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Unohtelu pelottaa.
Aina unohtelu ei johdu
kuitenkaan muistisairaudesta.

Unohtaminen voi johtua 
esimerkiksi stressistä tai 
univaikeuksista.

Myös ikä muuttaa muistia 
jonkin verran.

Muistin toiminta hidastuu.
Silti terve muisti toimii 
elämän loppuun asti,
vaikka ikää olisi paljon.

Jos muistioireet lisääntyvät,
taustalla on aina jokin syy,
joka täytyy selvittää.

MILLOIN
PITÄÄ
HUOLESTUA?
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Lääkärille pitää hakeutua, 
jos

muistista

suju huonon muistin takia

tapaamisia

muistaa

heikkenee

ei enää onnistu

kelloa

miten esineitä käytetään

muuttuu: hänestä voi 
tulla ahdistunut, sekava, 
epäluuloinen tai pelokas

Lähde: Käypä hoito 2010
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Tärkein merkki 
muistisairaudesta on se,
että tilanne muuttuu selvästi
huonompaan suuntaan 
aiempaan verrattuna.

Toinen huolen merkki on se,
jos ihminen ei selviydy enää
omassa arkielämässään.

Muistisairauden hoito on 
tehokkainta, kun hoito 

aloitetaan sairauden alussa.
Muistia kannattaa siis tutkia 
ajoissa.

Ihminen voi pelätä 
tutkimuksia, ja siirtää siksi 
niihin menoa.
Joskus muistisairas ei itse 
huomaa, että muisti toimii 
huonommin kuin ennen.
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Kaikki ihmiset unohtavat 
joskus asioita.
Ohimenevä muistihäiriö 
on varsin yleinen oire.

kokee joskus muistioireita.

Aina syynä ei ole 
muistisairaus. Jos muistin 
toiminta huolestuttaa
itseä tai läheisiä,
kannattaa mennä 
tutkimuksiin.

Muistin toimintaan voivat 
vaikuttaa monet erilaiset 
syyt.

MUISTIHÄIRIÖT JA
MUISTISAIRAUDET

Esimerkiksi seuraavat syyt
voivat heikentää muistia
ja hidastaa uusien asioiden 
oppimista:
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Muistisairauksiin liittyy 
monenlaisia oireita.
Osa oireista liittyy vain 
tiettyyn sairauteen,
osa oireista taas liittyy 
melkein kaikkiin
eteneviin muistisairauksiin.

Tunnetuin oire on muistin
ja muun ajattelukyvyn 
heikkeneminen,
mutta muistisairaudet 
näkyvät myös muilla tavoilla.

Seuraavat asiat vaikuttavat 
siihen, miten muistisairaus 
etenee ja millaisia oireita 
sairauteen voi liittyä:

luonne

eletty elämä: hänen 
kokemuksensa, tunteensa 
ja totutut tapansa

MUISTISAIRAUKSIEN
OIREET

 (eri sairaudet vaikuttavat 
eri tavalla aivoihin)

 puheen ymmärtämisessä

 väsymys, matala verenpaine 
 tai muu epämukavuus

sairastuneeseen

sopeutuu sairauteensa

tunne

onnistuminen.
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heikkeneminen:
 esimerkiksi ohjeen 

mukaan toimiminen
 tai tien löytäminen 

vieraassa paikassa
 on vaikeaa.

Käyttäytyminen ja tunteiden 
ilmaiseminen 
yleensä muuttuvat jossain 
sairauden vaiheessa.
Tavallista on myös,  
että sairastunut

monta kertaa

On tärkeää tietää, 
mistä muistisairaudet 
johtuvat.

