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Lapin Muistiyhdistys tarjoaa maksullista koulutusta muistisairauteen, 

muistisairastuneen kohtaamiseen ja muistiesteettömyyteen liittyen.  

 

Toimintaterapeutin luento  
 

200 € 60min + matka- ja majoituskulut. 
Mahdollisuus myös etäyhteyteen. 

Hyvän hoidon kriteeristön työpajat (sisältää 
kolme työpajaa) 
 

Yhden ohjaajan työpaja ryhmäkoko alle 10 hlöä  
1 ohjaaja/työpaja 1 035 € + matka- ja 
majoituskulut  
2 ohjaajaa/työpaja 1 610 € + matka- ja 
majoituskulut 

Omaisyhteistyön edistämisen työpajat (sisältää 
kolme työpajaa) 

Yhden ohjaajan työpaja ryhmäkoko alle 10 hlöä 
Työpaja 1650 € + matka- ja majoituskulut 

 

Toimintaterapeutin luennot toteuttaa Lapin Muistiyhdistyksen toimintaterapeutti ja 

palvelupäällikkö Marika Kulppi-Nurminen. Luennot räätälöidään tilaajaan tarpeisiin. 

Hyvän hoidon kriteeristön työpajojen kouluttajat ovat Taina Laakso ja Kirsi Mustaniemi. 

Liitteenä tarkemmat tiedot työpajoista. 

Omaisyhteistyön työpajojen tavoitteena on tarjota ikäihmisten tehostetun 

palveluasumisen yksiköiden ja kotihoidon ammattilaisille areena kehittää konkreettisia 

työkaluja omaisten ja ammattilaisten välisen yhteistyön edistämiseksi ja omaisen roolin 

selkeyttämiseksi. Hyvään ja laadukkaaseen muistisairaan hoitoon tarvitaan omaisten ja 

ammattilaisten yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Toimiva omaisyhteistyö vahvistaa 

muistisairaan turvallisuuden tunnetta, omaisten luottamusta läheisensä hoitoon sekä 

työntekijöiden ammatillista osaamista, hyvinvointia ja työssäjaksamista. Omaisyhteistyön 

kehittäminen vaikuttaa hoito ja hoivatyön laatuun ja hoitopaikan myönteiseen 

julkisuuskuvaan. Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa on kehitetty   Väli-

Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE hanke/Kanta-Hämeen POLKKA-hankkeen, 

Hämeenlinnan kaupungin vanhuspalveluiden (Taina Laakso) ja Omaisena edelleen 

ry:n (Tuija Kotiranta) kehittämisprojektin yhteistyönä 2009–2011. Lisätietoja 

toimintamallista: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/omaisyhteistyon-toimintamalli-

vanhuspalveluissa 

Luentoja ja koulutuksia koordinoi sekä lisätietoja antaa palvelupäällikkö Marika Kulppi-

Nurminen p. 044–9772898 tai marika@lapinmuistiyhdistys.fi 

 

 

 

 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/omaisyhteistyon-toimintamalli-vanhuspalveluissa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/omaisyhteistyon-toimintamalli-vanhuspalveluissa
mailto:marika@lapinmuistiyhdistys.fi


                     8.11.2022 
 

  

 

LIITE 1 

Hyvän hoidon kriteeristön työpajat, Lapin Muistiyhdistys  
Muistisairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnin lähtökohta on oikeus elää 
omannäköistä elämää sekä tulla kuulluksi ja saada päättää omista asioistaan. Muistisairas ihminen 
on aidosti osallinen myös omassa hoidossaan ja hoivassaan. Lisäksi hyvä hoito perustuu 
osaamiseen, tutkimukselliseen näyttöön ja kerättyyn tietoon muistisairaan ihmisen ja hänen 
läheistensä hyvän elämän edellytyksistä sairauden eri vaiheissa. Tietoa kootaan hoidon toteutusta, 
seurantaa ja arviointia varten erilaisten mittareiden avulla sekä muistisairasta ihmistä ja hänen 
läheisiään kuulemalla. Hyvän hoidon kriteeristö (HHK)ei anna valmiita vastauksia vaan ohjaa ja 
tukee ammattihenkilöstöä yhdessä pohtimaan ja kehittämään asioita, joita tulee huomioida 
arvioitaessa ja kehitettäessä muistisairaan ihmisen hyvän hoivan ja hoidon kokonaisuutta.  
 
