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Muistiohjaaja ja Geronomi (AMK)

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry



• 31-vuotias potilas- ja omaisyhdistys

• Pirkanmaa ja Huittinen 

• 17 paikallisosastoa, n. 1600 jäsentä

• Asiantuntijaorganisaatio 
(geriatria, sosiaali-, terveys- ja hoitoala)

• Vapaaehtoisia n. 200

Muistisairaiden ja läheisten hyvinvointi

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry



Muistisairauksien asiantuntija- tukikeskus 
(Pirkanmaan Muistiluotsi)

• Neuvonta, ohjaus, tuki ajanvarauksella tai ilman 

• Muisti-illat hiljakkoin diagnoosin saaneille

• Laki-illat

• Viikonlopun tieto- ja vertaiskurssit 

• Vertaistukiryhmät 

• Muistikahvilat

• Yleisötilaisuudet

• Hoivapysäkki ajanvarauksella



• Maailmalla lähes 50 miljoonaa

• Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista

• Suomessa n. 200 000 muistisairasta, joista työikäisiä n. 7000

• Yli 14 000 uutta vuodessa (n. 40 päivässä)

• Pirkanmaa + Huittinen n. 24 000  

• Muistisairaat muodostavat 2/3 vanhuspalveluiden käyttäjistä 

• Tehostetun palveluasumisen asiakkaista 95 prosentilla on jonkinasteisia muistin 
ongelmia

Toimintaympäristö tällä hetkellä



Muistisairauden oireet haastavat 
turvallista rahan käyttöä  

• Muistin heikentyminen

• Päättelykyvyn heikentyminen

• Toiminnanohjauksen vaikeudet 

-> Suunnitelmallisuuden vaikeutuminen

• Päätökset voivat olla hätiköityjä 

• Hahmottamiskyvyn muutokset

-> ihmisten tunnistamiskyky saattaa heikentyä

• Kulutustottumukset voivat muuttua 

• Rahan arvon ja oman taloudellisen tilanteen ymmärtämisen 
heikentyminen

• Mahdollinen sairauden tunnottomuus 



Riskejä?
• Kotihoito käy useita kertoja päivässä

• Raha-asioiden hoidossa tarvitaan usein apua

• Harhaluulojen myötä voi olla vaikea tunnistaa 
todellista uhkaa kuvitellusta

• Muistilappuja ovella

• Mukaan otettavat tavarat oven vieressä

• Aina taloudellinen kaltoinkohtelu ei tule 
”ulkoapäin” 

-> Esim. ennakkoperinnöt (korut, kellot, astiat, taulut jne.)



Ratkaisuja ja vinkkejä
• Läheisillä iso rooli 
• Oikeudellinen ennakointi 
• Ikäteknologia esim. digitaalinen ovisilmä tai ovipuhelin
• Käteisen määrä ja säilytyspaikka
• Nosto –ja ostorajat
• Osoitteettomasta mainospostista voi kieltäytyä
• Tietojen luovuttamisen kieltäminen esim. suoramarkkinointia varten 
• Puhelinmarkkinoinnin rajoittaminen 
‒ Ilmoita puhelinmyyntikiellosta suoraan sille yritykselle, jolta et halua 

telemarkkinointia
‒ Puhelinnumero salaiseksi 
‒ Liittyminen Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-palveluun 

• Huom! Puhelinmyynnin kautta ostetut tuotteet saa kuluttajasuojalain mukaan palauttaa 14 
vuorokauden kuluessa paketin noudosta tai saapumisesta kotiin.



Muistisairaus ei vie oikeutta tehdä päätöksiä 
tai käyttää omaa rahaa!

• Kuinka paljon voin käyttää rahaa? 

• Mihin saa käyttää rahaa?

• Kuka määrittää, että mihin on varaa?

• Sairastunut saa osallistua ostopäätöksiin 
– Vaikuttaminen omaan elämää

• Myös hoivakodissa asuva henkilö ansaitsee 
uusia vaatteita, tavaroita ja palveluita. 



• Pirkanmaan Pääasiat- ja Muistilehdet

• Lakimiehen ja geriatrin maksuttoman puhelinneuvonnan

• Psykoterapeutin käynnit alennettuun hintaan

• Jäsenalennukset, retket, matkat ja kurssit

• Muistintestaus 50€ ja Hoivapysäkki maksuton

• Vaikuttamistyö – yhdessä olemme enemmän

• Muistisairaan läheiselle maksuton Vertaislinja –tukipuhelin

• Muistineuvo asiantuntijapuhelin

Liittymällä jäseneksi saat:



KIITOS!
PIRKANMAAN MUISTIYHDISTYS RY
HAMMARENINKATU 7, 3krs. 33100 TAMPERE
Puh. 044 099 0166 
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

SEURAA MEITÄ MYÖS SOMESSA ☺

http://www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi/

