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Tiivistelmä

Opinnäytetyö käsittelee Helsingin muistipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen 

kehittämistä käyttäjäkeskeisen palvelumuotoilun menetelmin. Kehittämisen näkökulmana on 

Alzheimerin tautia sairastavan henkilön asuinkumppanin näkökulma. Työssä käydään läpi 

Helsingin muistipalvelutoteutumia sekä asuinkumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä 

sairastuneen hoitopalveluista ja omaishoitajuuden arjesta, haasteista ja tarpeista. Haastatteluin 

saadut omaishoitajien kokemukset muodostavat tutkielman pääaineiston ja toimivat pohjana 

analyyseille ja visualisoinneille. Tutkielman tavoitteena on mallintaa omaishoitajana toimivan 

asuinkumppanin ääni ja visualisoida muistipalvelujen ja kodin maailmassa tapahtuvat 

kokemukset aineistoksi, jota voisi joko sellaisenaan tai soveltaen käyttää kehittämismallina tai 

-lähtökohtana muisti- ja omaispalvelujen kehittämisessä. 

Opinnäytteessä käydään läpi teoreettista viitekehystä, aiheeseen liittyviä käsitteitä ja kontekstia 

eli suomalaista palvelumuotoilu-kenttää ja suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisen mukanaan 

tuomia haasteita. Tutkimuksen muotoilullinen osuus käsitellään neljännessä luvussa. Luku 

rakentuu muotoiluprosessin avaamisesta ja haastatteluaineiston pohjalta luotujen visuaalisten 

mallinnusten eli tapausprofiilien ja palvelupolkujen esittelystä, vertailusta ja analysoimisesta. 

Tutkielman löydösten yhteenveto löytyy neljännen luvun lopusta.

Tutkielman johtopäätöksenä on, että muistipalvelutoteumat, palvelukokemukset ja 

omaishoitajien toiveet ovat yksilöllisiä. Palveluntarjoan sisäisillä rakenteilla, 

toimintakulttuureilla ja työntekijöiden ominaisuuksilla on vaikutusta sekä palvelutoteutumien 

että -kokemusten muodostumiseen. Myös käyttäjän (muistisairaan ja omaisen) taustoilla, 

arvoilla ja asenteilla on vaikutusta. Omaishoitajuuden tukemisessa ja jaksamisessa suurin 

merkitys näyttäisi olevan keskustelulla, vertaistuella ja oman ajan tarjoamisella.

Tämä opinnäyte on palvelumuotoilun työkaluja ja laadullista aineistoa hyödyntävä  esitutkimus.

Se ei pyri tarjoamaan helsinkiläisten muistipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen 

kehittämiseen valmista ratkaisua, vaan työ on esimerkki siitä, miten kehittämistä voisi lähestyä 

palvelumuotoilun ja omaishoitajan näkökulmasta.

Avainsanat  palvelumuotoilu,  muistipalvelut, omaishoitajuus, Alzheimerin tauti, palvelupolku, 
tapausprofiili,  asuinkumppanin näkökulma, Helsinki
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 1  JOHDATUS TUTKIELMAAN

1.1.  S ISÄLTÖ

Tämä opinnäytetyö käsittelee Helsingin muis-
tipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen ke-
hittämistä käyttäjäkeskeisen palvelumuotoi-
lun menetelmin. Kehittämisen näkökulmana on 
Alzheimerin tautia sairastavan henkilön asuin-
kumppanin näkökulma. Työssä käydään läpi 
Helsingin muistipalvelutoteutumia sekä asuin-
kumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä sairas-
tuneen hoitopalveluista ja omaishoitajuuden ar-
jesta, haasteista ja tarpeista. Haastatteluin saadut 
omaishoitajien kokemukset muodostavat tutkiel-
man pääaineiston ja toimivat pohjana analyyseille 
ja visualisoinneille. 

Opinnäytteen toisessa luvussa käydään läpi teo-
reettista viitekehystä, aiheeseen liittyviä kä-
sitteitä ja kontekstia eli suomalaista palvelu-
muotoilu-kenttää ja suomalaisen yhteiskunnan 
ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita. Kon-
teksti-osuudessa katsastetaan pikaisesti läpi 
myös tutkimusaiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 
Työn kolmas luku koostuu pääaineiston keräämi-
seen ja analysoimiseen liittyvistä kuvauksista ja 
pohdinnoista. Tutkimuksen muotoilullinen osuus 
käsitellään neljännessä luvussa. Luku rakentuu 
muotoiluprosessin avaamisesta ja haastatteluai-
neiston pohjalta luotujen visuaalisten mallinnus-
ten esittelystä. Mallinnus tarkoittaa tässä opin-
näytteessä aineiston pohjalta luotua graafisia 
elementtejä ja tekstiä sisältävää kuvaa.

Tutkielman aiheen valintaan on ensisijaisesti 
henkilökohtainen syy; äitini aviomiehellä diag-
nosoitiin muutama vuosi sitten Alzheimer. Tau-
din etenemistä ja arkielämän muuttumista läheltä 
seuranneena olen kiinnittänyt huomiota siihen, 
että palvelut ja tuen saaminen eivät olekaan itses-
tään selviä asioita. Toinen syy valintaan on aiheen 
yhteiskunnallinen ulottuvuus. Suomessa - kuten 
muissakin länsimaissa - väestö ikääntyy, ja muis-
tisairaiden määrä kasvaa vauhdilla. Ongelman 
suuruudesta kertoo se, että muistisairaita arvioi-
daan olevan tällä hetkellä jo 193 000 ja että uusia 
yli 64-vuotiaita muistisairaita tulee joka vuosi va-
jaa 15 000 lisää (Muistisairaiden määrä kasvussa). 

Aiheen yhteiskunnallinen ulottuvuus ei koske 
ainoastaan muistisairaiden määrää ja siitä aiheu-
tuvia kustannuksia. Tauti koskettaa myös sairas-
tuneen läheisiä. Laitospaikkojen vähentäminen 
ja tavoite mahdollisimman pitkään kotona asu-
misesta ovat poliittisia päätöksiä, joiden vuoksi 
omaisten rooli muuttuu tulevaisuudessa entistä-
kin tärkeämmäksi. Yhden arvion mukaan vuoden 
2014 lopussa voimaan tullut vanhuspalvelulaki 
johtaa siihen, että pysyvä vanhainkodissa tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastolla asuminen tulee 
katoamaan, ja ikääntyneet asuvat kuolemaansa 
saakka joko kotona tai palvelutalossa (Finne-So-
veri ym. 2015, 14). Nykyisten palvelujen kehittä-
miseen ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen 
on siis erittäin painavat perusteet.

1.2.  TAVOITE , 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
JA RA JAUKSET

Tutkielman tavoitteena on mallintaa omaishoi-
tajana toimivan asuinkumppanin ääni ja visuali-
soida muistipalvelujen ja kodin maailmassa ta-
pahtuvat kokemukset aineistoksi, jota voisi joko 
sellaisenaan tai soveltaen käyttää kehittämismal-
lina muisti- ja omaispalvelujen kehittämisessä. 

Työni keskiössä on omaishoitaja ja hänen koke-
muksensa, joten tutkimuskysymykset pitää koh-
dentaa häneen. Koska muotoiluhaaste koskee 
myös palvelujärjestelmien ja omaishoitajan tu-
kemisen kehittämistä, täytyy kysymykset asettaa 
kehittämistäkin ajatellen. 

Tutkimuskysymyksiä ovat:  1. Minkälaisia ovat 
helsinkiläisen Alzheimer potilaan muistipalvelu-
toteumat sekä omaishoitajan kokemukset, arvot, 
tarpeet ja odotukset? Mitkä asiat niihin vaikutta-
vat? 2. Miten palvelutoteumat, palvelukokemuk-
set ja omaishoitajien arvot, tarpeet ja odotukset 
voisi mallintaa? 3. Miten mallinnuksia voidaan 
hyödyntää palvelujen ja omaishoidon tukemisen 
kehittämisessä?

Opinnäytteen rajaukset liittyvät haastateltaviin 
ja aineiston käsittelyyn. Rajasin haastateltavien 
omaishoitajien raameja siten, että haastattelisin 
ainoastaan sellaisia helsinkiläisiä omaishoitajia, 
joilla on hoidettavanaan samassa taloudessa asu-
va yli 65-vuotiaana Alzheimerin diagnoosin saa-
nut muistisairas. Helsinkiläisyys johtuu siitä, että 

kuntarajat ylittävien palveluiden kirjo olisi ollut 
liian laaja opinnäytteen tutkimuskentäksi. Ikära-
jaus taas johtuu siitä, että  alle ja yli 65-vuotiai-
ta koskevat eri lainsäädännöt ja hieman erilaiset 
palvelut - on siis järkevää keskittyä jompaan kum-
paan ryhmään. Koska yli 65-vuotiaat edustavat 
muistisairaiden enemmistöä ja nopeimmin kasva-
vaa ikäryhmää, valitsin ryhmäkseni heidät (Muis-
tisairaiden määrä kasvussa).

Koska halusin saada omaishoitajien oman ää-
nen kuuluviin, valitsin aineiston keräämisen ta-
vaksi haastattelun. Päätin, että nauhoitan haas-
tattelut ja litteroin ne sanasta sanaan. 

Opinnäytteen muotoilullisen vaiheen päätin to-
teuttaa palvelumuotoilun viitekehyksessä. Palve-
lumuotoilullinen näkökulma tuntui parhaimmalta 
ja itselleni kiinnostavimmalta lähestymistavalta. 

Tämä opinnäyte on palvelumuotoilun työkaluja ja 
laadullista aineistoa hyödyntävä  esitutkimus. Se 
ei pyri tarjoamaan helsinkiläisten muistipalvelu-
jen ja omaishoitajuuden tukemisen kehittämiseen 
valmista ratkaisua, vaan työ on esimerkki siitä, 
miten kehittämistä voisi lähestyä palvelumuotoi-
lun ja omaishoitajan näkökulmasta.  
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2 .  V I I TEKEHYS

& Koivisto 2009, 15.) Palvemuotoiluajatteluun si-
sältyy viisi periaatetta, joita ovat käyttäjäkeskei-
syys (user-centred), yhteisluovuus (co-creative), 
jaksollisuus (sequencing), todistettavuus (eviden-
cing) ja kokonaisvaltaisuus (holistic) (Stickdorn & 
Schneider 2011, 19). 

Käyttäjäkeskeisyys- ja palvelumuotoilututkiel-
man lisäksi tätä opinnäytetyötä voidaan kutsua 
laadulliseksi tutkielmaksi. Laadullisen tutkiel-
masta tekee se, että muotoiluhaasteen pääaineis-
to koostuu käyttäjähaastatteluista – tässä tapauk-
sessa Alzheimerin tautia sairastavan henkilön 
asuinkumppaneiden haastatteluista – ja aineisto 
on ilmiasultaan tekstiä.

2.2.  KESKE ISET  KÄSITTEET 

Tässä alaluvussa käydään läpi palveluihin ja palve-
lumuotoiluun liittyviä termejä, kuvaillaan Alzhei-
merin taudinkuvaa ja  avataan omaishoitajuuteen 
liittyviä käsitteitä. Käsitteet eivät ole aakkosjär-
jestyksessä vaan aihekokonaisuuksina siten, että 
yleisemmästä käsitteestä siirrytään yksityiskoh-
taisempaan. Alzheimerin tautia kuvataan laajasti 
sen vuoksi, että sairauden mekanismien ymmär-
täminen on mielestäni oleellista työni kannalta. 
Olen lisännyt kursiivilla sulkeisiin käsitekohdan 
perään maininnan, jos termi on oma suomennos 
tai tulkinta. 

2.1.  LÄHEST YMISTAVAT

Lähestymistapoja opinnäytetyöhöni on kolme. 
Esimmäisenä, niin sanottuna sateenvarjona muil-
le lähestymistavoille, on käyttäjäkeskeisen muo-
toilun näkökulma. Muita  lähestymistapoja ovat 
palvelumuotoilu ja laadullinen tutkimus.  

Yksi yleisesti käytetty käyttäjäkeskeisen muo-
toilun menetelmä on Hugh Beyerin ja Karen 
Holtz blattin kehittämä Contextual Design (CD), 
jossa muotoiluprosessin onnistumisen tärkein 
edellytys on käyttäjäymmärryksen syntyminen. 
Käyttäjä nähdään menetelmässä asiantuntijana, 
jonka kokemukset ja asiantuntijuus ovat mate-
riaalia, jota muotoilijan tulee  hyödyntää. Jotta 
käyttäjäkokemus olisi luotettavaa, tiedot tulee 
kerätä käyttäjiltä itseltään ilman välikäsiä ja mie-
luiten siinä ympäristössä, jossa kulloinenkin tuot-
teen tai palvelun käyttö tapahtuu. Holtzblattin ja 
Beyerin kehittämässä metelmästä voidaan erottaa 
neljä työvaihetta: 1) tiedon kerääminen käyttä-
jältä, 2) aineiston tulkitseminen ja luokittelu, 3) 
prototyyppien ja koseptien tekeminen aineiston 
pohjalta ja  4) tuotosten testaaminen ja muotoilun 
hiominen (Holtzvlatt & Beyer). Näistä työvaiheis-
ta kahta ensimmäistä käytetään tässä tutkielmas-
sa.

Palvelumuotoilua voisi kutsua käyttäjäkes-
keiskeisen muotoilun pikkusiskoksi. Palvelumuo-
toilu on poikkitieteellinen lähestymistapa, joka 
yhdistää erilaisia metodeja ja työkaluja eri tie-
teenaloista (Stickdorn & Schneider 2011, 19). Se 
lähestyy palveluja käyttäjän (asiakkaan) näkökul-
masta tavoitteenaan muotoilla palveluista käyttä-
jien mielestä hyödyllisiä, toimivia ja haluttavia. 
Palvelumuotoilija tarkkailee ja tulkitsee toiveita, 
tarpeita ja käyttäytymisen sääntöjä, joiden avulla 
hän visualisoi ja muotoilee ratkaisuja ongelmiin, 
joita ei välttämättä ole tänä päivänä. (Miettinen 

Palvelu
Toiminta tai toimintojen yhdistelmä, jonka 
palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuksessa 
asiakkaan kanssa (Palveluliiketoiminnan 
sanasto 2010, 6).

Palvelutarjooma
Palveluntarjoajan tai palveluntarjoajien 
muodostaman ryhmän kaikista palvelutuotteista 
ja palveluista muodostuva kokonaisuus 
(Palveluliiketoiminnan sanasto 2010,  7). 

Palvelutoteuma 
Se, miten palvelut toteutuivat. Tätä voidaan 
kuvata muun muassa palvelupolulla. 
(Oma tulkinta)

Käyttäjäkokemus (tai palvelukokemus)
”Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat 
seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun 
käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä. [...] 
sisältää kaikki käyttäjien tunteet, uskomukset, 
mieltymykset, fyysiset ja psyykkiset vasteet, 
käyttäytymiset ja aikaansaannokset, jotka 
ilmenevät ennen käyttöä, käytön aikana ja 
käytön jälkeen. [...] seurausta tuotemerkin 
imagosta, ulkonäöstä, toiminnallisuudesta, 
järjestelmän suorityskyvystä, järjestelmän 
vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja avustavista 
ominaisuuksista, käyttäjän aiemmasta 
kokemuksesta johtuvasta sisäisestä ja 
psyykkisestä tilasta, asenteista, taidoista, 
persoonallisuudesta sekä käyttötilanteesta.” 
(Jokela 2011.)