DEMENTIA

Dementia ei ole sairaus,
vaan se on oireyhtymä.
Oireyhtymä on ryhmä 
erilaisia oireita,
jotka esiintyvät yhdessä.

liittyy muistihäiriöitä ja 
sen lisäksi yksi tai useita 
seuraavista oireista:

 esimerkiksi sanojen 
muistaminen tai 
ymmärtäminen on vaikeaa

heikkeneminen:
 esimerkiksi pukeutuminen 
 tai parranajo on vaikeaa

vaikeutuminen:
 esimerkiksi kasvojen tai
 esineiden tunnistaminen 

on vaikeaa
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Oireiden aiheuttaja vaikuttaa 
siihen, voidaanko niitä 
hoitaa.

Joissakin tapauksissa 
dementiaoireet eivät etene, 
joskus ne voidaan parantaa ja 
joskus ne vain etenevät.

Yleisin dementiaoireiden 
aiheuttaja on etenevä 
muistisairaus.
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Tutkimuksen avulla 
sairauksia kuitenkin 
ymmärretään paremmin 
ja opitaan tuntemaan 
sairauden oireet jo 
alkuvaiheessa.

Yleisimmät etenevät 
muistisairaudet ovat

 
(60–70 %),

rappeumasta
 johtuva muistisairaus.

Myös Parkinsonin tauti 
voidaan laskea eteneviin 
muistisairauksiin, koska se 
aiheuttaa vaikeuksia 
ajattelutoiminnoissa.

Iäkkäillä ihmisillä on usein

että aivojen 
verenkiertohäiriöitä.

MUISTISAIRAUDET

Etenevät muistisairaudet 
rappeuttavat aivoja.
Ne heikentävät 
toimintakykyä monella 
tavalla. 

Muistisairauksia on eniten 
iäkkäillä ihmisillä.
Muistisairaiden ihmisten 
määrä lisääntyy, kun väestö 
ikääntyy.

Siksi on tärkeää, 
että muistisairauksia
ehkäistään etukäteen.
Tärkeää on myös, että 
muistisairaita ihmisiä
hoidetaan ja kuntoutetaan 
hyvin.

Muistisairauksia tutkitaan 
paljon eri puolilla maailmaa.
Näyttää siltä, että parantavaa 
lääkettä ei löydetä ainakaan 
lähivuosina.
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Muistisairaudet Suomessa
•  Suomessa on arviolta 130 000 

muistisairasta ihmistä.
•  Valtaosalla heistä sairaus on 

edennyt vähintään keskivaikeaan 
vaiheeseen.

•  Muistisairauteen sairastuu joka vuosi
 13 000 ihmistä. Joka päivä sairastuu 

keskimäärin 36 ihmistä.
•  Työikäisiä muistisairaita on

7 000–10 000.
•  Muistisairauksien hoito 

maksaa yhteiskunnalle lähes miljardi 
euroa vuodessa. 
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Tauti on yleisempi naisilla 
kuin miehillä.

muistihäiriöillä.
Ensimmäisiä oireita ovat 
vaikeudet painaa mieleen 
asioita ja oppia uusia asioita.

Sairauden alussa ihminen 
esimerkiksi ei opi uusia 
nimiä, unohtaa sovittuja 
asioita, hukkaa tavaroitaan 

ALZHEIMERIN
TAUTI

hitaasti ja tasaisesti.
Se on etenevä muistisairaus,
jonka oireet johtuvat
tiettyjen aivoalueiden 
vaurioista.

 
iän myötä.
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ja eksyy helposti uudessa 
ympäristössä.

Kun tauti etenee, 
toimintakyky heikkenee.
Sairastunut ei ehkä ymmärrä,
että hänellä on muistisairaus.

Hän tarvitsee yhä enemmän 
apua tavallisissa arjen 
toimissa.

Ajan ja paikan taju 
heikkenevät, puhuminen ja 
puheen ymmärtäminen
vaikeutuvat.

