutkimuksessa, jossa 

rajoitteita käytettiin katoamisen ehkäisyyn. 

 

Rajoitteiden käytön ei voida katsoa olevan ulkona liikkumista tukeva tekijä, mutta tämän 

tutkimuksen mukaan niillä pyrittiin ehkäisemään katoamistapahtuma. Rajoitteiden käyttö 

aiheuttaa eettistä ristiriitaa yksilönvapauden ja yksilön turvallisuuden välillä. Käytettyjen 
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menetelmiä voidaan katsoa olevan yksilön rajoittamista, jota kautta rajoitteilla voidaan 

katsoa olevan negatiivinen vaikutus yksilöön. Rajoitteiden käytön päämääränä oli 

kuitenkin yksilön turvallisuuden takaaminen silloin kun yksilön kanssa ei voinut 

neuvotella tilanteesta tai yksilöllä ei voitu katsoa olleen kompetenssia tehdä itse 

turvallisuuteensa liittyviä päätöksi. 

 

 

6.4 Tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet  

 

Anosognosian ymmärtäminen erityisesti muistisairaan henkilön omaisten ja hänen 

kanssaan työtä tekevien kohdalla auttaisi ymmärtämään muistisairaan henkilön 

käyttäytymistä ja hänen kokemaansa todellisuuttaan. Muistisairaan henkilö todellisuus on 

hänelle itselleen totta ja hän pyrkii toiminaan oman todellisuutensa mukaisesti. Hän ei siis 

kiellä omaan sairauteensa liittyviä asioita vaan hän on sairauteensa liittyen kykenemätön 

tunnistamaan omaa sairauttaan. Tämän ymmärtäminen voi auttaa muistisairaan henkilön 

omaista kohtaamaan negatiivisia tunteitaan muistisairaan henkilön haasteellista 

käyttäytymistä kohtaan. Anosognosian näkökulmasta katsottuna muistisairas henkilö ei 

siis pyri tarkoituksella käyttäytymään haastavasti. 

 

Muistisairaus vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin ja omaisten hyvinvoinnin kannalta 

olisi tärkeää luoda toimintamalleja ja verkostoja, jotka tukevat muistisairaan henkilön 

omaisen hyvinvointia. Omaisten verkostoitumista ja muistisairauksiin liittyvää koulutusta 

olisi tärkeä lisätä ja tukea, sekä yhteiskunnan olisi tärkeää tukea erityisesti omaishoitajina 

toimivia henkilöitä. Muistisairaan henkilön ulkona liikkumiseen liittyvän katoamisriskin 

hallinta voi olla omaisille hyvinkin kuormittavaa. Katoamisriskin hallintaan liittyy 

päivittäistä huolta, neuvotteluja, vastuuta ja arjen järjestämiseen liittyviä tekijöitä.  

 

Jatkotutkimushaasteena on kyetä tulevaisuudessa tunnistamaan ne muistisairaat henkilöt, 

joilla on erityinen riski eksyä ja kadota. Näiden henkilöiden tunnistamisen kautta voidaan 

tukea muistisairaan henkilön kotona asumista sekä omaishoitajien ja muiden 

muistisairaiden henkilöiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Turvateknologian antaa jo tällä 

hetkellä teknologian puolesta mahdollisuuden seurata yksilön liikkumista. 

Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää keskittyä turvateknologian tehokkaaseen, 

ihmisläheiseen, yksilölliseen ja eettiset periaatteet täyttävään käyttöönottoon 

muistisairaan henkilön arjessa.  
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Jatkotutkimus olisi tärkeää myös tämän tutkimuksen kohteena olevan ilmiön 

tutkimustiedon ja yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Kansallista tieteellistä tutkimusta 

muistisairaan henkilön turvallisesta ulkona liikkumisesta katoamisalttiuden 

näkökulmasta ei ole tehty ja kansainvälisesti tehty tutkimus on vielä hajanaista. 