Palvelumuotoilu (service design)
Käyttäjän näkökulmasta lähtevä 
palvelujen suunnittelun menetelmä, 

jonka  juuret ovat tuotemuotoilussa ja 
käyttäjäliittymäsuunnittelussa. Palvelumuotoilun 
avulla palveluista pyritään muokkaamaan 
käyttäjän näkökulmasta hyödyllisiä, käytettäviä 
ja haluttavia. (Miettinen & Koivisto 2009 , 15.)
 
Palvelupolku tai -ketju (service journey)
Ajassa etenevä visualisoitu kuvaus siitä, 
miten käyttäjä hahmottaa ja kokee palvelun. 
Palvelupolku toimii  ylätasona sille, miten 
palvelua tutkitaan, systematisoidaan ja 
visualisoidaan.  (Miettinen & Koivisto 2009, 
15.)

Palvelutuokio tai -tapahtuma 
(service moment)
Vuorovaikutustapahtuma palvelun tuottajan 
ja asiakkaan välillä (Koivisto 2007, 7). 
Palvelupolku koostuu palvelutuokioista. 

Käyttäjäprofiili (personas)
Tutkimustiedon pohjalta tehty kuvaus 
fiktiivisistä käyttäjäprofiileista. Profiileilla on 
nimi, persoonallisuus, käyttäytymistavat ja 
tavoitteet, jotka ovat yhteisiä jollekin tietylle 
yksilöistä koostuvalle ryhmälle. (Miettinen & 
Koivisto 2009, 21.)
( Termin nimi oma suomennos)

Tapausprofiili
Tässä opinnäytteessä käyttäjäprofiilia 
käytetään soveltaen. Kustakin haastatellusta 
on tehty käyttäjäprofiilin elementit sisältävä 
todelliseen aineistoon perustuva profiili. Kutsun 
näitä profiileja tapausprofiileiksi.
(Oma termi)
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Alzheimerin tauti
Alzheimerin tauti on parantumaton dementiaa 
aiheuttava sairaus, jonka perimmäistä syytä ei 
tiedetä. Sairaus aiheuttaa aivoissa muutoksia, 
jotka johtavat muistitoimintaan liittyvien 
hermosolujen ja aivoalueiden tuhoutumiseen. 
Tauti etenee yleensä hitaasti tyypillisiä 
vaiheita noudattaen. (Alzheimerin tauti yleisin 
dementiaa aiheuttava sairaus.)

Taudin eteneminen jaetaan neljään eri 
vaiheeseen: varhainen, lievä, keskivaikea 
ja vaikea Alzheimerin tauti. Varhaisessa 
vaiheessa muisti heikkenee, unohtelu 
lisääntyy ja uusien asioiden oppiminen 
vaikeutuu. Askareet hidastuvat ja muuttuvat 
epävarmoiksi. Henkilö voi asua kotona, jos 
saa päivittäisten asioiden suorittamiseen 
säännöllistä tukea. Lievässä vaiheessa oireet 
vahvistuvat ja alkavat haitata päivittäistä 
toimintaa. Suurin osa potilaista myöntää 
muistihäiriöt. Uusien asioiden muistaminen ja 
oppiminen heikkenevät merkittävästi, ja henkilö 
saattaa esimerkiksi käydä kaupassa useita 
kertoja, kun osa tavaroista aina unohtuu. 
Ympäristön hahmottamiskyky heikkenee ja 
henkilö eksyy helposti vieraassa ympäristössä. 
Ajantaju ja asioiden aikajärjestyksen 
hahmottaminen huononevat. Harhaluuloisuus 
on hyvin yleistä. Keskivaikeassa vaiheessa 
persoonallisuus ja sosiaaliset kyvyt ovat 
vielä aika hyvin ennallaan. Arjen hallinta 
heikkenee entisestään, mutta henkilö ei enää 
itse tunnista vaikeuksiaan. Henkilön on vaikea 
asua yksin, sillä hän saattaa tarvita apua 
jopa pukeutumiseen. Henkilö eksyy tutuissa 
paikoissa, oma koti ja tutun henkilön kasvot 
saattavat tuntua oudoilta. Yksin jääminen 
pelottaa. Kielentuottamisen vaikeudet 
lisääntyvät, osallistuminen sosiaalisiin 
tilanteisiin vähenee, ja menneisyys ja nykyhetki 
seikoittuvat.Vaikeassa vaiheessa henkilö ei 
enää selviä ilman jatkuvaa omaishoitajan 
apua. Muisti toimii satunnaisesti eikä henkilö 
tunnista ihmisiä. Toimintakyky heikkenee niin, 
että kävely, syöminen, puheen ymmärtäminen 
ja tuottaminen ovat hankalia tai saattavat 
loppua kokonaan. (Alzheimer etenee neljässä 
vaiheessa.)

Omaishoitaja
Sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä huolta 
pitävä henkilö. Hän on  hoidettavan omainen 
tai muu läheinen henkilö. Omaishoitotilanne 
saattaa muodostua vähitellen (kuten 
muistisairaudessa) tai äkillisesti (esimerkiksi 
äkillisen sairauden tai vammautumisen 
vuoksi). (Omaishoito 2015.) Omaishoidon 
tuen saaminen ei määritä sitä, kuka on 
omaishoitaja, sillä suuri osa omaishoitajista 
ei saa tukea. Syynä voi olla  se, että tukea ei 
ole haettu, tuesta ei ole tiedetty tai kunta ei 
ole myöntänyt tukea määrärahojen puutteen 
tai omaishoidon kriteerien täyttymättömyyden 
vuoksi. (Eronen 2010, 9.) 

Omaishoidon tuki
Lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä 
kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. 
Tuessa ei ole ikärajoja, vaan tuki myönnetään 
hoidon ja hoidettavan sitovuuden ja/tai 
vaativuuden perusteella.  (Omaishoito 2015.) 

Omaishoidon tukikokonaisuus 
Koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, 
omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta ja 
vapaapäivistä sekä omaishoitoa tukevista 
palveluista. Jos kunta myöntää omaishoidon 
tuen, kunta ja omaishoitaja tekevät toistaiseksi 
voimassa olevan toimeksiantosopimuksen, 
jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnittelma. 
(Omaishoito 2015.)

Hoito- ja palvelusuunnitelma 
Kunnan, hoidettavan ja omaishoitajan 
yhdessä laatima suunnitelma, jonka avulla 
pyritään varmistamaan hoidon toteutus. 
Suunnitelmaan kirjataan omaishoidon 
lisänä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut ja myös omaishoitajan jaksamiseen 
liittyvät palvelut, kuten vertaistuki, lomat 
ja sopeutumisvalmennus. Omaishoitajille 
nimetään kunnan yhteyshenkilö. (Omaishoito 
2015.) Muistisairaan hoidon ja kuntoutuksen 
osana mainittavalle hoito-, palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmalle ei ole selkeää 
määritelmää.  (oma  huomio)

2.3.  KONTEKST I

Käyn seuraavaksi läpi tutkielmani kontekstia. Ku-
vailen ensin suomalaista palvelumuotoilu-kenttää 
ja sen jälkeen ikääntyvän Suomen haasteita. Käsi-
telen pintapuolisesti myös aiheiseen liittyviä tut-
kimuksia, hankkeita ja kirjallisuutta. 

Palvelumuotoilu on Suomessa vielä kohtuullisen 
nuori muotoilun laji. Tuuli Mattelmäen mukaan 
palvelumuotoilu vahvistui suomalaisen muotoi-
lun tietoisuuteen vasta kymmenisen vuotta sitten 
- samoihin aikoihin, kun Taideteollisessa korkea-
koulussa (nykyinen Aalto-yliopiston Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulu) valmistui vuonna 
2007 Mikko Koiviston palvelumuotoiluun liitty-
vä maisterityö Mitä on palvelumuotoilu? Muotoilun 
hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa. (Mattel-
mäki 2015, 27.)

Palvelumuotoilun opetus ja tutkimus ovat li-
sääntynyt runsaasti sitten Koiviston maiste-
rityön. Opetusta tarjoavat nykyisin korkea- ja 
ammattikorkeakoulujen lisäksi myös palvelumuo-
toiluun erikoistuneet muotoilu- ja suunnittelu-
toimistot. Muotoilun piiristä ponnistanut suun-
nittelun muoto on levittäytynyt niin kaupalliselle 
kuin sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. 

Suomessa on nykyisin useita palvelumuotoilu-
toimistoja, ja toimialan kasvulle on suuret odo-
tukset. Toimialan kasvuodotuksiin yhtyy muo-
toilujärjestö Design Management Instituten 
neuvonantaja  Jaakko Wäänänen. Hänen mukaan-
sa Suomeen tarvitaan tulevaisuudessa tuhansia 
uusia palvelumuotoilijoita (Suomeen tarvitaan 
tuhansia uusia palvelumuotoilijoita 2016). Näke-
myksen jakaa myös Teollisuustaiteen liitto Orna-
mo. Ornamon vuoden 2014  suhdannekatsauksen 
mukaan muotoilualan kasvu keskittyy yhä enem-
män suunnittelupalveluihin ja palvelumuotoiluun 

fyysisten tuotteiden myynnin sijaan. Ornamon 
entinen puheenjohtaja Salla Heinänen visio, että 
tulevaisuudessa Suomen kasvu tulee perustumaan 
asiantuntijapalveluiden myymiselle. (Muotoi-
lualan kasvu keskitty palveluihin 2015). Mikäli 
Wäänäsen ja Heinäsen visiot pitävät paikkansa, 
palvelumuotoilulla tulee olemaan tärkeä rooli osa-
na suomalaisen yhteiskunnan kasvua.

Tutkielmien lisäksi palvelumuotoilusta löytyy 
kohtuullisen runsaasti kirjallisuutta, aihetta kä-
sitteleviä verkkosivuja ja palvelumuotoilun pa-
rissa toimivien verkkoyhteisöjä – kuten Service 
Design Network (SDN). Suomalaisista teoksis-
ta voisin mainita Satu Miettisen kirjoittaman ja 
Mikko Koiviston toimittaman teoksen Designing 
services with innovative methods, jota olen käyttä-
nyt lähteenä tämän opinnäytteen käsite-osiossa. 
Teos on, kuten suurin osa palvelumuotoilu kirjal-
lisuudesta, englannin kielinen. 

Suomessa, niinkuin muissakin länsimaissa, on ha-
vahduttu väestön ikääntymiseen ja sen mukana 
tuleviin haasteisiin. Vaikka väestörakenteen kehi-
tys on kaikissa länsimaissa samankaltaista, Suomi 
on tässä kehityksessä eturintamassa. Kun Suomen 
ikärakennetta verrataan muihin Euroopan unio-
nin maihin (EU-28 maat), Suomi oli kuudennella 
sijalla yli 65-vuotiaiden suhteellisessa väestömää-
rässä.  Vuoden 2014 lopussa 65 vuotta täyttäneitä 
Suomen kansalaisia oli 1 123 103. (Väestön ikära-
kenne 2016.)

Väestörakenteen kehityksellä on suorat ja laajat 
vaikutukset kansantalouteen ja yhteiskunnan ko-
konaiskehitykseen. Vaikka ikääntymisen aiheut-
tama hoito- ja hoivamenojen kasvupaine riippuu 
siitä, kuinka hyväkuntoisia vanhukset ovat, on 
hyvin todennäköistä, että menot kasvavat samas-
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sa vauhdissa kuin ikääntyminenkin. (Väestön ikä-
rakenne 2016.) Vaikka muistisairaudet eivät ole 
ainoastaan ikääntyneiden riesa, muistisairauk sien 
määrä lisääntyy erityisesti  väestön vanhenetessa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön  arvion mukaan 
suurin osa muistisairauden kustannuksista liittyy 
ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon 
(Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 2012, 7).

Sosiaali- ja terveysministeriössä ikääntymi-
sen haasteet tiedostetaan. Ministeriön asettama 
työryhmä on laatinut Kansallinen muistiohjelma 
2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi 
-ohjelman. Avainasemassa oleville päätöksente-
kijöille ja johtajille suunnatulla tavoiteohjelmalla 
pyritään tukemaan kuntien ja kuntayhtymien va-
rautumista muistisairaiden ihmisten määrän kas-
vuun ja eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävien hoito- ja palvelujärjestelmien kehittä-
miseen (Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 
2012, 5).  

Muistiohjelmassa listataan neljä tavoitetta, 
joiden avulla muistiystävällinen Suomi toteutuu: 
1. aivoterveyden edistäminen, 2. oikeat asenteet 
aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kun-

toutukseen, 2. hyvä elämänlaatu muistisairaille ja 
heidän läheisilleen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja 
palvelujen turvin sekä 4. kattava tutkimustieto ja 
osaamisen vahvistaminen. (Kansallinen muistioh-
jelma 2012-2020 2012, 8). 

Muistisairautta ja omaishoitajuutta on tutkit-
tu Suomessa kohtuullisen paljon. Tutkimuksia 
palveluiden käyttäjäkokemuksista on vähemmän. 
Johanna Erosen Lievää Alzheimerin tautia sairasta-
vien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä 
olevat tekijät progradu työ vuodelta 2010 on yksi 
harvoista, jonka löysin omaan aiheeseeni liittyviä 
tutkimuksia etsiessäni. 

Selkeä puute on mielestäni se, että muistisai-
rauteen liittyvää tilastotietoa on huonosti. Suo-
malaisten muistisairaiden määrät perustuvat 
arvioihin ja kansainvälisten laskelmien sovelta-
miseen. Esimerkiksi Kansallisen muistiohjelman 
toimeenpanon osana merkitsevässä roolissa ole-
va Muistibarometri-julkaisukin perustaa arvion-
sa suomalaisten muistisairaiden lukumäärästä  
WHO:n ja Yhdysvaltojen laskelmien soveltami-
seen (Finne-Soveri ym. 2015, 12). 
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3.1.  A INEISTON KERÄÄMINEN

Tutkielman aineisto on kerätty kahdessa vaihees-
sa. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2016 etsin 
tietoa ja ymmärrystä tutkimuskentästä eli palve-
lutarjoajista ja palveluista. Toisessa vaiheessa hei-
näkuussa 2016 keräsin tutkielman pääaineiston 
eli tein asuinkumppaneiden haastattelut. 

Ymmärryksen syventäminen alkoi konkreetti-
sesti tietokoneen ääressä istumisella. Melko ly-
hyen tiedonhaun jälkeen tein ensimmäisen hen-
kilökohtaisen löydöksen - internetistä on vaikea 
löytää selkeää kokonaiskuvaa palvelurakenteesta 
ja palveluista. Useamman tunnin jälkeen tulin 
tulokseen, että selkeää kokonaiskuvausta ei löy-
dy kootusti yhdeltäkään sivustolta. Käyttäjän on 
osattava itse koota hajanaisesta tiedosta koko-
naiskäsitys. 

Saadakseni hataraan ymmärrykseeni selkeyttä 
päätin ottaa yhteyttä keskeisimpiin helsinkiläi-
siin muistisairauden parissa toimiviin tahoihin. 
Sain sähköpostein lähettämiini konsultointipyyn-
töihini myönteisen vastauksen kahdelta Helsingin 
kaupungin ja kolmelta kolmannen sektorin työn-
tekijältä. 