Taito käyttää erilaisia 
välineitä heikkenee.
Sairastuneen ihmisen luonne
voi vielä säilyä entisenlaisena.
Hänen taitonsa olla muiden 
ihmisten seurassa voi olla 
suhteellisen hyviä.
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Oireet voivat alkaa nopeasti,
mutta ne myös vaihtelevat 
nopeasti.
Oireisiin vaikuttaa se,
missä kohdassa aivoja

Muisti säilyy 
verisuoniperäisessä
muistisairaudessa paremmin

Sairastuneen toimintatukea 
voi tukea verenpainetta, 
kohonnutta kolesterolia 
ja kohonnutta verensokeria.
Myös sydän ja  
verisuonitaudit on tärkeää 
hoitaa.

VERISUONIPERÄINEN
MUISTISAIRAUS

Verisuoniperäinen eli 
vaskulaarinen muistisairaus
johtuu aivojen verisuonten 
vaurioista ja erilaisista 
aivoverenkierron häiriöistä.

Verisuoniperäisen 
muistisairauden riski kasvaa,
jos ihmisellä on kohonnut 
verenpaine,  
sepelvaltimotauti, 
sydäninfarkti, diabetes
tai aivohalvaus.
Myös tupakointi lisää riskiä.

Alkuvaiheessa 
verisuoniperäiseen 
muistisairauteen
kuuluvat usein muistihäiriöt, 
puhehäiriöt, kömpelyys, 
kävelyvaikeudet ja
hahmottamisen vaikeudet.

Sairastunut on usein myös 
tunneherkkä.
Hänen mielialansa vaihtelevat
helposti itkusta nauruun.
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Kun sairaus etenee, 
muisti heikkenee.
Sairastuneen on vaikea 
hahmottaa ympäristöään. 
Hänelle voi tulla ohimeneviä 
tajunnan häiriöitä.

Suurella osalla sairastuneista
on Parkinsonin taudin 
oireita, esimerkiksi 
lihasjäykkyyttä ja 
kävelyvaikeuksia.
Selvät harhanäyt ja 
harhaluulot ovat tavallisia.

LEWYN KAPPALE -TAUTI

tavallisesti 50–80 vuoden 
iässä.
Taudin nimi johtuu siitä,
että sairastuneen aivoihin
kertyy löydöksiä, joita 

Sairaus heikentää älyllistä 
toimintaa, tarkkaavaisuutta
ja vireystilaa.
Taudin alkuvaiheessa 
ei aina ole merkittäviä 
muistihäiriöitä.
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Sairaudet alkavat tavallisesti 
45–64 ikävuoden välillä.
Ne alkavat ja etenevät usein 
vähitellen.

OTSA-OHIMOLOHKORAPPEUMASTA
JOHTUVA MUISTISAIRAUS

rappeumasta
johtuva muistisairaus 
on yleisnimitys monille 
oireyhtymille.

Niille on yhteistä se,
että sairastuneen aivojen

toiminta heikkenee.
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ja hänen läheisensä 
ymmärtävät, millainen 
sairaus muistisairaus on.

Tietoa, ohjausta ja neuvontaa
pitää olla aina saatavilla.
On hyvä, jos sairastuneella 
on tuttu lääkäri tai 
muistihoitaja.

Jokaiselle sairastuneelle 

kuntoutussuunnitelma.
Se tehdään yhdessä 
sairastuneen ja hänen 
läheistensä kanssa.

Mukana ovat myös hoitava 
lääkäri ja mahdollisesti 
muistihoitaja.

kuntoutussuunnitelma
ennakoi tulevia tilanteita ja
asettaa tavoitteita.

SAIRASTUNEEN HOITO
JA KUNTOUTUS

Muistisairaan hoito ja 
kuntoutus tähtäävät 
sairastuneen ja hänen 
läheistensä hyvinvointiin ja 
mielekkääseen elämään.

Hoidossa pyritään siihen, 
että sairastuneen 
toimintakyky säilyy.

lääkkeetön hoito on usein 
vielä tärkeämpää.