Muistiliitto painottaa näkökulmaa, jossa muistisairautta sairastavalla ihmisellä ja hänen läheisillään 
on oikeus yhdenvertaisuuteen, tulla kuulluksi, päättää omista asioistaan mahdollisimman pitkään ja 
tuntea olonsa turvalliseksi. Tämä näkökulma ja koko Hyvän hoidon kriteeristö perustuu ihmis- ja 
perusoikeuksiin, kuten itsemääräämisoikeuteen, yhdenvertaisuuteen, lakeihin ja valtakunnallisiin 
hoitosuosituksiin ja -ohjelmiin. Kaiken pohjana on muistisairaan ihmisen oikeudet, jotka on kirjattu 
työkirjan loppuun.  
 
Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja perustuu kansalliseen muistiohjelmaan 2012–2020 (STM 2012), 

Käypä hoito -suosituksiin sekä ajantasaiseen lainsäädäntöön. Työkirjan uudistamistyön alussa 

tehtiin yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa, jonka tehtävänä oli koota yhteen muistisairaan 

ihmisen elämänlaatua koskeva kansallinen ja kansainvälinen tutkimusnäyttö (Muistiliiton 

julkaisusarja 1/2015). Tätä työkirjaa ovat vuosien varrella kehittäneet useat muistityön asiantuntijat. 

Kirjoittajat, kommentoijat ja työryhmien jäsenet löytyvät työkirjan lopusta. (Teksti: Hyvän hoidon 

kriteeristö, 2016, Muistiliitto) 

Työpajat 

Kohderyhmä 

- Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen esihenkilöt ja työntekijät 

- Ikäihmisten kotihoidon esihenkilöt ja työntekijät 

- Ikäihmisten perhehoitajat 

Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja on jaoteltu A ja B osaan, joka sisältää yhteensä 29 teemaa. A osa 

sisältää teemat Kuntoutus, hoiva ja hoito sekä Oikeuksien edistäminen. B osassa Henkilöstö ja 

työhyvinvointi. Kehittämistyön käynnistämiseksi on hyvä aloittaa seuraavilla teemoilla: 

 

1. työpaja: Vuorovaikutus ja kohtaaminen, A 

2. työpaja: Eettiset kysymykset ja päätöksenteko, A 

3. työpaja: Työyhteisön toimintatavat ja arvot, B 

 

Työpajat 3x3 h kuukauden välein + 1h reflektio kehittämistyön hyödyistä ja tuloksista Teamsissa 

kuukausi viimeisen työpajan jälkeen. Työpajojen ja reflektion aikataulu, paikka ja muut 

käytännönjärjestelyt sovitaan yksikön esihenkilön kanssa. Työpajat toteutuvat parhaiten kahden 
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ohjaajan toimesta. Tavoitteena on luoda avoin, innostava ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen 

uskaltaa sanoa mielipiteensä, kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Mikäli 

ryhmäkoko on alle 10 hlöä, työpaja voidaan toteuttaa myös yhdellä ohjaajalla. Ohjaajien esittelyt 

lopussa. 

