
Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä 

(potilas ja omaiset) 
 

Vaasan sairaanhoitopiiri ja alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto 

 

TUKITOIMINNOT 
 

Diana Rosenlöf 25.2.2014 
 Taloudellinen tuki Kansaneläkelaitokselta 

o Hoitotuki eläkettä saavalle (Tarkoitettu kotona asuvalle sairastavalle 

eläkeläiselle, joka saattaa olla hoidon ja omaisen tuen tarpeessa. Maksetaan 

eläkkeensaajalle, kenen toimintakyky on heikentynyt sairauden seurauksena 

ja/tai tarvitsee apua sairauden aiheuttamien kustannuksien hoidossa). 

o Asumistuki (tukeen vaikuttaa: asumiskustannukset, perhetilanne, tulot ja 

omaisuus). 

o Matkakorvaus korvaa omavastuun ylittävät matkakustannukset sairauden ja 

kuntoutuksen yhteydessä. 

 

 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon tukipalvelut 

o Kotihoito, joissakin yhteistoiminta-alueilla myös yöpartiotoimintaa 

o Kotisairaanhoito, sairaanhoitajan toimenpiteet kodissa 

o Kylpy-/saunapalvelu 

o Kuljetuspalvelu, on haettavissa sosiaalihuolto-/vammaispalvelulain mukaisesti 

o Turvapuhelin, maksullinen 

o Asunnon remonttityöt, myönnetään taloudellisen harkinnan perusteella, 

hakemus osoitetaan tekniselle sektorille 

  

 Omaishoidon tuki 

o Apuvälinepalvelu (henkilöille, jotka heikentyneen toimintakyvyn vuoksi 

tarvitsevat apuvälineitä pystyäkseen hoitamaan arkipäivän askareet) 

o Sosiaalityöntekijä informoi sosiaalietuuksista ja kuntoutuksesta sekä vastaa 

kunnan asuinpaikkojen koordinoinnista 

o Diabeteshoitaja antaa ruokavalio- ja muuta ohjeistusta sekä jakaa 

hoitotarvikkeita diabeetikoille 

o Astmahoitajan neuvonta 

o Fysioterapia: lähete lääkäriltä yksilölliseen fysioterapiaan 

o Psykologi ottaa vastaan mm. elämänkriisin, masennus- tai ahdistustilan 

ilmetessä.  

  

 Muuta, esim. 

o Työrinki: nuorten työapu kunnan kodeissa 

o Kyläbussi: kaikkien kuntalaisten käytettävissä, ajaa ovelta ovelle (Mustasaari), 

vaihtelee kunnista riippuen 

o Kotitalousvähennys verottajalta (kodissa teetetyn työn kustannukset voi 

osittain vähentää veroista) 
 

 

 



Pietarsaaren sosiaali- ja 

terveysvirasto  

Kristine Ek, 24.2.2014 

                  Vaasa ja Laihia  

                  Britt Heinola, 3.3.2014 

 Muistineuvontatoiminnassa 

muistihoitaja hoitaa 

neuvontaa ja diagnostisointia 

sekä seurantaa yhteistyössä 

geriatrin kanssa 

o Tarkistaa seurantakäynneillä, 

että asiakkaalla on hänelle 

oikeutetut sosiaaliset tuet 

o Tiedottaa ja auttaa tarvittaessa 

hakemuksien tekemisessä 

koskien eläkkeensaajan 

hoitotukea, omaishoitajan 

tukea, kuljetuspalvelua, 

helpotusta päiväkeskuksen 

muodossa, aikaväli- tai 

myöhemmin vakituisen 

asuinpaikan hakemista 

asuntolasta 

o Lainaa eri apuvälineitä kuten 

hellavahti, yö- ja 

päiväkalenteri sekä 

hälytysmatto. Apu-välineiden 

myöntämisen jälkeen, 

sähköasentaja asentaa välineet 

ja muistihoitaja hoitaa 

välineiden palautuksen 

asiakkaan muutettua 

asuntolaan 

o Kun tutustutaan 

Päiväkeskustoimintaan voivat 

muistihoitajat ensimmäistä 

kertaa viedä asiakkaan 

keskukseen ja antaa helpotusta 

omaisille, auttaakseen heidän 

jaksamista 

o Muistihoitajat ja geriatri 

järjestävät kerran vuodessa 

ensimmäisen tiedotus-

tilaisuuden sairastaville ja 

omaisille sekä suomeksi, että 

ruotsiksi 

 

 Hoitosuhde jatkuu niin 

kauan kun asiakas asuu 

kotona, joissakin tapauksissa 

monta vuotta 

 Tukee omaisia ja informoi 

 Vasa stads verksamheter:  

 Efter att patienten varit på 

medicinkontroll till 

minnespolikliniken (kontroll 6 

månader efter det att diagnos getts) 

tar Vasas minnes-koordinatorer över 

och ringer/gör hembesök vid behov 

efter några månader. 