Jokaisella sairastuneella on 
erilaisia voimavaroja jäljellä. 
On tärkeää löytää niitä 
asioita, jotka tuottavat iloa, 
nautintoa ja onnistumisen 
kokemuksia.
Nämä asiat auttavat 
kuntoutumaan.

Sairauden alkuvaiheessa 
on tärkeää, että sairastunut 
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kuntoutussuunnitelman
tavoitteet ovat yksilöllisiä.
Ne voivat olla esimerkiksi 
tällaisia:

säilyminen

entisellään niin pitkään 
kuin mahdollista

turvaaminen

tunnistaminen
 ja ylläpitäminen

löytäminen menetettyjen 
taitojen tilalle

suunnitelman avulla 

kuntoutuspolulla.
Polku voi sisältää esimerkiksi
terapiaa, tukitoimenpiteitä
ja taloudellista tukea.
Sairastunut ja hänen 
läheisensä ovat mukana myös 
tavoitteiden toteuttamisessa 
ja arvioinnissa.
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LÄÄKEHOITO

Muistisairautta ei voi 
parantaa.
Monesti lääkehoito 
kuitenkin lievittää oireita ja 
hidastaa taudin kulkua.

vaurioituvat aivojen 
hermoverkot.
Ensimmäiseksi
vaurioituvat sellaiset 
hermoverkot, jotka käyttävät 

ainetta välittäjäaineena.

Välittäjäaine kuljettaa viestejä
hermosolusta toiseen 
hermosoluun.
Suuri osa niistä 
hermoverkoista, joita 
muistamiseen tarvitaan,
käyttää asetyylikoliinia.

lääkkeet lisäävät 
asetyylikoliinin määrää 
aivoissa.



23

Näin muistille tärkeät 
hermoradat toimivat 
tehokkaammin. Näiden 
lääkkeiden yhteisnimitys

Tähän lääkeryhmään 
kuuluvat donepetsilli, 

Kaikki nämä lääkkeet 

sairastavan muistia ja ajattelua 
ja parantavat sairastuneen 
toimintakykyä.

Ne tehoavat hyvin myös 
silloin, kun ihminen sairastaa 

on samaan aikaan
aivoverenkiertohäiriöistä 
johtuvia muutoksia.

Ne voivat tehota myös 
silloin, kun ihminen sairastaa 
vain verisuoniperäistä 
muistisairautta.
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mahdollisimman aikaisin.
Silloin siitä on eniten hyötyä.

laitoshoitoon päätyminen

myöhemmäksi.

myös pitkäaikaishoidossa.

Kaikilla lääkkeillä on 
sivuvaikutuksia. Ne 
lievittyvät yleensä ajan 
myötä.

Yleisiä sivuvaikutuksia 
ovat vatsavaivat, kuten 
pahoinvointi, närästys ja 
ripuli.

Vatsaoireita voi vähentää 
niin, että ottaa lääkkeet aina 
aterian jälkeen.

Yleensä lääkkeet virkistävät,
mutta ne voivat myös 
kiihdyttää liikaa.
Sairastunut voi olla levoton.
Silloin täytyy ehkä vähentää 
lääkitystä.

Jos yksi lääkevalmiste ei sovi,
kannattaa kokeilla ainakin
yhtä muuta saman ryhmän 
lääkettä.

On syytä painottaa, 
että muutokset lääkitykseen 
tekee aina ja ainoastaan 
lääkäri.
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Tärkeää on, että muistisairas 
ihminen ja hänen läheisensä 
ja hoitajansa luottavat 
toisiinsa. 
Heidän on hyvä tuntea 
toisensa hyvin.
Silloin hoitajat ja läheiset
ymmärtävät sairastuneen 
käyttäytymistä, vaikka tämä 
ei enää pystyisi puhumaan 
selkeästi.

Esimerkiksi jos muistisairas 
ihminen on nälkäinen, 
hän voi olla hyvin levoton
tai vihamielinen. 
Hän turhautuu, koska ei osaa 
kertoa, että on nälkäinen.

