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Esitykselläni 
• Haluan herätellä ja havahduttaa 

kuulijoita pohtimaan lähimmäisten, 
läheisten ja / tai omasta aivosairaudesta 
johtuvien oireiden vaikutuksista 
taloudellisten asioiden hoidossa 

• Toivon, että ymmärrys 
muistisairauksista lisääntyy

• Vahvistaa käsitystä miksi tulevaisuutta 
kannattaa ennakoida  

• Lähteet;
• Muistisairauksien 

Käypä hoito- suositus 
(päiv.8/2020)

• Muistiliitto ry
• Anna Mäki-Petäjä-

Leinonen,2017
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Määritelmiä;
• Kognitiiviset oireet; tiedonkäsittelyn jonkin osa-alueen 

heikentyminen
• Muistioire; työ-,tapahtuma- tai asiamuistin heikkous
• Lievä kognitiivinen heikentyminen(mild cognitive

impairment), tiedonkäsittelyoire ilman merkittävää 
toimintakyvyn heikentymistä

• Muistisairaus; etenevä ja usein dementiaan johtava 
aivosairaus

• Dementia; laaja-alainen tiedonkäsittelyn heikentymä,                      
joka johtaa toimintakyvyn heikentymiseen

• Omatoimisuus; kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista
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Muistioireiden tavallisimpia syitä;

Ohimenevät syyt;
aivoverenkiertosairaus, lievä aivovamma, epileptinen kohtaus,
lääkkeet, päihteet, eräät psykiatriset häiriöt, sekavuus

Parannettavissa olevat syyt;
Lääkkeet ja keskushermostomyrkyt, puutostilat, aineenvaihdunnalliset 
häiriöt, psykiatriset häiriöt, keskushermostoinfektiot, kallonsisäiset syyt,                 
aivojen hypoksia ja iskemia

Pysyvät jälkitilat
aivovamma, aivoverenkiertosairaus, tulehdukselliset aivosairaudet,       
B1- vitamiinin puutos, leikkaus ja sädehoito                                    
alkoholiin liittyvä aivovaurio

Etenevät syyt
– etenevä muistisairaus



ETENEVÄT MUISTISAIRAUDET

Suomessa sairastaa arviolta 193 000 henkilöä etenevää muistisairautta,                 
työikäisiä 7 000. Vuosittain sairastuu n. 14 500 ihmistä. Joka kolmas yli 65 v kokee 
kärsivänsä erilaisista muistioireista (200 000). Kainuussa sairastuneita n. 3 700 

* Alzheimerin tauti (70%) 
* aivoverenkiertosairaudesta johtuva muistisairaus (15-20%)                   
* Lewyn kappalesairauksia; PT-muistisairaus, LKT ja AT+LKT  (10-15%)
* otsa-ohimolohkolohkorappeumista johtuva muistisairaus                                                 

• Sairastuneista 66 % on yli 80-vuotiaita, enemmistö on naisia

• Merkittävä osa muistisairauksista jää diagnosoimatta, mikä aiheuttaa                         
yhteiskunnalle paljon kustannuksia



MUISTISAIRAUS EI KUULU 
LUONNOLLISEEN VANHENEMISEEN



Normaaliin ikääntymiseen liittyvät  
kognitiiviset muutokset

• lieviä muutoksia jo 40 v,                  
selkeimmin yli 75 v

• terveillä aikuisilla;
- nimet unohtuvat 83 %
- esineiden nimet unohtuvat 60 %
- puhelinnumerot unohtuvat 57 %
- asia, josta on kertonut toiselle 49 %
- sovitut tapaamiset unohtuvat 34 %



Ikääntymisen myötä

• Ikääntymisen vaikutukset muistin toimintaan näkyvät 
vahvimmin työ- ja tapahtumamuistin alueilla. Iän 
vaikutus näkyy erityisesti tilanteissa, jotka vaativat 
nopeaa reagointia ja mieleen painamista. 

• muistitoiminnot hidastuvat ja ovat herkempiä 
häiriintymään ulkoisista tekijöistä 

• kyky oppia uusia asioita ei häviä, oppiminen edellyttää 
vain aiempaa enemmän keskittymistä ja kertaamista

• tapahtuvat muistitoimintojen muutokset ovat kaikille 
yhteisiä eivätkä hankaloita arkielämää merkittävästi



MUISTISAIRAUDET OVAT  
AIVOSAIRAUKSIA



Deklaratiivinen muisti:
• Semanttinen muisti: tiedollista: ”Tiedän, että”…
• Episodinen muisti: tapahtumat ja kokemukset: 

”Muistan, kun…”