Minneskoordinatorn stöder både 

patienter och deras 

anhöriga/närstående. 

o Dagverksamhet på Seniorcentret 

5 ggr/vecka (ca 8.30–14.30) 

o Dagverksamhet på Bruksgården 5 

ggr/vecka (ca 8.30–14.30) 

o Dagverksamhet på Abborrvägen 

5 ggr/vecka (ca 8.30–14.30) 

 Patienterna har i allmänhet möjlighet 

att besöka verksamheten en 

gång/vecka eftersom behovet är stort. 

Minneskoordinatorn håller 

anhörigstödgrupp där den 

minnessjuka (i annat utrymme) 

samtidigt deltar i någon form av 

gymnastikverksamhet. Denna 

verksamhet hålls för finskspråkiga 1 

gång/vecka och för svenskspråkiga 

varannan vecka. 

 Vaasan seudun muistiyhdistys 

o "Omaisten ensitietopäivät"- 

förstainformationsdagar till 

anhöriga. Tillställningen riktar sig 

till personer som nyligen 

diagnosticerats med 

minnessjukdom och till deras 

anhöriga. I samarbete med 

Seniorcentret. Samtidigt har de 

minnessjuka möjlighet att delta i 

ledd gruppverksamhet. 

Tillställningen hålls på våren (4 

eftermiddagsföreläsningar) och 

på hösten. Vår- och höstträff: 

samling kring ämnet 

minnessjukdom. Riktad till 

minnesjuka och deras anhöriga. 

Samling en gång på våren och en 

gång på hösten. 



eri kursseista ja 

tiedotustilaisuuksista johon 

he voivat osallistua 

 Muistihoitaja toimii 

välikätenä ja usein voi 

lääkärissäkäynnin korvata 

konsultoimalla geriatria ja 

viemällä määräyksen 

eteenpäin. Tällä tavalla voi 

nopeuttaa vastauksen 

saamista, sillä lääkärinajat 

ovat rajoitettuja. 

 Kolmas sektori, mm. 

o Jakobstadsnejdens 

Alzheimerförening r.f. 

o Ruotsinkielinen yhdistys, 

mutta tietoa saa myös 

suomeksi 

o Pietarsaaren 

Omaishoitajat ja Läheiset 

ry 

o Klubben Mustikkakerho 3 

gånger/vecka (kl. 10.00–14.00). 

Staden köper tjänsten från 

föreningen. 

o Lillukka 1 gång/vecka (ca 2 

timmar) 

o Minnesträningar (10 gånger, ca 

1,5 timmar). "Anhörigas grupp": 

stöd för anhörigvårdare och 

anhöriga till minnessjuka. Samlas 

varannan vecka samtidigt som 

gruppen för minnesträning 

samlas. 

o Minnesklubben (månatligen ca 

1,5 timmar) 

 Minnesstödföreningen 

Förgätmigej: 

o Stödgrupp för anhöriga 1 

gång/månad 

o Gruppverksamhet för personer 

med nedsatt minnesfunktion 3 

ggr/vecka. Vasa stad köper 

tjänster av föreningen. 

o Föreläsningsserie "När frågorna 

kommer" i samarbete med 

Seniorcentret. 

 Fritidsverket i samarbete med 

minneskoordinatorerna: 

Funktionell gymnastik för 

minnessjuka och deras anhöriga 
 

  

 
Mustasaari ja Vöyri  

Diana Rosenlöf 10.3.2014 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon ky. Johanna 

Juthborg 17.3.2014.  

Vanhustenneuvoja ja 

muistilääkäri informoivat, tekevät 

seurantaa sekä tukevat ja 

neuvovat muistisairasta ja tämän 

omaisia.  

Muistipoliklinikka järjestää 

ensimmäisen tiedotustilaisuuden 

ruotsinkielisille. Suomenkieliset 

osallistuvat Vaasan 

tiedotustilaisuuksiin. 