Helmikuussa (22.2.2016) kävin Helsingin kau-
pungin Laakson sairaalan geriatrian poliklinikal-
la, joka on keskittynyt yli 75-vuotiaiden helsinki-
läisten muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymisen 
tutkimuksiin. Sairaalassa on myös neurologian 
poliklinikka, joka palvelee alle 75-vuotiaita hel-
sinkiläisiä. Ylilääkäri Marja-Liisa Laakkonen ha-
vainnollisti minulle kaupungin työntekijöiden 
sisäisessä käytössä olevan Muistisairaan potilaan 
hoitoketju -verkkotyökalun (Liite 1.) avulla, miten 
helsinkäisen muistisairaan hoitoketjun kuuluisi 
edetä. Työkalu oli ensimmäinen kohtaamani koh-
tuullisen selkeä ja konkreettinen kokonaiskuvaus 

Helsingin muistipalvelujen rakenteesta. Kävimme 
yhdessä läpi myös muistitutkimusten yksityiskoh-
tia ja diagnoosin tekemistä. 

Diagnoosiprosessin käsittelyn aikana vahvis-
tui uusi löydös, johon olin törmännyt jo aiem-
min Muistiliiton Elämä ei pääty muistisairauden 
diagnoosiin -raporttia selatessani. Hoito- ja kun-
toussuunnitelma tai hoito- ja palvelusuunnitelma 
määritellään osaksi muistisairauksien hoitoketjua 
(Käypä hoito – suositus 2010,  9 ; Muistisairau-
den epäilystä hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan), 
mutta se on käsitteenä, sisällöltään ja toteutus-
tavoiltaan jäsentymätön ja epäyhtenäinen. Henna 
Nikumaan kirjoittaman Elämä ei pääty muistisai-
rauden diagnoosiin -raportin tulokset viittaavat 
mielestäni juuri suunnitelman epämääräisyyteen. 
Raportista ilmenee, että kyselyyn vastanneista 
sairastuneista ja läheisistä noin kymmenen pro-
senttia ei tiennyt oliko kuntoutussuunnitelmaa 
edes tehty. Kielteisesti kuntoutussuunnitelman 
tekemiseen vastanneiden määrä oli jopa yli 80 % . 
(Nikumaa 2010, 23.)

Parin päivän kuluttua (24.2.2016) tapasin 
Muistiliiton projektityöntekijä Anita Pohjanvuo-
ren ja ja heti seuraavana päivänä Helsingin Alzhei-
mer yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Mikkilän. 
Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän 
läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunval-
vontajärjestö. Liitto on aktiivinen etenkin tie-
donhankinnan ja -julkaisemisen saralla. Helsin-
gin Alzheimer yhdistys on myös muistisairaiden 
ja heidän läheistensä tukijärjestö, mutta heidän 
toimintansa on keskittynyt myös käytännön tuki-
toimintaan ja -palveluihin, kuten omaishoitajien 
vertaistukeen ja muistisairaiden päivätoimintaan.  
Helsingin Alzheimer yhdistys on tehnyt myös 
muistitestejä ostopalveluna Helsingin kaupungil-
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le. Kaupungin ja Helsingin Alzheimer yhdistyksen 
välinen muistitesteihin liittyvä ostopalvelusopi-
mus päättyi 31.7.2016.

Pohjanvuori toimii Muistiliiton muistiasioiden 
asiantuntijana ja vastaa kansallisen muistiohjel-
man järjestöllisestä toteuttamisesta. Häneltä sain 
arvokasta tietoa muistipalveluihin ja omaisiin liit-
tyvistä tutkimuksista ja kehityshankkeista. Hel-
singin Alzheimer yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Teija Mikkilältä sain ensikäden tietoa yhdistyksen 
omasta toiminnasta ja kolmannen sektorin ja Hel-
singin kaupungin välisestä yhteistyöstä. 

Mikkilän kanssa keskustellessani huomioni 
kiinnittyi kolmanteen löydökseen. Hänen näke-
myksensä mukaan kolmannen sektorin ja Helsin-
gin kaupungin yhteistyössä on koordinoimiseen 
liittyviä ongelmia. Ongelma on Mikkälän mielestä 
se, ettei kukaan hallitse muistisairaan hoidon ko-
konaisuutta ja että viestintä eri tahojen välillä on 
heikkoa. 

Maaliskuussa (1.3.2016) vierailin Suomen 
muistiasiantuntijoissa projektijohtaja Henna Ni-
kumaan ja projektikoordinaattori Elina Koposen 
vieraana.  Suomen muistiasiantuntijat ry on mo-
niammatillinen vapaaehtois- ja asiantuntijajärjes-
tö, joka johtaa muistisairaiden ja heidän läheis-
tensä hyvään arkeen tähtäävää valtakunnallista 
kehitys- ja vaikutustyötä. Yhdistys tarjoaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaisille muun 
muassa konsultointia ja koulutusta. (Vastuul-
laamme hyvä elämä.) Visiitin anti jäi tutkielmani 
aineiston keruun kannalta vähäiseksi, mutta ko-
konaiskuvan hahmottamisen – eli muistisairau-
den palveluiden kentän ymmärtämyksen – vuok-
si tapaaminen oli antoisa. Nikumaa ja Koponen 
olivat erittäin kiinnostuneita opinnäytetyöstäni 
ja seikasta, että muistipalveluja tutkii muotoilija 

eikä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. 
Huhtikuussa (25.4.2016) tapasin ylilääkäri 

Timo Sinkkosen Munkkiniemen terveysasemalla. 
Sinkkonen on ollut muun muassa mukana vuosi-
na 2013-2014 toteutetussa Tukevasti kotona -ke-
hittämishankkeessa. Kävimme Sinkkosen kanssa 
läpi terveysasemien muistipalveluja ja muistisai-
rauden tutkimisen prosesseja. Neljäs löydös pal-
jastui tällä vierailulla. Selvisi, että terveysasemil-
la ei ole yhteneviä käytäntöjä tiedon antamiseen 
vaan jokainen asiakas saa yksilöllisten tarpeiden 
mukaan kohdennettua tietoa ja neuvoja omilta 
hoitajiltaan. Yksittäisellä hoitajalla on näin ollen 
suuri vastuu siitä, minkälaista tietoa asiakas saa 
ja miten tieto annetaan.

Aineistonkeruun toinen vaihe tapahtui heinäkuus-
sa. Tein omaishoitajahaastattelun teemarungon 
(Liite 2.) ensimmäisen tiedonkeruuvaiheen tietoa 
hyödyntäen. Julkaisin facebookin  Muistisairaiden 
lähiomaiset  -vertaistukiryhmän sivulla haastatte-
lupyyntöni, ja lähetin Helsingin Alzheimer yhdis-
tykseen ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry:lle (Polli) tiedon, että etsin haastatel-
tavia. Haastateltavien etsiminen heinäkuussa kes-
kellä parasta kesäloma-aikaa ei tuottanut ainoa-
taan tulosta. Onneksi löysin viimein tuttavieni ja 
tuttavan tuttavien kautta kolme haastateltavaa. 

Kun aloitin opinnäytetyön tekemisen, halusin 
tutkia puolison näkökulmaa muistisairaiden pal-
veluihin ja omaisen jaksamiseen. Halusin myös 
tutkia tilannetta, jossa kotona ei ole vielä koti-
hoidon palveluita eikä omaisella ole omaishoidon-
sopimusta. Koska haastateltavia oli vaikea löytää 
keskellä kesää, minun oli tyytydyttävä siihen jouk-
koon joka oli saatavilla. Jouduin löysentämään ra-
jaustani omaishoitajan suhteesta hoidettavaansa 
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puolisosta asuinkumppaniksi ja sallimaan koti-
hoidon ja omaishoidonsopimuksen läsnäolon. 

Otin yhteyttä haastateltaviin puhelimitse. Ker-
roin heille lyhyesti tutkielmastani ja teemahaas-
tattelun sisällöstä. Samassa puhelussa selvensin 
myös sen, että haastattelu tullaan nauhoittamaan 
ja että aineistoa ei julkaista sellaisenaan, vaan se 
anonymisoidaan ja muokataan siten ettei haasta-
tellut henkilöyttä voi tunnistaa. 

Haastattelin omaishoitaja-asuinkumppanit hei-
dän omissa kodeissaan heinäkuun ensimmäisellä 
ja toisella viikolla. Haastattelun aluksi täytimme 
aineiston keruun ja käytön sopimuspaperit (Liite 
3.) ja kerroin haastateltavalle uudestaan teemat 
ja haastattelun etenemisen rakenteen. Tallensin 
noin puolitoista tuntiset haastattelut digitaalisel-
le sanelukoneelle. 

3.2.  A INEISTON KÄSITTELEMINEN

Aineiston käsittelyn ensimmäinen ja aikaavievin 
vaihe oli ääninauhojen litteroiminen. Kirjoitin 
haastattelut auki sana sanalta jättäen litteroi-
matta ainoastaan jankkaavat saman sanan toistot 
- joiden poisjättäminen ei muuttanut sisältöä tai 
sanomisen sävyä -  ja kohdat, jotka eivät liittyneet 
edes sivuten tutkielman aiheeseen. Noin neljä ja 

puoli tuntia kestävästä äänimateriaalista kertyi 
yli 30 sivua tekstiä. Työtunteja kului lähes vuoro-
kauden verran. 

Vaikka litteroiminen on hankalaa, työlästä ja 
erittäin hidasta, se on tutkimuksen teon kannal-
ta erittäin hyödyllistä. Kun puhetta kuuntelee 
uudelleen ja uudelleen, aineisto jää väkisinkin 
mieleen. Sanojen pinnallisten merkitysten takaa 
ja puhujan äänestä alkaa hahmottaa persoonaa, 
sävyjä ja säännönmukaisuuksia. Haastateltava tu-
lee tietyllä, vaikkakin yksipuolisella, tavalla hyvin 
tutuksi. Väitän, että aineiston litteroiminen on 
erinomainen tapa synnyttää ja herättää käyttä-
jäymmärrystä. 

Seuraavassa vaiheessa luokittelin ja analysoin 
haastatteluaineiston. Luovuin aineiston kirja-
vuuden vuoksi teemahaastattelun kolmiosaisesta 
rakenteesta (1. toteutunut palvelupolku ja siihen 
liittyvät kokemukset, 2.  arki sairauden kanssa ja 
3.  toiveet ja visioit muistiystävällisestä Helsingis-
tä) ja luokittelin tarinat sen sijaan ylä- ja alatee-
moihin. Yläteemoina käytin palveluihin, arkeen ja 
visioihin liittyviä tapahtumakertomuksia. Alatee-
moina käytin kokemuksiin, asenteisiin, tarpeisin 
ja toiveisiin liittyviä kuvauksia. 

Koodasin eri teemat tulostettuihin tekstiark-
keihin manuaalisesti eri värisillä kynillä. Toisi-
naan oli hankalaa valita mihin teemaan aineis-
tokohta kuuluu, ja monesti kävikin niin, että 
tekstikohta sai useampia koodivärejä. Koodaa-
misen jälkeen alkoi opinnäyteen muotoilullinen 
osuus, josta kerron seuraavassa luvussa. 
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luista, sillä he ovat olleet sairauden ajan kotihoi-
don asiakkaina. 

Aineiston epätasaisuus johtuu myös itsestä-
ni. Teemahaastatteluja luonnostellessani olin 
ajatellut, että pyytäisin kaikilta haastateltavilta 
kouluarvosanan (4-10) kullekin ilmitulevalle pal-
velutuokiolle. Haastattelutilanteessa arvosanan 
pyytäminen kuitenkin joskus unohtui, sillä tuo-
kiota ja tarinoita oli paljon. Toisinaan  haastatel-
tava myös halusi antaa spontaanisti arvosanoja 
jollekin itse valitsemalleen asialle. Olisin voinut 
palata arvosanoihin haastattelun jälkeen puhe-
limitse, mutta päätin, että arvosanat saavat olla 
enemmänkin yksityiskohtia kuin vertailukelpois-
ta ja määrällistä informaatiota. Numeroiden ole-
massaolo tai puute saisi kertoa osaltaan tilanteen 
merkityksellisyydestä. 

Aineiston tiivistäminen jollain tavoin vertai-
lukelpoiseksi ja rakenteiltaan toisiaan muistutta-
vaksi oli haastavaa. Luokittelun ylä- ja alateemo-
jen aineistot olivat pirstaleisina palasina pitkin 
aineistoa eikä yhtenäisiä tapahtumarakenteita 
ollut. Lopulta nostin haastatteluaineistosta esil-
le kohdat, jotka tuntuivat haastatelluille merki-
tyksellisiltä. Määrittelin merkityksellisyyden sen 
mukaan kuinka pitkään ja värikkäästi haastateltu 
oli asiasta kertonut.

 Muistipalvelutoteutumien sekä omaishoita-
jan palvelukokemusten, tarpeiden ja odotusten 
mallintamiseen valitsin palvelumuotoilun työka-
lupakista kaksi visualisoimisen työkalua. Käytin 
palvelupolku-mallinnusta toteutumien ja koke-
musten kuvaamiseen ja käyttäjäprofiili-mallin-

Monikymmensivuinen värikynin koodattu aineis-
to näytti aluksi hyvin sekavalta. Haastattelun ana-
lyysi kirjan kuvaus laadullisen aineiston luontees-
ta tuntui yhtä aikaa pelottavalta ja lohduttavalta: 
”Aineistosta ei siis koskaan itsestään nouse mi-
tään, eikä aineisto puhu, vaan tutkimuskysymys 
sekä tutkijan lukemisen tapa, tulkinta ja valinnat 
ohjaavat ja jäsentävät aineiston käsittelyä” (Ruu-
suvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 15). Oma 
tapani lukea, tulkita ja valita tulisivat muokkaa-
maan analyysiäni ja visualisointejani. Koska en 
voisi luoda täysin omasta kontekstistani vapaata 
analyysiä, päätin antaa myös luovalle intuitiolle ja 
prosessin vapaalle virtaamiselle mahdollisuuden 
visualisointeja tehdessäni. Käytin osittain siis 
samaa menetelmää, jota olen oppinut hyödyntä-
mään aiemmissa muotoiluprojekteissani.

Teemahaastattelun avoimen luonteen vuoksi 
haastatteluaineistoista tuli rönsyilevää. Se, että 
halusin keskeyttää mahdollisimman vähän ja an-
taa haastateltaville itselleen mahdollisuuden va-
lita mistä ja miten he halusivat kertoa asioista, 
kirjavoitti lopputulosta. Haastateltavien hyvinkin 
erilaiset tilanteet ja lähtökohdat lisäsivät entises-
tään aineiston monimuotoisuutta. 

Tilanteiden ja lähtökohtien kirjaavuutta kuvas-
taa seuraava. Yksi haastatelluista on tilanteessa, 
jossa puolison sairauden ankara vastustaminen 
vaikuttaa kaikkeen. Toisen haastateltavan puoliso 
on jo kuollut, ja tapahtuma- ja kokemuskertomuk-
set piti palauttaa mieleen jopa yli kahdenkymme-
nen vuoden takaa. Kolmannella haastateltavalla 
ei ole lainkaan kokemuksia terveysasemien palve-

nusta persoonallisuuden, arvojen, tarpeiden ja 
odotusten konkretisoimiseen.

Yleensä palvelupolkua käytetään yksittäisen 
palveluntuottajan palvepolun kuvaamiseen. Minä 
käytin polkua kuvaamaan kokonaisuutta eli eri-
laisten palvelujen ketjua. 