Proseduraalinen muisti l. taitomuisti
• Miten joku tehdään?  
• esim. maksupäätteiden käyttö

Prospektiivinen muisti l. tulevaisuuteen suuntautuva muisti

• Kun se ei toimi hyvin, voi unohtaa ennakoida tulevia rahan tarpeita 

Retrospektiivinen muisti l. tapahtuneen muistaminen

• Kun se muisti ei toimi hyvin, voi olla vaikeutta muistaa edellisen päivän 
tapahtumia(esim. rahan käyttöön liittyviä) tai mihin äsken laski 
lompakkonsa

Pitkäkestoinen säilömuisti



MUISTISAIRAUTEEN EI KUULU 
VAIN MUISTIHÄIRIÖT



Muistisairaus johtuu fyysisistä  
vaurioista aivoissa

• Sairaus saattaa häiritä tai heikentää erilaisia aivo toimintoja, etenee yksilöllisesti ja 
sen oireet vaihtelevat eri henkilöillä

• Isoaivojen aivokuoren eri alueet (4)toimivat eri tavoin; 

• Otsalohko; suunnitelmallisuus, itsesäätely, tarkkaavuus ja työmuistin toiminta, 
ongelman ratkaisu

• Ohimolohko; kuulotiedon käsittely, muistojen muodostuminen ja varastointi

• Takaraivolohkon alue; mm. näkötiedon käsittely

• Päälakilohko; tuntotiedon käsittely, avaruudellinen hahmottaminen ja 
tarkkaavuuden säätely,  liikeaivokuoren alue; tahdonalaisten liikkeiden säätely 



Muistisairauden vaikutukset aivojen ohjaamiin   
toimintoihin 

• Kommunikaatiovaikeudet 

• Motoriset taidot

• Toiminnanohjaus

• Muutokset käytöksessä

• Hahmottaminen 
• Muistisairaudet voivat vaikuttaa kaikkiin aivojen toimintoihin
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 Sairastunut voi yleensä viettää useita hyviä ja 

toimintakykyisiä vuosia muistisairausdiagnoosin saamisen 

jälkeenkin, ilman suurempaa avun tarvetta

 Muistisairausdiagnoosin saaminen ei automaattisesti 

poista ihmisen itsemääräämisoikeutta tai oikeudellista 

toimintakykyä
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HYVÄT VUODET KANNATTAA                  
KÄYTTÄÄ  HYVÄKSI



Oikeudellinen toimintakyky

• Henkilön kyky ymmärtää kysymyksessä oleva 
oikeudellinen asia ja sen merkitys

• OIKEUSTOIMI: tahdon ilmaisu, jolla oikeuksia ja 
velvollisuuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan. 
Oikeustoimia ovat esim. edunvalvontavaltuutuksen 
tekeminen, omaisuuden lahjoittaminen, kaupan 
tekeminen tai velan ottaminen
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Oikeudellisen toimintakyvyn heikkeneminen
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Oikeudelliseen ennakointiin ovat kelpoisia kaikki 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka ymmärtävät tekemänsä oikeustoimen merkityksen

Oikeudellisen toimintakyvyn arviointiin ei ole käytettävissä mitään 
täysin yksiselitteistä mittaria tai testiä vaan toimintakyky tulee arvioida 
aina tapauskohtaisesti sekä suhteessa siihen asiaan, josta päätös 
tulisi kyetä tekemään 

Lääkärin lausunto, jos on diagnosoitu sairaus, joka vaikuttaa kykyyn 
ymmärtää  asian merkitys



Muistisairauden vaikutus oikeudelliseen     
toimintakykyyn

 Lievä muistisairaus: toimintakyky usein riittävää, riippuen 

oikeustoimen laadusta

 Keskivaikea muistisairaus: toimintakyvyssä voi olla  

ongelmia, ”rajankäynti” vaikeuksia

 Vaikea muistisairaus: oikeudellinen toimintakyky 

menetetty

• (Anna Mäki-Petäjä-Leinonen:Vanhusoikeuden perusteet, 2017)
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MUISTISAIRAUDEN KANSSA         
VOI ELÄÄ HYVÄÄ ELÄMÄÄ



Muistisairas henkilö
• Voi mm. käydä töissä, ajaa 

autolla ja elää sosiaalista 
elämää

• Jokaisen tilanne ja 
toimintakyky on yksilöllinen, 
haasteista huolimatta on 
mahdollista elää hyvää elämää 
muistisairauden kanssa

• Hyvä elämä tarkoittaa eri 
ihmisille eri asioita

• Hän tarvitsee tukea ja 
ymmärtämistä
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muistiluotsi@kainuunmuistiyhdistys.net
Kiitos!