 Kolmas/yksityinen sektori 

 Toimintaa K5-yhteistoimintaalueella 
o Neuvontaa, tiedonvälittämistä 

o Ohjausta muistisairaille, omaisille sekä 

ammattilaisille 

o Muistisairauden diagnostisointi ja seuranta 

kotikäyntien avulla 

o Tiedottaa ja auttaa tarvittaessa eri tuki- ja 

apuvälinhakemuksien tekemisessä 

o K5 muistihoitajat ja kunnat Kaskinen, 

Kristiinankaupunki, Korsnäs, Maalahti ja 

Närpiö tekevät yhteistyötä 

terveyskeskuslääkäreiden, kotihoidon 



mm. 

o Omaisyhdistys Vasanejdens 

anhörigförening. 

o Yksityiset siivousyritykset 

o Kuntoutuskursseja eri 

sidosryhmille 

o Kansalaisjärjestö Folkhälsans 

förbund. Folkhälsan 

Mustasaaressa. Folkhälsan 

(Ann-Charlott Willför) järjestää 

tapaamisia omaisille kuukauden 

ensimmäisenä tiistaina 

Senioripisteessä klo 14–16. 

Kunta järjestää samaan aikaan 

ohjelmaa muistisairaille ADL-

huoneessa. Kuljetus paikalle ja 

kotiin järjestetään itse. 

o Pohjanmaan Muistiluotsi 

o Korsholmsnejdens 

demensförening (mm. kesäjuhlat 

ja kuntoutusviikonloppu) 

o Mustasaaren seurakunnat pitävät 

säännöllistä yhteyttä 

eläkeläisyhdistyksiin. Ns. 

kahvipiiri. 

o Folkhälsanin talo Mustasaaressa 

o Tapaamisia Solgårdenissa, (puh. 

327 7576): keskiviikot: 

taksikuljetus Solgårdenin 

vihreään huoneeseen. 

Solgårdenilla n. klo 10.30–

15.00. Tapaamisissa lauletaan, 

keskustellaan, pidetään 

hartaushetkiä, järjestetään 

tietovisoja ja pelataan. Lounas ja 

iltapäiväkahvi. Lasku taksista ja 

ruoasta lähetetään kotiin 

postitse. 

o Seurakunnat järjestävät ns. 

kahvipiirejä 

o Sepänkylän aikuisopistossa 

järjestetään erilaisia 

teematapaamisia 

henkilökunnan, kotisairaanhoidon, 

vanhusneuvonnan, sosiaalisektorin 

henkilökunnan ja terveyskeskuksien 

lääkärivastaanottojen kanssa. 

o Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa 

o Yhteistyötä opetussektorin kanssa (esim. 

Demenspasset) 

 

 Kolmas/yksityinen sektori mm. 

o Dementiayhdistys Trivas pitää tukiryhmää 

omaisille kerran kuukaudessa (tauko kesä-

elokuu) ja järjestää tuki-, tiedotus- ja 

luentotoimintaa. 

o Folkhälsan.  

o Psykososiaalinen yhdistys Svalan 

o Diakonityö ym. 

 
 



o Senioripisteissä päivittäin 

toimintaa - johon lievää 

muistisairautta sairastavat voivat 

osallistua 

o Päiväkeskus 

o Muita ryhmiä, esim. 

Parkinsonyhdistys.  

Vöyri. Barbro Staffans, 1.4.2014  

 Muistineuvoja tekee 

yhteistyötä Vöyrin ja 

Oravaisten terveyskeskuksien 

lääkärien, 

lääkärinvastaanottojen 

hoitajien, kotisairaanhoidon ja 

kotihoidon kanssa.  

 Muistisairauden toteamisen 

jälkeen, vanhustenneuvoja 

tekee säännöllisiä 

lääkeseurantoja sekä tukee ja 

neuvoo muistisairasta ja 

omaisia. 

 Ensitieto muistisairaille 

järjestetään yhteisesti 

Mustasaaren muisti-

poliklinikan kanssa. 

 Seuraa ja tarkistaa, että 

asiakkaalla on, tai saa anottua, 

hänelle oikeutettuja sosiaalisia 

etuuksia 

 Informoi omaishoidon tuesta 

 Tekee hoitoarvion RAI-

screenerOulun avulla, kun 

muu asumismuoto tulee 

ajankohtaiseksi 

 

 Kolmas sektori: 

o Folkhälsanin Mimosel-toiminta, 

o Muistiluotsin päiväryhmät, 

o Mustasaaren alueen 

dementiayhdistys 

 

  



 