Orientaatio aiheeseen 

Työpajaan osallistujia pyydetään tutustumaan Hyvän hoidon kriteeristön työkirjaan ennen työpajaan 

osallistumista. Työkirja löytyy Muistiliiton sivuilta https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-

palvelut/luettavaa-ja-tekemista/hyvan-hoidon-kriteeristo. Paperiversion voi tilata Muistiliiton 

verkkokaupasta https://muistiliitto.smarthub.fi/ tai tulostaa 

itse.https://www.muistiliitto.fi/application/files/9916/0611/1963/Hyvan_hoidon_kriteeristo_tyokirja_tu

lostettavajasaavutettava_2020pdf.pdf. Työkirja löytyy myös sähköisenä versiona 

https://muistiliitto.vuolearning.fi/login/hyvaen-hoidon-kriteeristoe . Sähköiseen työkirjaan ei tarvitse 

kirjautua ja siihen voi kirjata eri teemojen kehittämissuunnitelmat. Osallistujien on hyvä tutustua 

videoon Hyvän hoidon kriteeristön käyttäjien kokemuksista https://www.youtube.com/watch?v=Lt-

K0v2PBOk . 

Työpajojen eteneminen 

Jokaisen työpajan alussa tehdään teemaan liittyvä alkuarviointi (tilanne nyt). Mittarina käytetään 

sähköisessä työkirjassa olevia kysymyksiä, joiden kautta saadaan näkyväksi teemaan liittyvät 

kehittämiskohteet. Kehittämiskohteiden pohjalta työyhteisö laatii yhdessä kehittämissuunnitelman, 

jossa näkyy kehittämiskohde (mitä), keinot (miten) aikataulu (milloin) ja työnjako (ketkä). 

Kehittämistyön arviointi tapahtuu vastaamalla samoihin kysymyksiin kuukausi kolmannen työpajan 

jälkeen. Näin saadaan näkyväksi kehittämistyön kautta saatu hyöty eli tavoiteltu muutos 

toiminnassa, sekä mitä pitäisi vielä kehittää ja miten. Arvioinnit puretaan ja tuloksia pohditaan 

yhdessä Teams tapaamisessa. 

Työpaja 1. Vuorovaikutus ja kohtaaminen (3h) 

1. Tervetuloa työpajaan, kehittämistyön kokonaisuus, sisältö ja vastuut 

2. Esittäytyminen 

3. Työkirjan sähköisen alustan esittely 

4. Teoreettinen viitekehys päivän teemaan 

- Pienryhmä työskentely (teeman arviointi HHK kysymysten pohjalta, missä mennään nyt ja mitä 

pitäisi kehittää) 

- työyhteisön vahvuudet peilaten päivän teemaan 

Kahvitauko 

5. Yhteinen pienryhmätyöskentelyn purku 

- ryhmät esittelevät oman kehittämiskohteensa 

- valitaan yhdessä kehittämiskohde 

- laaditaan kehittämissuunnitelma 
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- yhteenveto työpajasta, kerrataan kehittämissuunnitelmaan kirjatut asiat ja kerrotaan seuraavan 

kerran teema ja työpajan eteneminen 

Työpaja 2. Eettiset kysymykset ja päätöksenteko (3h) 

1. Lyhyt kehittämistyön kokonaisuuden esittely, jos mukana uusia osallistujia 

2. Yhteinen keskustelu ensimmäisessä työpajassa käynnistyneestä kehittämiskohteesta, missä 

mennään? 

3. Sähköisen alustan esittely, jos mukana uusia osallistujia 

4. Teoreettinen viitekehys päivän teemaan 

- Pienryhmä työskentely (teeman arviointi HHK kysymysten pohjalta, missä mennään nyt ja mitä 

pitäisi kehittää) 

- työyhteisön vahvuudet peilaten päivän teemaan 

Kahvitauko 

6. Yhteinen pienryhmätöiden purku 

- ryhmät esittelevät oman kehittämiskohteensa 

- valitaan yhdessä kehittämiskohde 

- laaditaan kehittämissuunnitelma 

- yhteenveto työpajasta, kerrataan kehittämissuunnitelmaan kirjatut asiat ja kerrotaan seuraavan 

kerran teema ja työpajan eteneminen 

Työpaja 3. Työyhteisön toimintatavat ja arvot (3h) 