Tutkimuksen myötä voisimme myös lisätä kansalaisten tietoisuutta muistisairaan 

henkilön ulkona liikkumisen haasteita ja sitä kautta vaikuttaa muistisairaalle henkilölle 

myönteisen ja turvallisen kulttuurin ja ympäristön luomiseksi.  

 

Itsenäinen ulkona liikkuminen on osa jokaisen niin sanotusti tavallisen terveen ihmisen 

arkea. Me käymme työssä, toimitamme asioitamme, tapaamme ystäviämme, 

matkustamme ja liikumme luonnossa. Muistisairaan henkilön tarpeet eivät muutu 

diagnoosin saamisen myötä. Hänellä on edelleen tarve tehdä samoja asioita, joita hän on 

tehnyt ja joista hän on nauttinut ennen sairastumistaan. Hänellä on tarve tuntea itsensä 

itsenäiseksi ja pystyväksi ihmiseksi, tämän yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. 

Hänellä on tarve kokea, että hän pystyy jatkamaan edelleen oman näköistä elämää ja elää 

omaa arkeaan sairaudesta huolimatta. 

 

Muistisairaus tuo jokaiselle sairastuneelle ja hänen perheilleen eteen erilaisia ja 

yksilöllisiä tilanteita. Muistisairauteen sairastunut ihminen on yksilöllinen henkilö oman 

elämänhistoriansa, nykytilanteensa ja persoonansa kautta, lisäksi muistisairaudet 

vaikuttavat ihmisiin yksilöllisellä tavalla.  Toivon, että tämän tutkimuksen myötä näemme 

paremmin yksilöllisen ja ainutlaatuisen ihmisen muistisairausdiagnoosin takana. 
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LIITE 1 

 

Tutkimuslupa 

 

 

Olen Leena Pohjola ja opiskelen terveystieteiden maisterin tutkintoa Oulun yliopiston 

lääketieteellisessä tiedekunnassa. Pro gradu tutkimukseni aihe on ”Kotona asuvan muistisairaan 

henkilön itsenäinen ulkona liikkuminen ja siihen liittyvä katoamisalttius”. Tutkimuksen ohjaajana 

toimii terveystieteiden laitoksen nimittämänä terveystieteiden tohtori Satu Elo.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kodin ulkopuolella tapahtuvan ulkona liikkumisen merkitystä 

muistisairaalle henkilölle, ulkona liikkumista tukevia tekijöitä sekä mahdollisia itsenäiseen ulkona 

liikkumiseen liittyviä ongelmia ja katoamiseen liittyviä pelkoja.  Tutkimuksesta saatavalla tiedolla 

pyritään lisäämään ymmärrystä muistisairaan henkilön katoamisalttiudesta ja tutkimuksesta saatavaa 

tietoa voidaan hyödyntää katoamisten ennaltaehkäisyssä.  

 

Tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi yksilöhaastatteluilla, jolloin haastattelutilanteessa on paikalla 

tutkija ja haastateltava. Tutkimusmateriaalin analysoinnin takia haastattelut on tarkoitus nauhoittaa. 

Haastatteluaineisto on vain tutkijan käytössä ja aineisto säilytetään niin, että ulkopuolisilla ei ole 

niihin pääsyä. Haastatteluaineistosta tai tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa tutkimukseen 

osallistuvia henkilöitä. Tutkimukseen osallistuminen on luottamuksellista ja tutkija on velvollinen 

suojaamaan osallistujan tiedollinen koskemattomuus. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista 

ja tutkimukseen osallistunut henkilö voi halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistumisen 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa.  

