
Pohjois-Savon Muisti ry

Mietityttääkö Muisti?

POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI



Mitä muisti on?

• Toiminnaltaan laaja kokonaisuus, 
joka voidaan jakaa useaan eri 
osaan:

• Hetkellinen aistimuisti (hajut, 
maut, tuntoaistimukset, äänet, 
kuvat, liike jne.)

• Lyhytkestoinen työmuisti 
(työstetään tällä hetkellä 
käsiteltävät asiat, häiriöherkin)->

• Pitkäkestoinen säiliömuisti (tieto 
tallentuu, ja sieltä taas 
tarvittaessa käyttöön)
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Muisti on:

• Kaikkea tiedonkäsittelyä.

• Toiminnaltaan mieleen 
painamista, mielessä 
säilyttämistä ja mieleen 
palauttamista.

• Tapahtumasarja, jossa 
aiemmin opittuja ja 
koettuja palautetaan mieleen 
sekä opitaan uutta.



Muistista edelleen:

• Muistissa säilytetään tietoja, 
kokemuksia ja 
taitoja, menneisyyttä ja 
tulevaisuutta.

• Muistin avulla maailmasta tulee 
ymmärrettävä, hallittava ja 
tuttu, kun jokainen tilanne, ihminen 
ja asia ei ole aina uusi.

• Muistiin tallentuu myös ihmisen 
identiteetti; eletty elämä kaikkine 
tunteineen, kokemuksineen, 
suhteineen, opittuine asioineen ja 
arvoineen.
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Unohtaminen

• Välttämätön osa muistin toimintaa.

• Ei ole muistin virhe, vaikka saattaa aiheuttaa joskus
ongelmia ja kiusallisia tilanteita.

• Liittyy usein työmuistin ongelmiin, esimerkiksi jatkuvien
keskeytysten vuoksi mieleenpainaminen vaikeutuu.

• Ilman unohtamista muistaisimme KAIKEN ympäristössä
tapahtuneet keskustelut, tilanteet, ohimenevät ihmiset, 
televisosarjat jne.



Muistin heikentymisen syitä

• Ikä

• Eri sairaudet ja kipu

• Masennus

• Stressi, kiire ja uupumus

• Jännitys

• Väsymys

• Virheellinen ravitsemus

• Lääkitys ja nautintoaineet
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Mitkä ihmeen kognitiiviset toiminnot?

• tiedon vastaanottamiseen 
(havaitsemiseen),

• tiedon käsittelyyn ja 
muokkaamiseen 
(ajatteluun ja kieleen) 
sekä

• tiedon varastointiin 
(muistiin) liittyviä 
toimintoja.

• Waden 2013
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MUISTI JA IKÄÄNTYMINEN

• Iän myötä ihmisen kognitiivisissa eli tiedon käsittelyyn tarvittavissa 
toiminnoissa tapahtuu hidasta heikkenemistä, mutta eivät olennaisesti 
estä arkiselviytymistä.

• Ikääntymisen vaikutukset muistiin ovat hyvin yksilölliset.

• Yleisellä tasolla: 25+ sanavarasto, ajattelun monipuolisuus, 
asiantuntijuus ja kokemus lisääntyy ja kasvaa.

• Tapahtumamuisti heikkenee jo nuoresta aikuisuudesta alkaen.

• 35+ työmuisti alkaa heiketä.

• 45+ nimien nopea muistaminen ja reagointi hidastuu.

• 70+ tilannetekijöiden merkitys kasvaa, oppimisprosessi hidastuu.

• Iän vaikutus näkyy erityisesti tilanteissa, jotka vaativat 
nopeaa reagointia ja mieleen painamista.
➢ Karrasch, Hokkanen, Hänninen & Hietanen 2019; Pohjois-Savon Muisti ry



Muistiprosessi ja ikääntyminen

• Ikääntyminen on muistin 
toimintaan väistämättömästi 
vaikuttava tekijä.

• Mieleen painaminen ja mieleen 
palauttaminen käyvät 
aiempaa työläämmiksi.

• Aloitteellisuutta ja ponnistelua 
vaativa toiminta heikkenee.

• Ikääntyessämme muistin 
toimintaa kiusaavat mm väsymys, 
kiputilat ja unettomuus.