1. Lyhyt kehittämistyön kokonaisuuden esittely, jos mukana uusia osallistujia 

2. Yhteinen keskustelu toisessa työpajassa käynnistyneestä kehittämiskohteesta, missä mennään? 

3. Sähköisen alustan esittely, jos mukana uusia osallistujia 

4. Teoreettinen viitekehys päivän teemaan 

- Pienryhmä työskentely (teeman arviointi HHK kysymysten pohjalta, missä mennään nyt ja mitä 

pitäisi kehittää) 

- työyhteisön vahvuudet peilaten päivän teemaan 

Kahvitauko 

7. Yhteinen pienryhmätöiden purku 

- ryhmät esittelevät oman kehittämiskohteensa 

- valitaan yhdessä kehittämiskohde 

- laaditaan kehittämissuunnitelma 

- yhteenveto työpajasta, kerrataan kehittämissuunnitelmaan kirjatut asiat 

- työpajojen lopetus 
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- kehittämiskokonaisuuden arviointi ja reflektointi Teamsissa 

 

Työpajojen ohjaajat  
Taina Laakso   

 
Olen pitkän ja monipuolisen työkokemuksen omaava sosiaali- ja 

terveysalan, sekä kehittämis- ja järjestötyön ammattilainen. 

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja erikoistunut mielenterveys-

, vanhus- ja muistisairaan hoitotyöhön. Olen myös sosiaali- ja 

terveysalan ammatillinen opettaja. Olen ollut kehittämässä 

voimavaralähtöistä ajattelua toteuttavia yksiköitä 

mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, sekä toiminut 

vastaavana sairaanhoitajana ja vt. toiminnanjohtajana 

kehitysvammaisten ja ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 

yksiköissä. Viimeiset 20 vuotta olen toiminut asiantuntijatehtävissä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjen paikallisissa ja valtakunnallisissa sekä 

maakunnallisessa STM:n Ikäkaste – Äldre Kaste hankkeissa. Tehtäviini 

on kuulunut ikäihmisten, muistisairaiden ja omaishoitajien palvelujen kehittäminen sekä erilaisten 

koulutusten/työpajojen suunnittelu ja toteuttaminen järjestötoimijoille ja sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisille. Kehittämis- ja opetustyö on intohimoni. Minusta on sanottu, että osaan konkreettisesti 

hyödyntää tutkittua tietoa käytännön hoitotyön kehittämisessä ja opettamisessa. Mottoni on; Innostumalla 

itse, voit innostaa myös muita. 

 

Kirsi Mustaniemi  
Olen toiminut sosiaali- ja terveysalalla reilu 25 vuotta. Tehtäviini on 

kuulunut esimiestehtäviä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa sekä 

vuorohoitoyksiköissä (muistisairaat). Olen erilaisissa työyhteisöissä vetänyt 

monenlaisia kehittämisprosesseja asiakas- sekä työyhteisö- näkökulmasta. 

Olen ollut kehittämässä myös mm. muistiperheiden palvelupolkua. 

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, erikoistunut sisätauteihin ja kirurgiaan. 

Lisäksi olen käynyt sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen 

liittyvän koulutusohjelman. Erityisosaamistani olen täydentänyt 

muistisairaiden sekä perheiden hoidosta kouluttautumalla muistihoitajaksi 

ja muistiperheiden omahoitovalmentajaksi. Toimin tällä hetkellä 

asiantuntijatehtävissä muistikoordinaattorina. Tehtäviini kuuluu kotona 

asuvan muistisairaan ihmisen hoitoketjun toimivuuden varmistaminen. 

Vastuullani on erityisesti niiden tukeminen, joiden kotona on asumista 

vaarantavia (tai vaikeuttavia) tekijöitä. Muistikoordinaattorina toimin yhteistyössä asiakkaan ja tämän 

perheen kanssa. Olen perheen tulkki ja etujen valvoja hoito- ja palvelujärjestelmässä. Kehittämis- ja 

koulutustyö on intohimoni. Minusta on kouluttajana kerrottu olevan käytännönläheinen tutkimustietoa 

sopivasti mukaan ottava kouluttaja. Mottoni on; Yhdessä olemme enemmän 