Lisäsin palvelupolkuihin palvelutuokion koke-
musta kuvaavia käyriä. Käyrien negatiivisuus-, 
neutraalius- ja positiivisuus-arvot päättelin joko 
sanallisesta kuvailusta tai haastateltavan palvelu-
tuokiolle antamasta numeroarvosta. Negatiivisek-
si kokemukseksi luokittelin arvosanat 4-6, neut-
raaliksi numeron 7 ja positiiviseksi kokemukseksi 
arvot 8-10. Tein kokemuskäyrälle myös kehitystä 
kuvaavan prosessikäyrän, jossa yhdistin kokemus-
käyrien pisteet toisiinsa.

Kokemuskäyriin ja prosessikäyriin tulee suh-
tautua kriittisesti, sillä niiden arvot perustuvat 
osittain omaan tulkintaani. Käyrät ovat visuaali-
sesti tehokkaita, mutta  ovat  enemmänkin suun-
taa-antavia kuin matemaattisesti vertailtavia. Ha-
lusin tuoda käyrät kuitenkin osaksi palvelupolkua, 
sillä niiden avulla kokemukset on nopea ja helppo 
hahmottaa. Niiden avulla kolmen haastateltavan 
palvelukokemuksia on myös mahdollista vertailla 
suuntaa-antavasti. 

Koska halusin pitää kuvallisen aineiston mah-
dollisimman selkeänä ja yksinkertaisena, pal-
velupolut sisältävät lähes ainoastaan kuvaa. 
Palvelutuokioiden, tapahtumien ja kokemusten 
tarkemmat selitykset on koottu samalle aukea-
malle erilliseen tekstiosioon. Tekstissä on mukana 
paljon suoria lainauksia haastatteluaineistosta. 

Lainausten käytöllä pyrin syventämään ja lisää-
mään tapahtumakuvauksen kuvailevuutta ja us-
kottavuutta. Mahdolliset arvosanat ovat mukana 
kunkin kohdan lopussa. 

Palvelupolut ovat ajassa eteneviä tarinoita, mutta 
se ei tarkoita, että aikajanan täytyisi olla yksin-
kertainen vaakatasoinen viiva. Valitsin yksinker-
taisen vasemmalta oikealle kulkevan aika-akselin 
sen vuoksi, että sen tulkitseminen helppoa ja yk-
siselitteistä. Olisin voinut valita myös pystysuo-
ran ylhäältä alas kulkevan aika-akselin, mutta hyl-
käsin vertikaalin akselin intuitioni vuoksi - tunne 
elämän suunnasta alaspäin ei tuntunut miellyttä-
vältä. 

Jaoin aika-akselin kolmeen vaiheeseen: I muis-
tisairauden epäilykseen, II tutkimiseen ja diag-
noosiin  sekä III hoitamiseen, kuntoutukseen ja 
seurantaan liittyviin tapahtumiin. Käytin refe-
renssinä Helsingin kaupungin -verkkotyökalun 
(Liite 1.) kolmiosaista rakennetta.

Yleensä palvelupolut koostuvat vain palvelu-
tuokioista. Otin vapauden liittää palvelupolkuun 
tapahtumia, jotka eivät olleet yksittäisiä tuokiota. 
Tämä johtuu siitä, että aineistosta ei löytynyt aina 
selkeitä tapahtumakuvauksia vaan pidemmän ai-
kavälin tarinoita. 

Kokemusten kirjaaminen tapahtumiin vaati 
osittain omaa tulkintaani. Jos haastateltu ei ol-
lut antanut (tai olin unohtanut kysyä) arvosanaa,  
jouduin päättelemään minkälainen kokemus oli 
ollut. Esimerkiksi mikäli kertomuksessa oli ku-
vauksia kuten ”He oli kauheen sympaattisia [...] 
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tosi ihania ja huolehtivaisia...” tai ”Se oli kyllä hir-
veen hienoo. Sillo ne hoiti...”, päättelin, että koke-
mus oli ollut erittäin positiivinen. Kuvailut kuten 
”...ruvettiin taas pommittamaan terveyskeskus-
lääkäriä ja se oli sitä mieltä että ihan tavallista 
höperöintiä ettei oo mitään syytä ettei hän lähetä 
(tutkimuksiin)...”, tulkitsin negatiiviseksi. Jos ai-
neistosta ei ilmennnyt minkälainen kokemus oli 
ollut, annnoin arvosanaksi neutraalin numeron 7.

Pyrin olemaan kaikkien kolmen aineiston tul-
kinnassa johdonmukainen, mutta kokemusten 
numeraalisiin arvoihin pitää kuitenkin suhtautua 
varauksella. Voi olla, että haastateltu olisi anta-
nut kokemukselle aivan eri arvosanan kuin minkä 
minä olen aineiston kuvailun perusteella antanut. 

Esimerkinnä tulkinnan vaikeudesta kertoo 
tämä tapaus. Eräs haastateltu kuvaili muistitestin 
tekemistä seuraavasti. Hän kertoi ensin yleisesti, 
että ”Se oli mun mielestä ihan asiallinen eikä siinä 
ollut mitään kummallista.” Mutta hän jatkaa: ”...
ehkä erikoista oli se että koska se tulos oli aika 
heikko [...] meille suoraan ehdotettiin että meni-
simme yksityiselle [...] Kyl mä olen sitä mieltä että 
nää on julkisella puolella hoidettavia asioita.” Tä-
män jälkeen hän kertoo negatiivisesta kokemuk-
sesta: ”... musta oli hyvin outoa koska kun se testi 
tehtiin niin me odotettiin siellä palvelukeskuksen 
tilassa jossa valmisteltiin pikkujoulua. Jos aatte-
lee ihmisen intimiteettisuojaa niin ei ollu kiva is-
tua nurkassa muistitestihuoneen oven edessä kun 
kaikki muut puuhaa siinä ympärillä.” Jos minun 
olisi pitänyt antaa tapahtumalle arvosana, olisin 
päätynyt neutraaliin arvoon 7 tai lievästi nega-
tiiviseen arvoon 6. Olisin tulkinnut sanat ”ihan 

asiallinen eikä mitään kummallista” neutraalin 
positiiviseksi, mutta loppukuvaukset negatiivi-
siksi. Minun ei kuitenkaan tarvinnut tulkita tätä 
tuokiota, sillä haastateltava antoi kokemukselle 
arvosanan 8. 

Tapausprofiileja on kussakin tapauskuvauk-
sessa kaksi: toinen on omaishoitajan ja toinen 
muistisairaan.  Kummankin nimet ovat keksitty-
jä. Muistisairaan profiili on haastattelun profiilia 
huomattavasti suppeampi, sillä en haastatteluja 
tehdessäni ollut varautunut tapausprofiilien teke-
miseen. Koska keskityin haastatteluissa omaishoi-
tajaan, tietoja muistisairaasta on vähän. 

Tapausprofiilien luomisessa olen käyttänyt 
omaa harkintaani ja tulkintaani samalla tavoin 
kuin kokemuksia arvottaessani. Olen esimerkik-
si päätellyt henkilön olevan perillä ja tarkka ra-
ha-asioista, jos hän on useaan eri otteeseen ker-
tonut mitä mikäkin maksaa ja miten hinnat ovat 
muuttuneet. Tai luonnehdin, että henkilö ei pie-
nistä hätkähdä, koska hän on kuvaillut terveys-
keskuslääkärin reseptin uusimisesta kieltäytymi-
sen kokemusta seuraavasti: ”Mä tiesin kummone 
se mies oli ni mä pidin sitä melkeen luonnollisena. 
Et sitä ei niinku reagoinu.” Tapausprofiileihin pi-
tää suhtautua samalla varauksella kuin kokemus-
ten arvosanoihinkin. Oma tulkintani kumpuaa 
omasta kontekstistani.

Viereisen sivun (kuva 1.) palvelupolun rakenne-
kuvaan on avattu luomani polkumallin selitteet. 
Olen käyttänyt samaa mallia kaikissa kolmessa 
palvelupolussa. Numerot 4-10 palvelupolun va-
semmassa laidassa ovat kokemuksen arvosanoja. 
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Kuva 1.  Pa lve lupolun se l i t tee t
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ANNEL I
&AARON

ANNELI  OMAISHOITA JA
•	 64-vuotias nainen
•	 Naimisissa Aaronin kanssa
•	 Työura järjestöalalla
•	 Jäi v. 2014 osa-aikaeläkkeelle, v. 2015 koko-

aikaeläkkeelle hoitaakseen miestään. 
•	 Helsingin Alzheimer yhdistyksen jäsen 
•	 3 aikuista lasta aiemmasta liitosta

Persoonallisuus
•	 Myötäelävä ja kunnioittava puolisonsa 

tunteita, mielipiteitä ja yksityisyyttä kohtaan
•	 Analyyttinen ja pohtiva
•	 Selkeä käsitys siitä, mitä odottaa hyvältä 

palvelulta ja ammattimaiselta työntekijältä
•	 Arvostaa julkisia palveluja

Käyttäytyminen
•	 Herkkä ja hieman ujo vaatimaan palveluja
•	 Odottaa julkiselta terveydenhuollolta apua, 

tukea ja ohjausta
•	 Etsii aktiivisesti tietoa ja vertaistukea 

internetistä 
•	 Suhtautuu omaa rooliinsa omaishoitajana 

itsestäänselvänä ja ainoana vaihtoehtona

Tavoitteet ja toiveet
•	 Haluaa hoitaa miestään kotona niin pitkään 

kuin mahdollista
•	 Toivoo, että muisti- ja omaishoitajan palvelut 

toteuttaisiin julkisin palveluin
•	 Kaipaa hoitoprosessiin tuki-/vastuuhenkilöä, 

jonka puoleen voisi kääntyä missä tahansa 
vaiheessa

•	 Toivoo, että diagnosoinnin jälkeen omaiselle 
tarjottaisiin esim. psykologin tapaamista

•	 Toivoo, että muistisairaan ja omaishoitajan 
avuksi voisi saada henkilökohtaisen avustajan.

AARON MUIST ISAIRAS
•	 69-vuotias mies
•	 Työura sanomalehdessä ja kirjankustantamossa
•	 Jäi eläkkeelle v. 2012
•	 Ihosairaus, muuten perusterve
•	 2 aikuista lasta aiemmasta liitosto

Käyttäytyminen
•	 Ei sairaudentuotoa Alzheimerin tautiin
•	 Vastustaa sairauden tutkimista ja sairaudesta 

puhumista

ARKI 
Pariskunnalla ei ole vielä tukenaan kotihoidon 
palveluja, ja Annelin hoitoapu- ja tukiverkosto on 
suppea. Annelin tytär auttaa säännöllisesti Aaro-
nin hoidossa, mutta Aaron pojista vain toinen sil-
loin kun hän on käymässä Suomessa.

Anneli ei ole vielä virallinen omaishoitaja. Hän 
suhtautuu sopimuksen tekemiseen varauksella, 
mutta aikoo kuitenkin käynnistää sopimusproses-
sin vielä tänä syksynä. 

Annelin ja Aaronin sosiaalinen elämä on kutis-
tunut muutamiin ystäviin ja sukulaisiin. ”Kyllä se 
vaikuttaa esimerkiksi siihen ettei me voida enää 
istua kokonaista iltaa missään, ei voida mennä 
moniin paikkoihin koska ei jaksa olla pitkään pai-
koillaan tai keskittyä”, kertoo Anneli.

Alzheimerin taudista tietävät vain läheisimmät 
ihmiset. Asiasta kertominen on  Annelin mieles-
tä hankalaa: ”Se on ollut vaikeeta. Kyllä mä olen 
puhunut siitä, mutta aika varovasti koska se on 
kuitenkin Ilmarin elämää enkä mä voi omia sitä 
itselleni.” 

4.1.  TAPAUS A .  ANNEL I  & AARON



24 25

I

10

9

8

7

6

5

4

II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PALVELUPOLKU A .

1

2

3

4

6

7

8

9

06/2012:  Annel i  a lkaa epäi l lä  muis t i sa i rau t ta

09-10/2013:  Iho -  ja  a l le rg iasa i raalas ta  o te taan yh tey t tä  Annel i in

11/2013:  Ens immäinen lääkär inkäynt i  te r veysasemal la

12/2013:  Muis t i tes t i  Hels ing in  Alzhe imer  yhdis t yksen muis t ineuvolassa

05/2014:  Magnet t ikuvaus  Las tenk l in ika l la
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07/2016:  Y l imääräinen tu tk imus  Laakson sa i raalan ger ia t r ian pol ik l in ika l la

5

Kuva 2.  Tapauksen A .  palve lupolku 

PALVELUPOLKU A . :N TARKEMPI  KUVAUS

1. 06/2012:  Annel i  a lkaa epäi l lä  muis t i sa i rau t ta . 
Aaroni l la  on ongelmia tekn is ten la i t te iden,  a jan ja 
ympär i s tön hahmot tamisen kanssa.  Aaron eksyy vähemmän 
tu tu i ssa paiko issa .  Aaronin  mie les tä  mi tään ongelmaa e i 
o le .  Ku luu re i lu  vuos i  ennenku in  tu tk imukse t  käynnis t yvät .

2 .  09-10/2013:  Iho -  ja  a l le rg iasa i raalas ta  o te taan 
puhel imi t se  yh tey t tä  Annel i in .  He ovat  k i inn i t tänee t 
huomiota Aaronin  he iken t yneeseen muis t i in  ja  suos i t te levat 
muis t i tes t in  tee t tämis tä .  “He o l i  kauheen sympaat t i s ia . 
S ie l  on h i r veen hyvä henk i lökun ta .  Ja  ne on tos i  ihan ia ja 
huoleh t iva is ia .  [ . . . ]  o l i  t ie t ys t i  tu t tu  pot i las  kun on käynyt 
kymmenen vuot ta  s ie l lä  [ . . . ]  o l iva t  t ie t ys t i  huol i s saan s i i tä .” 

3 .  11/2013:  Ens immäinen tapaaminen lääkär in  kanssa 
Hels ing in  kaupungin  ter veysasemal la .  Lääkär i  uskoo 
Annel ia ,  ja  Ihosai raalan huomio l la  on Annel in  mie les tä 
painoar voa.  “Hän o l i  hyv in  er iko inen ihminen ( lääkär i ) . 
Semmonen kuunte l i  ja  mie t t i  ja  “aha,  jaha” hän a ina sano  
[ . . . ]  Se (e t tä  lääkär i  lähe t t i  tu tk imuks i in )  o l i  s i tä  mi tä  mä 
halus in  ja  to ivo in .  Mä ol in  to i saal ta  he lpot tunu t  mut ta 
hämmentäväähän se on.  “
Annel i  an taa ter veysasemal le  ja  palve lu tuok io l le 
ar vosanan 7 -8/10.

4.12/2013:  Muis t i tes t i  tehdään Hels ing in  Alzhe imer 
yhdis t yksen muis t ineuvolassa Kampin palve lukeskuksessa. 
“Se o l i  mun mie les tä  ihan as ia l l inen e ikä s i inä o l lu t  mi tään 
kummal l i s ta .  Mut ta  ehkä er iko is ta  o l i  se ,  e t tä  koska se 
tu los  o l i  a ika he ikko [ . . . ]  p i täs  nopeas t i  päätä hoi toon ja 
neuro logi l le  n i  mei l le  suoraan ehdote t t i in  e t tä  menis imme 
yks i t y i se l le .   [ . . . ]  mä o l in  s i tä  mie l tä  e t tä  se  on l i ian 
ka l l i s ta   [ . . . ]  Mut  se  o l i  mus ta hyv in  ou toa koska kun se 
tes t i  teh t i in  n i in  me odote t t i in  s ie l lä  palve lukeskuksen 
t i lassa,  jossa va lmis te l t i in  p ikku jou lua.  Jos  aat te lee 
ihmisen in t imi tee t t i suo jaa n i in  e i  o l lu  k iva i s tua nurkassa 
muis t i tes t ihuoneen oven edessä kun ka ikk i  muut  puuhaa 
ympär i l lä .”
Annel i  an taa muis t i tes t i t i lan tee l le  ar vosanon 8/10.