• Erkinjuntti, Raivio, Rantala & Rinne 2007
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Muistiprosessi ja 
ikääntyminen

• Muistissa säilyttäminen ei
heikkene ikääntyessä.

• Vihjeisiin perustuva ja 
tunnistava muistin
palautus säilyy.

• Oppimiskyky säilyy.
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Normaalin ikääntymisen ja muistisairauden
oireiden erottelun esimerkkejä

• Muistin heikentyminen; On normaalia unohtaa pankkikortin
tunnusluku tai auton pysäköintipaikka, mutta epänormaalia
unohtaa mikä on pankkikortti tai millaisen auton omistaa.

• Arkiaskareiden suorittaminen vaikeutuu; On normaalia
unohtaa, mitä oli juuri sanomassa, mutta epänormaalia
unohtaa kuinka kahvia keitetään.

• Kielellisen ilmaisun ongelmat; On normaalia joutua
tapailemaan sanoja tarinoita kerrottaessa, mutta epänormaalia
uhohtaa usein käytettäviä sanoja tai termejä.



Normaalin ikääntymisen ja muistisairauden
oireiden erottelun esimerkkejä

• Paikan ja ajantajun katoaminen; Normaalia on unohtaa 
milloin hammaslääkäri aika oli, mutta epänormaalia eksyä 
tutuissa paikoissa.

• Huono tai alentunut arviointikyky; On normaalia tehdä 
huono päätös silloin tällöin, mutta epänormaalia pukeutua 
sopimattomasti tai luottaa tuntemattomiin henkilöihin.

• Vaikeus ymmärtää abstrakteja asioita; Kauppalaskun 
loppusumman väärin laskeminen on normaalia, mutta kuinka 
lasketaan yhteen tai vähennetään, on 
epänormaalia.



Normaalin ikääntymisen ja muistisairauden
oireiden erottelun esimerkkejä
• Hukata asioita; Avainten tai lompakon hukkaaminen on 

normaalia, mutta laittaa avaimet jääkaappiin on epänormaalia

• Muutokset käytöksessä tai luonteessa; On aivan normaalia 
olla silloin tällöin huonolla tuulella, mutta rajut ailahtelut 
mielialassa usein tai toistuvasti on epänormaalia

• Muutokset persoonallisuudessa; On normaalia muuttua 
puheliaammaksi, mutta epänormaalia epäilyn, pelon ja 
riippuvaisuuden lisääntyminen

• Oma-aloitteisuuden heikkeneminen; On normaalia, että 
väsyneenä haluaa levätä ja vältellä sosiaalisia kontakteja, mutta 
epänormaalia nukkua tunteja television edessä, menettää 
mielenkiinto aiemmin iloa tuottaviin asioihin w



Pitääkö olla huolissaan?

• Muistipulmat tulee aina ottaa 
vakavasti!

• Pieniä muistilipsahduksia sattuu 
jokaiselle, mutta jos oireet 
vaikeuttavat arkiselviytymistä on 
tilanteeseen syytä tarttua.

• Keskeisintä on verrata tilannetta 
entiseen:

– Mikä on muuttunut ja miten?

– Läheisten havainnot tärkeitä
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Muistiongelmia kannattaa tutkia, jos

• unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä

• itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja 
avaimet, ovat usein hukassa

• unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia

• autolla ajaessaan joutuu miettimään minne on menossa

• ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan

• uusien asioiden opettelu, esimerkiksi hoito-
ohjeiden seuranta, on selkeästi vaikeutunut

• muistin ongelmia peitellään tai vähätellään



Mistä apu?

• Oma terveyskeskus

• Yksityinen lääkäriasema

• Palveluohjausyksiköt

- Ikäihmisten neuvontapiste

• Huoli-ilmoitus
Jos olet huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön 
elämäntilanteesta, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon sähköisellä lomakkeella. Sen 
perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai 
perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.





Kiitos ! 

Eija Rytkönen

Pohjois-Savon Muisti 
Toiminnanjohtaja

eija.rytkonen@psmuisti.fi

p. 040 5263481

mailto:eija.rytkonen@psmuisti.fi