On tärkeää pitää hyvää 
huolta muistisairaan ihmisen 
hyvinvoinnista, varsinkin, 
kun hän ei enää pysty
itse kertomaan omista 
tarpeistaan.

LÄÄKKEETÖN HOITO

Hyvään muistisairauksien 
hoitoon kuuluu lääkehoito, 
mutta lääkkeettömät 
hoitomuodot ovat myös 
erittäin tärkeitä.
Ne auttavat sairastunutta
selviämään arjessa ja pitävät 
yllä hänen toimintakykyään.
Myös kuntoutus on osa
lääkkeetöntä hoitoa.

tavoite on tunnistaa, mitkä 
asiat aiheuttavat oireita.
Sitten yritetään välttää niitä 
asioita, joista oireet alkavat.

Yhdessä mietitään,
miten näistä tilanteista tulisi 
miellyttävämpiä.

korjata ja muuttaa sellaiseksi,
että sairastunut henkilö 
pystyy toimimaan
arjessaan itsenäisesti
mahdollisimman pitkään.



28

Hyvään huolenpitoon 
kuuluvat muun muassa hyvä 
ravinto, riittävästi juotavaa, 
lepo, liikunta, puhtaus, 
miellyttävät vaatteet ja 
miellyttävä ympäristö.
Muistisairaan liikkumista 
ei saisi rajoittaa ilman hyviä 
perusteita.

Muistisairaalla tulisi säilyä 
tunne siitä, että hän tekee 
itsenäisiä valintoja.
Silloin hän säilyttää 
omanarvontuntonsa.

Toimintakykyä tuetaan
painottamalla voimavaroja 
ja taitoja.
Se antaa muistisairaalle 
itsevarmuutta ja vie 

kadonneista taidoista.

Erilaiset terapiat voivat auttaa 
tukemaan sairastuneen ja 
läheisten elämänlaatua. 
Tällaisia terapioita 
ovat esimerkiksi 
musiikkiterapia, taideterapia 
tai toimintaterapia. 

oireisuus voivat johtua 
siitä, että ihmisellä ei ole 
mielekästä tekemistä.
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Tukea ei tarvita ehkä kaiken 
aikaa, vaan silloin, kun omat 
voimat eivät riitä.

Esimerkiksi keskusteluapua 
pitää olla tarjolla silloin, kun 
läheinen sitä tarvitsee.
Mieltä painavista asioista voi 
kysyä esimerkiksi omalta 
lääkäriltä, muistihoitajalta tai
muistikoordinaattorilta.

KOKO
PERHEEN
SAIRAUS

Muistisairaus on aina vaikeaa 
koko perheelle.
Sairastuneen puoliso, lapset 
ja sisarukset joutuvat suurten 
muutosten eteen.
He käyvät usein läpi suuria 
tunteita.

Kaikkien perheenjäsenten 
käytös vaikuttaa kaikkiin 
muihin.
Siksi koko lähipiiri tarvitsee 
avointa tietoa sairauden eri 
vaiheista.

omien tunteidensa 
käsittelyyn.

Koko perheen pitää saada 
apua ja tukea, jos se sitä 
tarvitsee.
Tukea pitää saada sairauden 
alusta loppuun asti,
jopa sen jälkeen.
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Myös Kuurojen 
Palvelusäätiön
viittomakielisten 
muistiasiantuntija auttaa.

itsekkäitä.

Jokainen tarvitsee aikaa
harrastuksille ja ystäville.
Omasta jaksamisesta
täytyy pitää huolta.

Perheen olisi hyvä keskustella
sairaudesta keskenään ja
muiden ihmisten kanssa.
Kun puhuu avoimesti,
oma olo kevenee.

Myös ystävät ymmärtävät
paremmin perheen tilanteen,
kun kuulevat siitä suoraan.
Tutustuminen toisiin
samassa tilanteessa oleviin 
perheisiin voi helpottaa oloa.
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