5.  05/2014:  Magneet t i kuvaus  tehdään Las tenk l in ika l la .
“S i inä meni  tu rhan p i tkään (odot t iva t  a ikaa y l i  5 
kuukaut ta)  [ . . . ]  s i i tä  en osaa sanoa mi tään.  [ . . . ]  mä odot in 
odotushuoneessa [ . . . ]  Mut  se  o l i  varmaan ihan ookoo.”

6.  06/2014:  Muis t i tes t in  ja  magneet t i kuv ien tu lokse t 
käydään läpi  Laakson sa i raalan neuro logian pol ik l in ika l la . 
Samal la  anne taan Alzheimer  d iagnoos i .  “ . . . kun d iagnoos i 
i lmoi te t t i in  n i in  se  o l i  todel la  t y lyä [ . . . ]  Nuor i  varmaan 
juur i  va lmis tunu t  [ . . . ]  neuro logi  joka sanoi  e t tä  e i  hänel lä 
o le  tässä o ike in  mi tään mukavaa ker ro t tavaa.  [ . . . ]  Aaronia 
o t t i  s i inä va iheessa päähän,  hän o l i  loukkaantunu t  n i i s tä 
muis t i tes t in  kysymyks i s tä  [ . . . ]Mun mie les tä  äär immäisen 
epäempaat t inen (puhuu neuro logis ta)  ja  mi ten mä 
sanos in ,  en mä menis  sanomaan kenel lekään s i l lä  taval la 
ku in  hän sanoi  [ . . . ]  no o te taan ny t  ne sa i raanhoi ta ja t 
mukaan n i in  ku tosen mä annan.  [ . . . ]  lääkär i l le  p i tä i s 
an taa vaan v i tonen [ . . . ]E i  teh t y  e ikä edes  puhut tu 
mis tään hoi tosuunni te lmas ta .  A inoa mikä anne t t i in  o l i 
se  resept i . ”  Annel i l le  ja  Aaroni l le  e i  tehdä hoi to -  ja 

palve lusuunni te lmaa.  He saavat  resept in  lääkke i tä  var ten 
ja  muutaman es i t teen.
Annel i  an taa palve lu tuok io l le  ar vosanan 6/10. 

7.  12/2014:  Puol ivuot i s -kon t ro l l i  Laakson sa i raalan 
neuro logian pol ik l in ika l la .  “ . . .  tä l lä  ker taa o l i  e r i t tä in 
hyvä.  Aivan er i la inen f i i l i s .  Hän kuu te l i  Aaronia [ . . . ] 
Hänel lä  o l i  a ikaa ja  hän o l i  jus t  se l la inen ku in  mun 
mie les tä  p i täsk i  o l la .  Kokeneempi  ja  varmaan luontee l taan 
er i la inen myösk in .  [ . . . ]  Pa l jon mukavampi  f i i l i s  jä i  to i ses ta 
ker ras ta  juur i  sen tak ia e t tä  se  lääkär i  o l i  n i in  pal jon 
mukavampi .”  Hei tä  kehote taan s i i r t ymään as io imaan 
takais in  ter veysasemal le .  Tarkempia oh je i ta  e i  anne ta e ikä 
vas tuuhenk i löä oso i te ta .  Annel i  ja  Aaron e ivä t  käy 17 
kuukauteen la inkaan ter veydenhuol lon vas taanoto l la .

8 .  05/2016:  Muis t ikoord inaat tor i  tu lee ko t ikäynni l le 
Annel in  ja  Aaronin  luokse ,  koska Annel i  on o t tanu t 
häneen yh tey t tä .   “ . .  mä o l in  jo  i t se  h i r veän väsynyt  [ . . . ] 
ka i  tässä on ku i tenk in  r yhdyt tävä omaishoi ta jas ta tus ta 
hakemaan [ . . . ]  ja  hän (muis t i koord inaat tor i )  sanoi  he t i 
kun o l in  ker tonu t  mikä tää t i lanne on,  e t tä  hän tu lee 
käymään.  [ . . . ]  Hän tu l i  jo  seuraaval la  v i iko l la  [ . . . ]  Hän 
o l i  mei l lä  par i  tun t ia  ja  me käyt i in  ka ikk i  as ia t  läp i 
hänen kanssa [ . . . ]  mä luu len e t tä  täs  on tapahtunu t 
joku la imin lyönt ik in  ter veydenhuol lon puoles ta  kun e i 
oo jär jes te t t y  nä i tä  as io i ta  [ . . . ]  hän ehdot t i  s i t ten  e t tä 
hän vo is  yr i t tää jär jes tää mei l le  y l imääräisen käynnin 
neuro logian pol ik l in ika l le  jo t ta  sa is i  vaadi t tavan 
lääkär in todis tuksen joka tar v i taan omaishoi tohakemukseen 
[ . . . ]  Meni  kuukauden päivät  n i in  tu l i  ku t su  s inne (Laakson 
sa i raalaan ger ia t r ian pol ik l in ika l le) .  Muis t ikoord inaat tor i 
ho is i  sen minkä lupas ik in .  Hän ehdot t i  myös e t tä  mentä is 
tu tus tumaan päiväpaikkaan (Hels ing in  Alzhe imer 
yhdis t yksen Ruskeasuon to imip is teeseen) .  Hän es i t te l i  n i i tä 
er i la i s ia  palve lu ja .  E t tä  ny t  vo in  sanoa e t tä  mei l le  on teh t y 
tä l lä inen,  e t tä  meidät  on huomio i tau .  Semmoinen joka o is 
p i täny t  tehdä jo  kaks i  vuot ta  s i t ten .”

9.  07/2016:  Y l imääräinen tu tk imus  Laakson sa i raanlan 
ger ia t r ian pol ik l in ika l la .  A ika on ger ia t r ian puole l le , 
va ikka Aaron kuu lu i s i  i känsä puoles ta  neuro logian 
pol ik l in ika l le .  “Sai raanhoi ta ja  o l i  o ike in  pätevän tun tu inen 
henk i lö  ja  lääkärä X hyv in  mie l ly t tävä ja  osaavan 
tun tu inen.  Nuor i ,  vas ta  er iko is tumassa,  empaat t inen ja 
rauhal l inen.  Ju t te l imme hänen kanssaan p i tkään e ikä 
tu l lu t  la inkaan se l la i s ta  o loa e t tä  hänel lä  o l i s i  k i i re 
johonk in .  [ . . . ]  Vas ta tässä va iheessa ta jus in ,  e t tä  hän e i 
kuu lukaan neuro logian pol ik l in ikan henk i lökun taan vaan 
ger ia t r iaan.  Hän o l i  se lväs t i  huol i s saan s i i tä ,  e t tä  o l imme 
väl i inpu toaj ia  e l i  s i i r t yminen neuro logian pol ik l in ika l ta 
ter veyskeskukseen e i  o l lu t  su junu t  n i in  ku in  p i t i .  [ . . . ]  Tämä 
käynt i  o l i  mie les tän i  juur i  se l la inen ku in  n i iden p i tä i s ik in 
o l la  pot i laan ja  omaisen huomioon o t tava.  Lääkär in 
vas taanot toon o l i  vara t tu  r i i t täväs t i  a ikaa ja  samal la 
se lv i te t t i in  tarkkaan mi ten ja tkossa tu lee to imia .  [ . . . ]  As ia t 
o l i s iva t  menneet  pal jon he lpommin jos  o l i s imme saaneet 
samanla isen vas taanoton jo  kaks i  vuot ta  a ika isemmin 
neuro logian pol i l la .”
Annel i  an taa pavelu tuok io l la  ar vosanan 10/10.
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4.2.  TAPAUS B .  INGAL I L  & I LMARI

INGAL I L  OMAISHOITA JA
•	 82-vuotias nainen
•	 Naimisissa Ilmarin kanssa. Jäi leskeksi v. 2013.
•	 Työura valtion virkamiehenä
•	 Jäi eläkkeelle v. 1993
•	  Viralliseksi omaishoitajaksi v. 2006
•	 Järjestöaktiivi: mm.Helsingin Alzheimer 

yhdistyksen ja Pollin jäsen
•	 Kotihoidon palvelut v. 2010
•	 2 aikuista lasta yhteisestä liitosta,  

1 aiemmasta
•	 Perheessä ollut aina koiria

Persoonallisuus
•	 Sisuskas eikä loukkaannu helposti, ei halua 

näyttää negatiivisia tunteitaan miehelleen
•	 Omatoiminen ja itsenäinen, arvostaa oman 

kodin rauhaa
•	  Ajattelee, että yhteiskunta suhtautuu yleisesti 

huonosti vanhuksiin ja muistisairaisiin.

Käyttäytyminen
•	 Jos palvelu ei miellytä, vaihtaa palveluntarjoajaa
•	 Haluaa hoitaa asiat itse, ei halua rasittaa 

pariskunnan lapsia pyytämällä heiltä 
hoitoapua

•	 Etsii tietoa ja vertaistukea kolmannen sektorin 
paikoista, auttaa myös muita toimimalla itse 
vertaistukiverkoston vetäjänä

•	 Suhtautuu omaa rooliinsa omaishoitajana 
itsestäänselvänä ja ainoana vaihtoehtona.

Tavoitteet ja toiveet
•	 Haluaa hoitaa miestään kotona niin pitkään 

kuin mahdollista
•	 Toivoo yhteiskunnalta suurempaa panostusta 

kotihoitoon, enemmän rahaa ja enemmän 
henkilökuntaa

•	 On huolissaan etenkin yksinäisten vanhusten 
selviämisestä.

I LMARI  MUIST ISAIRAS
•	 Mies, kuoli 88-vuotiaana
•	 Työura teatterissa
•	 Jäi sairauseläkkeellä v. 1980
•	 Useita sairauksia: mm. parkinson ja diabetes

Käyttäytyminen
•	 Ei ehkä koskaan ymmärtänyt sairastavansa Alz-

heimerin tautia
•	 Oli sairauden lopussa liikuntakyvytön

ARKI
Ingalil selviää miehensä hoidosta ilman ulkopuo-
listen apua pitkään. Vuonna 2010 kotihoidon 
hoitaja tulee suihkutusavuksi. Palveluiden määrä 
lisääntyy Ilmarin sairauden etenemisen myötä si-
ten, että loppuvaiheessa kotona käy kaksi hoitajaa 
yhdellä kertaa. 

Ingalil on Alzheimerin diagnosoinnista lähtien 
miehensä virallinen omaishoitaja. Ingalil osallis-
tuu aktiivisesti vertaistuki- ja vapaa-ajan toimin-
taan Helsingin Alzheimer yhdistyksessä. 

Alzheimerin myötä Ingalilin ja Ilmarin sosiaa-
linen elämä kaventuu. ”Ku Alzheimer tulee ni se 
katkasee aika paljo. Se menee aika pieneks se so-
siaalinen piiri ensin mut kyl se vähitellen kasvaa”, 
kertoo Ingalil. 

Sairaudesta kerrottiin kaikille tutuille ja per-
heen jäsenille. Ihmisten suhtautumisesta Ingalil 
kertoo seuraavaa: ”No se tarkottaa sitä tiäksä suu-
rimmaks osaks että ihmiset ei uskalla enää tulla 
koska ne pelkää ne ei tiedä kuinka niiden tulee 
käyttäytyä mitä niiden pitäs sanoo. [...] Sillä lailla 
ne (vierailut) loppuu.” Yksi ystävätär ja tuttavapa-
riskunta säilyvät ystävinä. ”Ne on ollu ainoot jot-
ka on ollu koko ajan mukana”, sanoo Ingalil.
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1993:  Ing la l i l  a lkaa epäi l lä  muis t i sa i rau t ta

1997/1998:  Ens immäinen yh teydenot to  ter veysasemaan

2001:  To inen yh teydenot to  ter veysasemaan

2001:  Kolmas yh teydenot to  ter veysasemaan

2001:  Muis t i tes t i t  ja  magneet t i kuvaus  Malmin sa i raalan ger ia t r i se l la  pol ik l in ika l la 

2006:  Koske lan sa i raalassa muis t i tes t i  ja  d iagnoos i  

2006/2007:  Yh teydenot to  ter veysasemaan resept in  uus imisen vuoks i

2010:  Kot iho i to  a lkaa käymään 

2013:  Kot iho i to  haluaa lopet taa kot iho idon

5

Kuva 3.  Tapauksen B.  palve lupolku 

PALVELUPOLKU B . :N TARKEMPI  KUVAUS

1. 1993:  Ingal i l  a lkaa epäi l lä  muis t i sa i rau t ta . 
I lmar i l la  on va ikeuks ia  tu t tu jen askare iden kanssa.  
Kalan f i le ro in t i  ja  verkkojen nos to  e ivä t  enää su ju . 
Ympär i s tön hahmot taminen a lkaa vaikeu tua,  ja 
I lmar i  eksyy tu tu i ssa paiko issa .  Ku luu useampi  vuos i 
ennenku in  Ingal i l  on yh teyks i ssä ter veydenhuol toon.

2.  1997/1998:  Ingal i l  o t taa yh tey t tä  ens immäisen 
ker ran ter veysasemaan.  Hän haluais i  miehel leen 
lähe t teen neuro logis i in  tu tk imuks i in ,  mut ta  as iaan e i 
suh tauduta vakavas t i .  Ku luu taas  useampi  vuos i .

3 .  2001:  Ingal i l  o t taa to i sen ker ran yh tey t tä 
ter veysaseman lääkär i in .  “ . . .  ruve t t i in  taas 
pommi t tamaan ter veyskeskus lääkär iä  ja  se  o l i  s i tä 
mie l tä  e t tä  ihan taval l i s ta  höperö in t iä  e t te i  oo 
mi tään syy tä e t te i  hän lähe tä ( tu tk imuks i in )” .  As ia  e i 
e tene taaskaan.

4.  2001:  Ingal i l in  ja  I lmar in  t y tär  o t taa yh tey t tä 
ter veysaseman y l i lääkär i in .  “ . . . t y t tö  p i s t i  kov i l le 
te r veyskeskuksen y l i lääkär in  e t tä  on lähe te t tävä 
lähe te  neuro logi l le .  No se lähe t t i  sen s i t ten .” 
Lääkär i  k i r jo i t taa lähe t teen Malmi l le ,  va ikka se 
kuu lu i s i  lähe t tää Koske lan sa i raalaan.