 

 

 

Haastateltava: 

 

…..........................................   …........................................................................... 

aika ja paikka 

 

Tutkija: 

 

…...........................................  …........................................................................... 

aika ja paikka    Leena Pohjola 
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LIITE 2 

Yläluokka Alaluokka Pelkistetty ilmaisu  Autenttinen lainaus 

Muistisairaalla 

henkilöllä on tarve 

lähteä ja päästä 

turvalliseksi 

kokemaansa kotiin 

Muistisairaan henkilön 

tarve lähteä kotiin on 

voimakas ja 

jokapäiväinen. 

Muistisairaalle henkilölle 

tuli se, että pitää lähteä 

kotiin. 

Siihenhän se isä oikeastaan niinkö 

väsyikin ja meidän piti sitä vuorohoito 

sille äidille hommata kun äidillä tuli se, 

että pitää lähteä sinne kotiin. Tuli 

hirveän voimakkaasti ja se oli 

jokapäiväistä. 

Muistisairas henkilö 

ymmärsi muuton niin, 

että hän oli käymässä 

jossakin. Hän ei 

muistanut, että uudessa 

kodissa oli nukuttu. 

Aamulla laitettiin vaatteet 

päälle ja ehkä käytiin 

ulkona, että lähdetään 

sitten, että nyt kotiin. 

Muistisairas henkilö oli 

menossa kotiin koko ajan.  

Mä luulen, että isä ymmärsi sen 

(muutto), että ne on käymässä jossakin 

kylässä ja kun ei muista sitten sitä, että 

täällä on nukuttu ja näin, että se niinku 

pannaan aamulla vaatteet päälle ja 

ehkä käydään ulkona , että lähdetään 

sitten, että nyt lähdetään kotiin. Että se 

oli niinkuin kotiin menossa koko ajan. 

Muistisairas henkilö 

pakkasi kassit ja sanoi 

puolisolleen, jota hän ei 

enää tunnistanut 

miehekseen, että soita 

hänen miehelle, että tulee 

hakemaan hänet kotiin.  

Äiti pakkasi kassit ja sanoi isälle, kun 

hän ei enää tunnistanut isää 

miehekseen, että soita X, isä on X, että 

tulee hakemaan hänet kotiin. 

Muistisairaan henkilön 

lähtemisen tarve oli 

jokapäiväistä.  

Siihenhän se isä oikeastaan niinkö 

väsyikin ja meidän piti sitä vuorohoito 

sille äidille hommata kun äidillä tuli se, 

että pitää lähteä sinne kotiin. Tuli 

hirveän voimakkaasti ja se oli 

jokapäiväistä ja se oli yleensä aina 

siinä iltapäivän tunteina. 

Muistisairaan henkilön 

lähtemisen tarve tuli 

hyvin voimakkaasti.  

Siihenhän se isä oikeastaan niinkö 

väsyikin ja meidän piti sitä vuorohoito 

sille äidille hommata kun äidillä tuli se, 

että pitää lähteä sinne kotiin. Tuli 

hirveän voimakkaasti ja se oli 

jokapäiväistä ja se oli yleensä aina 

siinä iltapäivän tunteina. 

Muistisairaalle henkilölle 

on hyvin vaikea sanoa, 

että älä nyt lähde, jos hän 

teki lähtöä.  

Hirveän vaikea sillain jos huomasi, että 

teki lähtöä niin ei sitä sillai oikein 

pystynyt sanomaan, että äläpä nyt 

lähde minnekään. 

Muistisairas henkilö ei 

pyrkinyt lähtemään kotoa 

salaa vaan teki kotoa 

lähtemisestä numeron.  

Äitillä ei ollut kuitenkaan sitä, että se 

olisi mitenkään salaa yrittänyt lähteä. 

Että isä esimerkiksi saattoi käydä 

kaupassakin yksin ja äiti jäi kotiin, että 

ei se lähtenyt sieltä yksinään. Että se 

teki tavallaan niinku numeron siitä 

lähtemisestä, että nyt minä kerään 

nämä tavarat ja nyt lähdetään, että se ei 

silleen pyrkinyt hiippailemaan pois 

sieltä.  

 