5.  2001:  I lmar i l le  tehdään muis t i tes te jä  ja  yr i te tään 
magneet t i kuvata Malmin ger ia t r i se l la  sa i raala l la . 
“ Vähän a jan ku lu t tua se  ( I lmar i )  tu l i  uudes taan 
semmosen mieshoi ta jan kanssa joka sano e t tä  e i 
hän suos tu  menemään s inne (magneet t i kuvaukseen) . 
[ . . . ]  sanot t i in  n i in  e t tä  meidän (Malmin sa i raalan)  
täy t yy lähe t tää lähe te  Koske laan koska ne vo i 
nuku t taa hänet  s ie l lä  [ . . . ]  s i t  tapahtu  semmonen e t tä 
mul la  tode t t i in  syöpä kesken ka iken [ . . . ]  Se s i t ten 
jä i  n i inku in  I lmar i  s ivuun.”  Tu tk imukse t  keskey t yvät 
useammaks i  vuodeks i  Ingal i l in  syövän ja  sen 
vuoks i ,  e t tä  lähe te  hautau tuu Koske lan sa i raalan 
jo  käs i te l t y jen lähe t te iden p inoon.  I lmar i  sa i ras tuu 
vakavas t i  syksy l lä  2004.
Ingal i l  e i  an tanut  ar vosanaa,  mut ta  ker too e t tä  “o l i 
ne kauheen ys täväl l i s iä  s ie l läk in” .

6.  2006:  V i iden vuoden ku lu t tua tu tk imuks ia 
ja tke taan Koske lan sa i raalassa.  “Se d iagnoos in 
saant i  kes t i  [ . . . ]  Mul  tu l i  se  syöpä [ . . . ]  Ja  ku me 
odote t t i in  k i l t i s t i  s i tä  puhel inso i t toa ta i  k i r je t tä 
s ie l tä  Koske las ta  kun e i  me t iede t t y  ku inka kauan 
se kes tää.”  Magneet t i kuvauks ia  e i  tar v i t se  tehdä, 
koska muis t i tes t in  tu lokse t  oso i t tava se lke i tä 
Alzhe imer in  taudin  merkke jä .  Tau t i  d iagnoiso idaan 
ja  a lo i te taan lääk i t ys .
Ingal i l  an taa Koske lan sa i raala l le 
kokonaisar vosanan 10/10.

7.  2006/2007:  Ingal i l  varaa a jan ter veysaseman 
lääkär i l le  muis t i lääkke iden resept in  uus imis ta 
var ten .  “Tämä ihana lääkär i  [ . . . ]  jo ta  osa rakas taa 
ja  osa v ihaa -  sano e t tä ,  ope t t i  mua,  e t tä  Alzhe imer 
on se l lanen -  Mat t i  o l i  mukana ja  kuu l i  -  on 
se l lanen tau t i  joka tappaa.  On ihan turha syödä 
n i i tä  lääkei tä ,  ne on ka l l i i ta  ne lääkkee t .  Hän e i 

per iaat teessa uus i  tommos i i  resepte i .  No mi täs 
s i i tä ,  mä sanoin  varmas t i  jo ta in  ja  lähdet t i in  ja 
mä t i las in  lääkär i  X : l le  (yks i t y i s lääkär i )  ja  s ie l lä 
me s i t ten  käyt i in .  [ . . . ]  Mä t ies in  kummone se mies 
( te r veysaseman lääkär i )  o l i  n i  mä p id in  s i tä  melkeen 
luonnol l i sena.  E t  s i t  e i  n i inku reagoinu .”  Lääkär i  e i 
uus i  resept iä .  Ingal i l  ja  I lmar i  s i i r t yvät  yks i t y i sen 
lääkär in  as iakkaaks i . 

8 .  2010:  I lmar i  ja  Ingal i l  saavat  avukseen 
kot iho idon palve lu i ta  -  ens in  ker ran v i ikossa 
su ihku tusapua,  s i t ten  fys ia t r in  apua,  lopul ta 
va ippavaiheessa jokapäivä is tä  apua.  “S i i tä  mun 
e i  tar v innu ta i s te l la  ( l i säpalve lu iden saamises ta) , 
mut  mikä o l i  mul la  ja  ka ik i l la  mui l lak in  n i  on se 
e t  s i l lo  ku  pot i las  on n i in  hyvässä kunnossa e t te i 
tar v i i  ku  yks  ho i ta ja ,  va ikka se käy ko lme ker taa 
päivässä,  n i  sä e t  koskaa t iedä mi l lo  se  tu lee .  [ . . . ] 
Kot iho idol le  mul la  on n i in  huonot  p i s tee t  e t  [ . . . ] 
ku  o yks  ho i ta ja  ne e i  saa varmaa ne l jää v i i t tä 
p i s te t tä  enempää,  mut  s i t ten  kun tar v i i  kaks  n i  s i l lon 
kun ne läh tee aamul la  pääpaika l ta ,  n i  läh tee a ina 
se l laseen paikkaan jossa tar v i taan kaks i  henk i löä. 
[ . . . ]  I l la t  o l i  vähän,  mut  aamut  o l i  hyvät .  [ . . . ]  Se 
o l i  ky l lä  h i r veen h ienoo,  s i l lo  ne hoi t i  (kun käy 
kaks i  ho i ta jaa) .  Ol i s  saanu tu l la  vähän myöhemmi 
panemaan nukkumaan i l la l la ,  mut ta  e i  sekää -  ky l 
ne ku i tenk in  tu l i  a ika k ivas t i . ”
Kot iho i to  saa ar vosanan 4 -5/10 kun käy yks i 
ho i ta ja .

9.  2013:  Kot iho i to  halu taan lopet taa.  “ . . . tu l i 
ko t i lääkär i  tänne,  ne o l i  päät täny e t  ko t iho i to 
e i  enää hoida I lmar ia  e t  se  on n i in  huonossa 
kunnossa.  [ . . . ]  Ne e i  vo i  yhdel le  ihmise l le  n i in 
pal jo  a ikaa antaa e t  ny t  se  p i tää hakee la i tokseen. 
Mä sanoin  lääkär i l le  e t  sehän on hyv in  menny 
näin ,  e t  e i  se  tar v i i  mi tään. [ . . . ]  Pakkohan mun o l i 
hyväksyä se ja  anot t i in  ja tkuvaa paikkaa.  Tu l i 
k ie l tävä vas taus ,  ku  va imo on kotona.  [ . . . ]  T iäksä, 
ihan rehe l l i ses t i  mä o l in  onnel l inen ku e i  tu l lu  s i tä 
paikkaa ( la i tospaikkaa) .  Mä ol in  o ike in  i lo inen kun 
tu l i  se  in ter va l l i .  Emmä ol lu  va lmis  luopumaan s i i tä 
( I lmar i s ta)  v ie lä .”  Kot iho i to  ja tkuu ja  I lmar i  on kaks i 
v i i kkoa kotona ja  kaks i  v i i kkoa in ter va l l iho idossa 
Kus taankar tanossa. 

Palvelupolun ulkopuolelta:

Kokemus sos iaal i to imis ton kanssa as io imises ta : 
“Mut  se  kenel le  mä antas in  kak is t  en i ten p is te i tä ,  on 
sos iaal i to imis ton sos iaal ioh jaaja .  S ie l tä  on saanu 
ka ik i s t  en i ten apua.  Se on ky l lä  paras  paikka mikä 
on o lemassa.”

Hoi to -  ja  palve lusuunni te lman tekemises tä :  “E i 
me saatu  se l las ta  s i l lo  ku  d iagnoos i  teh t i i ,  mut ta 
ko i tho idon kanssa tehdään kovas t i  papere i ta . 
Ol laan n i i  ja  n i i  monta minuu t t ia  aamul la  ja  n i i  ja 
n i i  pa l jo .  S i inähä on ka ikk i  tarkkaa y lhääl lä  mut 
e ihä se  käytännössä oo s i tä .”
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4.3.  TAPAUS C .  AXEL  JA MAURI

AXEL  OMAISHOITA JA
•	 76-vuotias mies
•	 Maurin asuinkumppani v. 1985
•	 Työura valtion yrityksessä.
•	 Jäi eläkkeelle v. 1985
•	 Viralliseksi omaishoitajaksi v. 2000
•	 Kotihoidon palvelut v. 2000
•	 Järjestöaktiivi: mm. Helsingin Alzheimer 

yhdistyksen ja Vanhusten keskusliiton jäsen 
•	 1 aikuinen lapsi

Persoonallisuus
•	 Suuri hoivavietti, auttanut koko ikänsä muita
•	 Huomiova ja puolustava Maurin tunteita ja 

tarpeita kohtaan
•	 Tarkka rahasta
•	 Erittäin sosiaalinen ja aktiivinen
•	 Arvostaa pysyvyyttä ja tuttuutta
•	 Arvostaa kolmannen sektorin palveluita
•	 Hyvin perillä palveluiden kehityksestä ja 

ammattitaitoisen työntekijän ominaisuuksista
•	 Ajattelee, että yhteiskunta suhtautuu 

negatiivisesti muistisairaisiin ja vanhuksiin, 
muistisairaus katsotaan hulluudeksi

Käyttäytyminen
•	 Osallistuu aktiivisesti vertaistuki- ja vapaa-

ajantoimintaan, etsii oma-aloitteisesti tietoa ja 
tukea kolmannen sektorin paikoista

•	 Seuraa hoitojen kustannuksia ja tietää mitä 
mikäkin maksaa

•	 Suhtautuu omaishoitajuuteen velvollisuutena, 
”kaveria ei jätetä” 

Tavoitteet ja toiveet
•	 Toivoo, että kotihoidon työntekijät pysyisivät 

samoina ja käynteihin varattaisiin aikaa
•	 Toivoo, että media ottaisi aktiivisemman 

roolin Alzheimerin yhteiskunnallisen 
ymmärryksen ja arvostuksen synnyttämisessä.

MAURI  MUIST ISAIRAS
•	 76-vuotias mies
•	 Päätyöura samassa yrityksessä kuin Axel, sivu-

toimi ammattimuusikkona. 
•	 Jäi eläkkeelle v. 1987.
•	 Useita sairauksia: mm. diabetes ja epilepsia
•	 Ei omia lapsia

Käyttäytyminen
•	 Suhtautuu muistisairauteen negatiivisesti, on 

toisinaan masentunut ja itsetuhoinen

ARKI
Axelin ja Maurin luona on käynyt kotihoito noin 
kerran viikossa yli 15 vuoden ajan. Axel hoitaa 
itse mm. lääkkeiden jaon ja verenpaineen ja -soke-
rin mittaamisen. Kotihoidon vihreä kansio kulkee 
Axelin kainalossa silloinkin, kun he käyvät Mau-
rin kanssa naapurilla.

Axel on toiminut Maurin virallisena omaishoi-
tajana vuodesta 2000 lähtien. Omaishoitajaksi 
ryhtyminen ei ollut itsestäänselvyys. “Se vaa lip-
sahti sillai. Sairaalasta vaa sanottiin että ku sä 
käyt täällä kattomassa ni voit sä hoitaa kotonaki. 
[...]  Ei, ei. En tienny mitä tein. (tarkoittaa sopi-
muksen solmimista) [...] Se tuli iha sillai sairaalan 
puolesta et kyl sä nyt rupeet [...] jaa, no kai mä 
nyt sitte.” 

Mauri ja Axel olivat aikoinaan hyvin meneviä ja 
heillä oli laaja ystäväpiiri. Axel kertoo seuraavaa: 
”Sillo ku sairaus (Alzheimer) tulee ni silloha ystä-
vät haihtuu, silloha ei oo enää ketään.” Naapurissa 
asuvasta kohtalotoverista (ystävä Y) tulee Axelille 
ja Maurille tärkeä tuki ja turva - he muun muassa 
matkustavat ja käyvät konserteissa yhdessä. Naa-
puri auttaa myös Maurin hoidossa. Sairaudesta 
tietävät ne ihmiset, joiden kanssa Axel ja Mauri 
ovat tekemisissä. 
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2000:  Maur i  a lkaa käydä Laakson sa i raalan neuro logian pol ik l in ika l la  tu tk imuks i ssa

2011:  Kot iho idossa tapahtuu muutoks ia 

2012:  Alex a lkaa k i inn i t tää huomiota Maur in  huonontuneeseen muis t i in 

2012:  Muis t i tes t i  ko tona 

2013:  Magneet t i kuvaus  Malmin sa i raalassa

2013:  Diagnoos i  ko tona

2013:  Säännöl l i s tä  tes taus ta  ja  tu tk imis ta  ko t i sa i raanhoidon kaut ta

2013:  LAH- jakso jen hoi topaikka va ih tuu

2016:  Kot iho i to  haluaa l i sä tä palve lu ja

5

5

Kuva 4.  Tapauksen B.  palve lupolku 

1. 2000: Mauri alkaa käydä Laakson sairaalan 
neurologin vastaanotolla tutkimuksissa. Asiakkuus on 
jatkunut tähän päivään saakka. “No mä en tiedä onko 
se et ajateltiin et on vanha ja on kuin monta ja muuta 
sairautta että se muistin heikkeneminen meni semmoseen 
tai vähän niinku epämääränen semmonen. [...] Kyllä se 
(neurologi X) on ihan koko aika seurannu tarkkaa. [...]  
Mä en oo muistanu kysyä (miksi tutkittu) [...] se on kyl 
semmonen heppu (neurologi X) et siltä vois kysyä [...] 
Se (neurologi X) on ollu sama koko aika ja tuntee ihan. 
Meil ei välttämättä puhuta sairaudesta [...] Aivan ihanat 
hoitajat.” Muistitestejä tehdään jo silloin, mutta muista 
syistä. 
Axel haluaa antaa Laakson sairaalle kokonaisarvosanan 
10+/10.

2. 2011: Kotihoidossa on aluksi tuttuja hoitajia, mutta 
Axelin muistin mukaan vuoden 2011 aikoihin systeemit 
muuttuvat ja kotona alkaa käymään uusia kasvoja.“Meillä 
kävi seittemän vuotta sama hoitaja. [...] Se (hoitaja) ties 
mitä se tekee, se tunsi. Nyt käy joka kerta eri ihminen.  
[...] Ja mikä Mauria kaikista eniten hermostuttaa ku tulee 
aina uus ja kysyy aina samat asiat. [...] 
Axel antaa kotihoidon muutosta edeltävälle ajalle 
arvosanan 10/10 ja muutoksen jälkeiselle ajalle 7/10.

3. 2012: Axel alkaa epäillä Maurilla muistisairautta. “Siin 
meni sillä lailla että Mauri muistaa vanhat asiat kauheen 
hyvin mutta uudet eiliset on joskus hakusalla. Se alko 
[...]  vähän niinku epämääräsellä tyylillä. Se ei ollu niinku 
selkee mulle.”

4. 2012: Axel juttelee kotihoidon lääkärin kanssa ja 
Maurille tehdään muistitesti kotona. 

5. 2013: Mauri pääsee magneettikuvaukseen Malmin 
sairaalaan kotihoidon lääkärin lähetteellä.

6. 2013: Kotihoidon lääkäri on konsultoinut hoitajia 
ja hoitajat välittävät Alzheimer diagnoosin. Maurille 
määrätään muistilääkitys.

7. 2013 - : Kotihoito on käynyt noin kerran viikossa Axelin 
ja Maurin kotona vuodesta 2000 lähtien. Axelille ei ole 
tarjottu omaishoitajavalmennusta tai ensitieto-infoa. Axel 
ei ole kuitenkaan mielestään edes tarvinnut valmennuksia, 
ja haluamansa tiedot hän on saanut ystävältään, 
omaishoitaja-verkostoista ja vertaistuki-ryhmistä. 
Axelille ei ole tarjottu mahdollisuutta kahdenkeskisiin 
keskuteluihin ammattihenkilön kanssa. “No Pollin 
(Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset) tyttöjen 
kanssa kyllä höpötellään välillä. [...] No kyl joskus tuntuu 
(että tarvitsisi keskusteluapua). Kyllä! [...] mut me nyt 
Ystävä Y:n kans ratkotaa nää ongelmat [...] ja sit on yksi 
Henkilö Z joka kuuluu tähän samaan rinkiin. Se on sitte 
semmonen ulospääsy tie.”

Säännöllistä muistitestausta jatketaan sekä kotihoidossa 
että Laakson sairaalassa. Laakson sairaalan neurologi on 
pysynyt koko hoitosuhteen samana.  

8. 2013: Kaupunki tekee muutoksia hoitoalueiden 
jaossa. Mauri siirretään lyhytaikaishoidon-jaksoille 
(LAH) Kannelkodista Kustaankartanoon. “..mikä on 
terveydenhoidossa minusta ihan nurinkurista että tää 
- esimerkiks niinku Kannelkodin potilaista on Alzheimer-
potilaita 90 % - ni nää sekotettiin ja heitettiin nää 
ryhmät eri kaupunginosiin. Joka oli mun mielestä aivan 
mielisairasta hoitoo että ku Mauri on ollu Kannelkodissa 
hyvi paljo - ja se on maailman paras paikka, siellä tunsi 
kaikki toisensa ja tiesi miten sairaus edistyy ja miten se 
menee - ja nyt pistettiin sitten pohjonen ja läntinen eri 
paikkaan elikkä kumpaankin uudet asiakkaat ja hoitajat 
ei tiedä miten ne käyttäytyy. [...] se oli tavallaan sokki 
kaikille. Hoitajille ennen kaikkea ku ne ei voinu tietää 
missä vaiheessa kenenki sairaus on menossa ni sillon se 
oli koko ajan kyttäämistä ja valvomista että miten ihminen 
käyttäytyy.”

9. 2016: Kotihoito haluaisi lisätä palvelujen tarjoamista. 
Tähän asti Axel on hoitanut itse lääkkeiden jaon, 
verenpaineen mittaamisen ynnä muut tehtävä, nyt 
kotihoito haluaisi hoitaa ne. “Nythä ne yrittää sitä 
systeemiä muuttaa mutta kyl mä olen edellee Maurin kans 
samaa mieltä ku mä oon tätä tän päivän pohtinu ja eilise 
että ei me hyväksytä tommosta et joka päivä käydään 
viis minuuttia tai kymmene minuuttia ku millään ajalla ei 
tehdä mitää muuta ku käydään, katotaan jotain paperia 
selataan ja tuodaan uus kaavake tai hintataulukko tai 
joku. [...] No tän seittemäntois vuotta oon osannu tehdä 
(tarkoittaa niiden asioiden hoitamista jotka kotihoito 
haluaisi ottaa kontolleen). [...] Ei, ei meitä oo oikeestaan 
ikinä kuunneltu? (vastaus kysymykseen kuunnellaanko 
heitä muutoksista päätettäessä).”

Palvelupolun ulkopuolelta:

Axel haluaa antaa arvosanoja:
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry (Polli):  
“Se on parasta mitä on. [...] Sielt saa kaikkee tietoo mitä 
haluaa, jos haluaa esimes oikeusjuttuja tai apua hoidossa 
tai ihan missä vaan.”
Antaa arvosanan 10 -11/10.

Helsingin Alzheimer yhdistys:
“Kyl mun mielestä Alzheimer yhdistys on siinä mielessä 
ihan täys kympin arvone yhdistys että siellä pidetään 
huoli ja siellä on vertaistukiryhmä hirveen pitkälle viety 
ja otetaan sit huomioo kaikki asiat ja aina löytyy apua, 
neuvoo ja ohjausta.”
Antaa arvosanan 10/10.

Vanhusten keskusliitto:
  “...me ollaan kaikki samanvertasia että ei siel oo sitten 
vapinalla mitään merkitystä että minkälainen on.”
Antaa arvosana 12,5/10.

PALVELUPOLKU C . :N TARKEMPI  KUVAUS
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4.4.  TAPAUSTEN VERTAI LU JA 
YHTEENVETO LÖYDÖKSISTÄ

Kaikki kolme tapausta ovat omanlaisiaan. Jokai-
sen tapauksen tapausprofiilit, toteutuneet palve-
lupolut ja -kokemukset kertovat oman tarinansa.  
Omaishoitajuuden roolin kokemiseen ja tuen tar-
peeseen liittyvät tarinat sen sijaan muistuttavat 
osittain toisiaan.

Kun verrataan tapausten toteutuneita palvelupol-
kuja (kuva 5.), selkeimpänä erona erottuu palve-
luihin kulunut aika. Eroja löytyy kaikista kolmes-
ta palvelupolun vaiheesta.

Etenemiseen I vaiheesta II vaiheeseen kului 
tapauksissa A. ja B. pitkä aika. Tapauksessa A. 
muistisairastuneen vastustava asenne vaikutti 
tutkimusten aloittamisen siirtymiseen. Tapaus 
B. on omaa luokkaansa siinä, että palveluntarjo-
ajan edustajan (terveysaseman lääkärin) asenne ja 
suhtautuminen asia kkaaseen viivästyttivät tutki-
musten aloittamista jopa vuosilla (katso tarkempi 
kuvaus s. 27, kohdat 2., 3., ja 4.). Tapauksessa C. 
edettiin epäilyksen syntymisen jälkeen hyvikin 
nopeasti, sillä kotihoito suhtautui omaishoitajan 
huomioihin vakavasti ja hoitosuhde oli jo voimas-
sa. 

Kun tarkastellan palvelujen etenemistä vai-
heesta II vaiheeseen III, voidaan todeta, että ta-
paukset A. ja C. muistuttavat toisiaan. Molempien 
palvelut toteutuivat vuoden sisällä. Tapaus B.:ssä 
diagnoosin saaminen venähti taas vuosilla, mutta 
tällä kertaa syy johtui erehdyksestä ja omaishoita-
jan sairastumisesta (s. 27, kohdat 5. ja 6.). 

III vaiheen palveluaikavertailussa tapaus A. 
erottuu joukosta. Puolivuotis-kontrollin jälkeen 
pariskunta ei käy terveydenhuollon vastaanotolla 
yli puoleentoista vuoteen. Omaishoitaja oli omien 
sanojensa mukaisesti aivan yksin sairauden kans-
sa (s. 23, kohta 7.). Tapauksissa B. ja C. kotihoito 

on jo mukana arjen apuna, joten palveluketju säi-
lyy rikkoutumattomana.

Yhteenveto palvelupolkujen vertailusta: muis-
tipalveluiden etenemisen aikatauluun vaikuttavat 
muun muassa sairastuneen asenne, palveluntar-
joajan asenne ja suhtautuminen asiakkaaseen,   
palveluntarjoa jien väliset viestintä- ja toiminta-
mallit sekä asiat, joihin ei voi vaikuttaa ja joita ei 
voi ennustaa (kuten sairastuminen). 

Kun tapauksia vertaillaan kokemusten valossa 
(kuva 6.), eroavuuksia on paljon. Tapaus A.:n po-
sitiivisin palvelukokemus on ylimääräinen käynti 
Laakson sairaan geriatrian poliknikalla. Negatii-
visin kokemus liittyy samaan palveluntarjoajaan, 
neurologian poliklinikalla tehtyyn muistisairau-
den diagnoosiin. Molemmilla kerroilla hyvään ja 
huonoon kokemukseen vaikutti se, miten palve-
luntarjoajan työntekijän suhtautui tilanteeseen ja 
asiakkaisiin (s. 23, kohdat 6. ja 9.). 

Tapaus B.:ssä positiivisin kokemus liittyy diag-
noosiin ja Koskelan sairaalaan. Negatiivisimmak-
si kokemukseksi arvottuivat kotihoidon palvelut 
yleisesti silloin, kun kotona käy vain yksi hoitaja. 
Positiiviseen kokemukseen vaikuttivat henkilö-
kunnan ominaisuudet, negatiiviseen itse palvelu 
eli toimintatavat. (s. 27, kohdat 6. ja 8.)

Tapaus C.:n kokemuksista valtaosa näyttää 
neutraaleilta. Tähän on osasyynä se, että monille 
palvelutuokioille ei löytynyt aineistosta kuvauk-
sia. Koska kertomuksissa eivät korostuneet ne-
gatiiviset eivätkä positiiviset kuvailut, päättelin 
kokemukset neutraaleiksi. Tämän tapauksen po-
sitiivisin kokemus on liitetty Laakson sairaalaan 
ja neurologiin, joka on pysynyt samana hoitosuh-
teen alusta lähtien. Negatiivisimmat kokemukset 
liittyvät palveluiden sisäisiin muutoksiin. Positii-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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KOKEMUSTEN KEHIT YSKÄYRÄT

Kuva 6.  Kokemus ten keh i t yskäyrä t  samassa palve lupolku keh ikossa.  

I

10

9

8

7

6

5

4

II III

Tapaus A .   Tapaus B .   Tapaus C . 

vinen kokemus on syntynyt palvelun ja henkilö-
kunnan pysyvyydestä, tuttuudesta ja ominaisuuk-
sista, negatiivinen taas muutoksesta (hoitopaikan 
vaihto) ja tunteesta ettei voi itse vaikuttaa palve-
luun. (s. 31, kohdat. 1., 8. ja 9.)

Vaikki omaishoitajaksi ryhtyminen ei ollut kaikil-
le haastateltaville itsestäänselvyys (katso tapaus 
C. s. 29), kaikki vastasivat lähes samoilla sanoilla, 
kun kysyin heiltä kysymyksen: Jos et olisi alkanut 
omaishoitajaksi, mitä puolisollesi/asuinkumppa-
nillesi olisi tapahtunut? Kaikki kolme omaishoi-
tajaa kokivat, että ilman heidän apuaan läheinen 
olisi joutunut hoitokotiin.

Aineiston mukaan kaikki omaishoitajat ovat 
kaivanneet keskusteluapua. Ingalil on ainoa, jolle 
sellaista on tarjottu. Hän oli saanut Pollin kautta 
kymmenen kerran hoitojakson, jossa ammattihen-
kilö kävi hänen luonaan muun muassa juttelemas-
sa ja antamassa hierontaa. Annelille ei ole missään 
vaiheessa tarjottu henkiseen jaksamiseen apua tai 
tukea. Hän on sitä mieltä, että koska Alzheimerin 
tauti on vakava ja koko elämän muuttava sairaus, 
olisi hyvä, että omainen pääsisi tapaamaan psyko-
logia. Alexil lekaan ei ole koskaan tarjottu keskus-
teluapua. Hän on tarvittaessa juttellut ystäviensä 
ja Pollin henkilökunnan kanssa, mutta on kaivan-
nut toisinaan ulkopuolista jutteluseuraa. 

Kaikki omaishoitajat arvostavat vertaistukea. 
Ingalil ja Alex ovat hakeneet vertaistukea Helsin-
gin Alzheimer yhdistyksen ja Pollin kautta. Anneli 
on kolmikon poikkeus. Hänen mielestään tukiryh-
missä käyminen vaatii aikaa ja käytännön järjeste-
lyjä, joihin hänellä ei ole mahdollisuutta. Kolman-
nen sektorin tukiryhmien sijasta hän on löytänyt  
tukea Facebookista vertaisryhmästä. Anneli ker-
too, että hän on saanut ryhmän kautta sellaista 
käytännön tietoa ja tunteisiin liittyvää tukea, jota 
ei löydä mistään muualta. 

Omaishoitajia yhdistää vahva halu pitää huol-
ta läheisestään, mutta oma jaksaminen on välillä 
koetuksella. Kaikki ovat sitä mieltä, että oma aika 
on tärkeää jaksamisen kannalta. ”Mun mielestä 
on turha ajatella että omaishoitajien ongelmat 
ratkaistaan sillä että tulee kaksi vapaapäivää kuu-
kaudessa. Mun mielestä omaishoitajien pitäs saa-
da joka viikko yks päivä, vaikkei kokonaista päivää 
niin 4 tai kuusi tuntia omaa aikaa jolloin voi hoi-
taa omia asioita [...] Ihan arkinen joka viikkoinen 
tuki on kaikkein paras ja jaksamista edistävä”, sel-
ventää Anneli näkemyksiään.

Aineistosta ilmenee, että omaishoitajat koke-
vat, ettei heitä kuunnella palveluista päätettäes-
sä. ”Ei, ei meitä oo oikeestaan ikinä kuunneltu”, 
kommentoi Alex. Tilannetta kuvastaa myös Inga-
lilin tarina, jossa kotihoito haluaisi laukkauttaa 
hoitopalvelut sen vuoksi, että Ilmari on huonossa 
kunnossa (s. 27, kohta 9.). 

Kun omaishoitajilta kysyi, minkälainen heidän 
mielestään olisi muistiystävällinen Suomi ja miten 
he kehittäisivät palveluita ja yhteiskuntaamme, 
sain erilaisia vastauksia. Annelin mielestä muis-
tisairaiden ja heidän omaistensa avuksi pitäisi 
tarjota henkilökohtaisia avustajia samalla tavoin 
kuin vammaisille. Ingalilin mielestä yhteiskunnan 
pitäisi panostaa rahallisesti. Määrärahoja pitäisi 
korottaa ja henkilökuntaa palkata enemmän. Axel 
muuttaisi kotihoidon sellaiseksi, että palvelut 
määriteltäisiin hoitotarpeen mukaan ja työ teh-
täisiin rauhassa keskeytyksittä (viittaa mm. hoi-
tajalle kesken hoidon tuleviin puheluihin). Axel 
toivoo myös, että media kertoisi muistisairaudes-
ta enemmän. ”Tiedotusvälineet vois vähän niinku 
selkokielellä kertoo ihmisen oman muuttumisen 
ja ettei kaikki oo välttämättä kännissä tai hulluja. 

[...] Sehä on ensimmäinen asia mitä luullaan ku 
ihminen on joku vapiseva, tärisevä, epämääräne 
kadulla.”

Aineistosta löytyneitä löydöksiä on useita. Seu-
raavassa yhteenveto kaikista. 

Aineiston keruun ensimmäisen vaiheen aika-
na havaitut löydökset:
1. Internetistä on vaikea löytää selkeää kokonais-
kuvaa Helsingin muistipalvelujen palveluraken-
teesta ja palveluista. Kaiken kattavaa kokonaisku-
vausta ei löydy kootusti yhdeltäkään sivustolta, ja 
käyttäjän on osattava itse koota hajanaisesta tie-
dosta kokonaiskäsitys. 

2. Hoito- ja palvelusuunnitelma on käsitteenä, 
sisällöltään ja toteutustavoiltaan jäsentymätön ja 
epäyhtenäinen. Omaishoidonsopimuksen ja koti-
hoidon osana tehtävät suunnitelmat ovat kohtuul-
lisen tarkoin määriteltyjä, mutta muistisairauden 
yhteydessä yhtenäisiä käytänteitä ei ole. 

3. Palveluntarjoajien välillä on vastuunottami-
sen, koordinoimisen ja viestinnän ongelmia. Mi-
kään taho ei hallitse muistisairaan hoidon koko-
naisuutta ja viestintä eri palveluntarjoajien välillä 
on heikkoa. 

4. Helsingin kaupungin terveysasemilla ei ole 
yhteneviä viestintämalleja asiakkaan ja omaisen 
informoimiseen. Yksittäisellä hoitajalla on suu-
ri vastuu siitä, minkälaista tietoa ja miten tieto 
asiak kaalle annetaan. 

Haastatteluaineiston löydökset:
5. Palvelupolkujen eteneminen vaihtelee enim-
mäkseen siirtymiin kuluneen ajan osalta. Palve-
lujen sisältö ja järjestys on melko samankaltaisia.
6. Palvelukokemukset ovat yksilöllisiä ja ovat 
yleensä reagointia joko palveluntarjoojan työnte-
kijän ominaisuuksiin tai itse palvelun toteuttami-
seen/malliin. 
7. Omaishoitajia yhdistää halu hoitaa läheistään 
mahdollisimman pitkään. He tarvitsevat kuiten-
kin tukea ja omaa aikaa jaksaakseen. Parhaina tu-
kimuotoina he pitävät keskustelua, vertaistukea 
ja omaa aikaa. 
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5 .  JOHTOPÄÄTÖKSET

Johtopäätökset keskittyvät tutkimuskysymysten, 
tutkimukselleni asettamien tavoitteiden toteutu-
misen ja oman oppimisen näkökulmiin. Käyn tut-
kimuskysymykset läpi numerojärjestyksessä. 

1. Minkälaisia ovat helsinkiläisen Alzheimer 
potilaan muistipalvelujen palvelutoteumat 
ja omaishoitajan palvelukokemukset, arvot, 
tarpeet ja odotukset? Mitkä asiat niihin 
vaikuttavat?

Palvelutoteumat ovat yksilöllisiä. Palveluiden ket-
juun vaikuttavat sekä palveluntarjoaja että pal-
velunkäyttäjä eli tässä tapauksessa muistisairas 
ja hänen omaisensa. Palveluntarjoaja vaikuttaa 
ketjuun rakenteillaan (esimerkiksi kuinka pitkiä 
ovat odotusajat ja minkä verran henkilökuntaa 
on palkattu), sisäisillä toimintamalleillaan (kuten 
onko yhteneviä viestintäkäytäntöjä tiettyihin pal-
velutapahtumiin), verkostotoiminnan-malleillaan 
(esimerkiksi miten tieto kulkee palveluntarjoajal-
ta toiselle) ja henkilöstönsä ominaisuuksilla (esi-
merkiksi neurologin empatiataidoilla ja asiakas-
suhtautumivalla). Palvelunkäyttäjän lähtötilanne, 
taustat ja persoonallisuuden pirteet vaikuttavat 
myös ketjun rakentumiseen. Muun muassa se, 
minkälainen on muistisairaan suhtautuminen 
sairauteensa, onko asuinparilla tukiverkostoja ja 
pohjatietoa sairaudesta ja kuinka osaavia tai ha-
lukkaita he ovat palvelujen vaatimisessa vaikuttaa 
siihen minkälaiseksi palveluketju muodostuu.

Palvelutoteutumien tapaan palvelukokemukset 
ovat yksilöllisiä. Samat asiat, jotka vaikuttavat 
polun muotoutumiseen, vaikuttavat myös koke-
muksen syntymiseen. Näiden lisäksi kokemuk-

seen vaikuttavat vahvasti käyttäjän sisäiset asiat 
kuten arvot, näkemys yhteiskunnasta, käsitys hy-
västä palvelusta sekä omat tarpeet ja toiveet. 

Omaishoitajien tarpeet ja toiveet ovat yksilöl-
lisiä, mutta yhdistäviä piirteitä on useita. He ha-
luavat hoitaa läheistään mahdollisimman pitkään, 
mutta kaipaavat tukea ja omaa aikaa jaksaakseen. 
Tuen muodoista he arvostavat  entinen keskuste-
lua, vertaistukea ja omaa aikaa. Omaishoitajien vi-
siot palveluiden kehittämisestä tukevat toisiaan. 

Jotta palveluketju, palvelukokemus ja omaishoi-
tajan jaksaminen olisivat mahdollisimman hyvät, 
täytyy ottaa huomioon sekä palveluntarjoaja että 
käyttäjä. Osapuolilla olisi hyvä olla yhteinen kieli 
ja selkeä käsitys toimintatavoista. Suhteen tulisi 
olla molempia osapuolia kunnioittava ja käyttä-
jän tarpeisiin vakavasti suhtautuva. Olisi tärkeää, 
että käyttäjä saisi nykyistä enemmän vaikuttaa 
siihen, minkälaisia palveluja ja miten ne hänelle 
tarjotaan. Ylhäältä alaspäin ohjautuva palvelun 
tarjoaminen ja kehittäminen on yksisuuntaista, 
yksipuolista ja kehityksen kannalta epähedelmäl-
listä.

2. Miten palvelutoteumat, palvelukokemukset ja 
omaishoitajien arvot, tarpeet ja odotukset voisi 
mallintaa? 

Yksi tapa mallintaa palvelutoteumia ja palvelu-
kokemuksia on palvelumuotoilun käyttämä pal-
velupolu-työkalu. Aineistosta poimitaan palve-
lutuokiota, -kokemuksia ja -prosesseja kuvaavia 
kertomuksia ja kertomukset sijoitetaan aikajanal-
le. 

Oma työkalun käyttötapani oli seuraava. Käy-
tin työkalua siten, että tein palvelupolusta mah-

dollisimman yksinkertaisen. Koin, että paras ja 
informatiivisin tapa olisi tehdä kuva, jossa on 
mahdollisimman vähän tekstiä. Koska kuva olisi 
jäänyt yksin pinnalliseksi ja selittämättömäksi, 
avasin kuvaa selventävällä oheistekstillä. Kuvai-
lin tekstissä yhtenevässä aikajärjestyksessä kaik-
ki polussa visualisoidut kohdat. Lisäsin tekstiin 
myös polusta puuttuvia, mielestäni oleellisia, ta-
pahtumakuvauksia. Opinnäytteessä käyttämäni 
mallinnustapa on yhdistelmä olemassa olevan so-
veltamista ja omaa kokeilua.  

Arvojen, asenteiden, taustojen, tarpeiden ja 
odotusten mallintamiseen käyttäjäprofiilin luo-
minen on hyvä työkalu. Aineistosta poimitaan 
haastatellun persoonaan, asenteisiin, arvoihin,  
käyttäytymiseen, tarpeisiin ja tavoitteisiin liitty-
viä ominaisuuksia. 

Käyttäjäprofilointia on käytetty tässä opinnäy-
tetyössä soveltaen. Kunkin tapauksen alussa  on 
omaishoitajan ja muistisairaan ominaisuuksiin 
perustuva tapausprofiili-kuvaus. 

3. Miten mallinnuksia voidaan hyödyntää 
palvelujen ja omaishoidon tukemisen 
kehittämisessä?

Luomani kaltaisia mallinnuksia (palvelupolku ja 
tapausprofiili) voidaan käyttää käyttäjäymmär-
ryksen syventämiseen, kokonaiskuvan ja ongel-
makohtien hahmottamiseen sekä kuvitteellisten 
palvelujen ja toimintamallien prototyyppien ke-
hittämiseen. Jos aineistonhankinta on tiukemmin 
raamitettua kuin itselläni ja laadullisen aineiston 
lisäksi kerätään määrällistä numeroiksi muutetta-
vaa informaatiota, visualisointien avulla saadaan 
vertailukelpoista poikkeavuuksia ja yhtäläisyyksiä 

ilmaisevaa materiaalia. 
Kun aihetta ja kehittämistä lähestytään muo-

toilulle ominaisesta kokonaiskuvan ymmärtämi-
sen, ongelman määrittämisen ja ratkaisemisen 
näkökulmasta, mallinnukset ovat väline löydösten 
ja hypoteettisten mallien ja prototyyppien esitte-
lyyn, testaamiseen ja jälleen kehittämiseen. 

Tutkielman tavoitteena oli mallintaa omaishoi-
tajana toimivan asuinkumppanin ääni ja visuali-
soida muistipalvelujen ja kodin maailmassa ta-
pahtuvat kokemukset aineistoksi, jota voisi joko 
sellaisenaan tai soveltaen käyttää kehittämismal-
lina muisti- ja omaispalvelujen kehittämisessä. 
Mielestäni  täytin tavoitteen. Vaikka haastateltu-
jen määrä on suppea, se on tähän työhön riittävä. 
Monipuolinen aineisto tuotti konkreettisia visua-
lisointeja, jotka ovat mielestäni hyvin perusteltu-
ja ja riittävän yksinkertaisia. 

Itselleni paras oppimistapa ei ole lukeminen vaan 
tekeminen. Opinnäytetyön tekeminen on ollut 
juuri sellainen prosessi. Se on ollut haastava ja 
raskas, mutta erittäin opettava. Olen syventänyt 
osaamistani palvelumuotoilijana ja päässyt jyvälle 
akateemisen tutkimisen maailmasta ja laadullisen 
aineiston hankinnan ja analyysin monimuotoi-
suudesta ja mahdollisuuksista. Ennakkoluuloni 
ja -käsitykseni opinnäytteestä pakkopullana on 
muuttunut. Olen ymmärtänyt, että opinnäytteen 
tekeminen on keino sijoittaa itsensä olemassa ole-
van ja mahdollisen/tulevan välimaastoon – keino 
muiden joukossa löytää omaan muotoilijaidenti-
teettiinsä kontekstia ja sisältöä. 
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LOPUKSI

Opinnäytteeni aihe kiinnostaa minua henkilökoh-
taisten ja yhteiskunnallisten syiden takia. Aihe 
ei vanhene, vaan muuttuu entistäkin ajankohtai-
semmaksi tulevien vuosien aikana. 

Kun jatkan aiheen parissa maisterin lopputyö-
tä tehdessäni, voin käyttää nykyistä opinnäytet-
täni referenssinä ja vertailupintana. Saadakseni 
laajemman ja monipuolisemman aineiston minun 
täytyy kerätä aineistoa omaishoitajien lisäksi 
muistisairailta, palveluntarjooja-organisaatioilta 
ja henkilökunnalta. Aion myös viedä palvelumuo-
toilullista osuutta pidemmälle. Tavoitteenani on 
löytää jokin yhteistyötaho, joka voisi tarjota työl-
le tosielämään sijoittuvan muotoiluhaasteen. 

Haluan kiittää äitiäni sisukkuudesta, lämmöstä, 
viisaudesta, neuvoista ja tuesta, joita olen saanut 
niin elämäni kuin tämän opinnäytteen tekemisen 
aikana. Kiitokseni ja syvä kunnioitukseni kuuluu 
kolmelle omaistaan hoitavalle haastatellulle ja 
kaikille heidän kohtalotovereilleen. Kiitän muisti-
sairauden parissa toimivia asiantuntijoita - Mar-
ja-Liisa Laakkosta, Anita Pohjanvuorta, Henna 
Nikumaata, Teija Mikkilää ja Timo Sinkkosta – 
tietämyksensä ja näkemystensä jakamisesta. Ha-
luan myös kiittää Aalto-yliopiston opettajia Simo 
Puintilaa, Heidi Paavilaista, Tuuli Mattelmäkeä 
ja Tiina Airaksista ohjauksesta ja neuvoista, joi-
ta olen opinnäyteprosessin aikana saanut. Ison 
kiitoksen esitän myös suomalaiselle hyvinvoin-
tiyhteiskunnalle ja koulutusjärjestelmälle, jonka 
ansiosta voin opiskella iästäni, taustastani ja elä-
mäntilanteestani riippumatta.
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L I I TE  1. 
Helsingin kaupungin terveydenhuollon sisäisessä käytössä oleva verkkotyökalu.
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L I I TE  2.
Teemahaastattelun runko

ES IT IEDOT:

Haas ta te l taval ta :

Nimi  & To iven imimerkk i

Ikä & sukupuol i

Suhde muis t i sa i raaseen

Lapse t  

Ammat t i/ t yöura

Muis t i sa i ras :

Nimi

Ikä & sukupuol i

Lapse t  

Ammat t i/ t yöura

I  OSA / PALVELUPOLKU-TOTEUMA

1. EPÄI LYS

Mi l lo in ,  missä ,  mi ten ,  miks i?

2.  TUTKIMUSTEN ALOITTAMINEN

Mil lo in ,  missä ,  mi ten?

Kokemukse t?

Ar vosana (4 -10)

3.  JATKOTUTKIMUKSET

Mi l lo in ,  missä ,  mi ten?

Kokemukse t?

Ar vosana (4 -10)

4.  D IAGNOOSI

Mi l lo in ,  missä ,  mi ten?

Kokemukse t?

Ar vosana (4 -10)

5.  ENSIT IETO,  HOITO-  JA PALVELUSUUNNITELMA , 

VALMENNUSKOULUTUS. . .?

Mi l lo in ,  missä ,  mi ten?

Kokemukse t?

Ar vosana (4 -10)

I I  OSA / ELÄMÄ SAIRAUDEN KANSSA

1. PALVELUT D IAGNOOSIN JÄLKEEN

Mil lo in ,  missä ,  mi ten?

Kokemukse t?

Ar vosana (4 -10)

2.  AR JEN PYÖRITTÄMINEN

Tar inat ,  kokemukse t ,  tarpee t ,  to ivee t

3.  OMA ROOLI ,  JAKSAMINEN, NÄKEMYS 

YHTE ISKUNNAN SUHTAUTUMISESTA ,  YM.

Tar inat ,  kokemukse t ,  tarpee t ,  to ivee t

4.  SOSIAAL INEN ELÄMÄ

Tar inat ,  kokemukse t ,  tarpee t ,  to ivee t

I I I  OSA / V IS IOT

1.  MINKÄLAINEN OL IS I  MIELESTÄSI 

MUIST IYSTÄVÄLL INEN SUOMI?

Mi ten jär jes tä i s i t  pa lve lu t ,  mi tä  muut ta i s i t?  Kuka 

vas ta i s i  jär jes tämises tä? ym ym. 

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Muotoilun laitos 
PL 11000 (Hämeentie 135 C)
00076 Aalto-yliopisto 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSAINEISTON KERUUSEEN JA 
AINEISTON TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

Pia Laulaisen muotoilun kandidaatin tutkintoon tähtäävässä opinnäytetyössä kerätään tietoa siitä, 
minkälaisina Alzheimerin tautia sairastavan henkilön puoliso kokee Helsingin muistipalvelut ja 
miten hänet puolisona on otettu huomioon omaisensa hoitajana, tukijana ja elämän kumppanina.

Tiedonkeruun pääasiallisena muotona käytetään haastatteluja, jotka nauhoitetaan ja litteroidaan. 
Litteroitua aineistoa ei julkaista sellaisenaan eikä sitä luovuteta eteenpäin. Tutkielmassa käytettävä
materiaali anonymisoidaan ja esitetään siten, ettei haastatellun henkilöyttä voi arvata.

Alla olevalla suostumuksella annan Pia Laulaiselle luvan haastatteluun ja aineiston keruuseen. 
Litteroitua aineistoa voidaan käyttää yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen hyödyksi 
kandidaatin tutkielman tekemisessä. 

Haastattelija: Pia Laulainen, p. 041 534 3616, pia.laulainen@aalto.fi
Ohjaava opettaja: Simo Puintila, p. 050 517 5036, simo.puintila@aalto.fi

Suostumus tutkimusaineiston keruuseen ja aineiston tutkimuskäyttöön.
Kaavakkeita on tehty kaksi kappaletta. Toinen on luovutettu haastateltavalle ja toinen 
haastattelijalle.

Paikka ja päiväys Haastateltavan allekirjoitus ja nimen selvennys

                                                                                                                                                          

Haastateltavan puhelinnumero ja sähköpostiosoite

                                                                                                                                                          

Haastattelijan allekirjoitus ja nimen selvennys

                                                                                                                                                          

L I I TE  3.
Haastatteluun suostumus -kaavake




