
 
 
 

Uudistuva asiantuntijuus webinaari 
 
MUISTISAIRAAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 
 
Itsemääräämisoikeus on ihmisen perusoikeus, jota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee 
tukea ja vaalia mahdollisimman pitkään, huolimatta ihmisen terveystilanteesta. Koulutuspäivässä saat 
monta erilaista näkökulmaa ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen itsemäärämisoikeudesta ja 
asinatuntijatietoa siitä, miten itsemäärimisoiketta voidaan tukea sekä milloin ja miten sitä voidaan 
rajoittaa. Koulutuspäivän tavoitteena on syventämään osaamista siitä, miten itsemääräämisoikeutta 
voi tukea sekä miten ja milloin itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa eettisesti ja 
lainsäädännöllisesti oikein. 
 
Aika:  4.11.2021 klo 8.00 – 16.00  
Paikka: Zoom-webinaari 
 
Päivän aikataulu ja sisältö: 
 
8.00 – 8.15  Tekniikan toimivuuden tarkistus, Helena Sillanpää 

8.15 – 8.30  Tervetuloa, päivän sisältö, eteneminen, toimintaohjeet zoomissa, Helena Sillanpää 

8.30 – 10.00  Muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja rajoittaminen 

Henna Nikumaa, vanhuusoikeuden tutkija, Hyvinvointioikeuden instituutti, Itä-Suomen 

yliopisto 

10.00 – 10.15  Tauko 

10.15 – 11.45  Muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja rajoittaminen, 

Henna Nikumaa, vanhuusoikeuden tutkija, Hyvinvointioikeuden instituutti, Itä-Suomen 

yliopisto 

11.45 – 12.30 Lounastauko 

12.30 – 13.15  Muistisairauteen sairastuneiden ajatuksia itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, sen 

tukemisesta ja rajoittamisesta, Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen kokemustoimijat 

Jouko ja Tellervo yhteistyössä toiminnanjohtaja Virpi Veijalaisen kanssa 

13.15 – 14.00  Muistisairaan itsemääräämisoikeus läheisen kokemana, kokemustoimija Annukka Berg 

14.00 – 14.15  Tauko 

14.15 – 15.45  Ikääntyneen itsemääräämisoikeus ympärivuorokautisissa palveluissa, Sanna Ahola, 

asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus 

15.45 – 16.00  Yhteistä keskustelua ja päivän päätös 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MUISTISAIRAAN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSET 
 
Muistisairaus aiheuttaa sairastuneelle erilaisia käyttäytymisen muutoksia, jotka ulkopuoliset kokevat 
toisinaan haasteena onnistuneelle kohtaamiselle ja hyvän hoidon toteutumiselle. Koulutuspäivän 
tavoitteena on syventämään ymmärrystä muistisairaan käyttäytymisen muutoksista ja lisätä 
valmiuksia kohdata vaikeita tilanteita lääkkeettömin keinoin sekä löytää keinoja työntekijän / 
muistisairaan läheisen jaksamisen tukemiseen. 
 
Aika: 2.12.2021 klo 8.00 – 16.00 
Paikka:  Zoom-webinaari 
 
Päivän aikataulu ja sisältö: 
 
8.00 – 8.15  Tekniikan toimivuuden tarkistus, Helena Sillanpää 

8.15 – 8.30  Tervetuloa, päivän sisältö, eteneminen, toimintaohjeet Zoomissa, Helena Sillanpää 

8.30 – 10.00  Muistisairauden aiheuttamiin käyttäytymisen muutoksiin suhtautuminen, Riitta 

Mönkäre, FM, psyk. esh, työnohjaaja STOry 

10.00 – 10.15  Tauko 

10.15 – 11.45  Muistisairaan läheisen / hoitajan jaksamisen tukeminen, Riitta Mönkäre, FM, psyk. esh, 

työnohjaaja STOry 

11.45 – 12.30  Lounas 

12.30 – 14.00  ”Hoitotyötä näyttöön perustuen - muistisairautta sairastavan päivittäisistä toiminnoista 

suoriutumisen tukeminen ja haasteelliseksi koettu käyttäytyminen”, Heidi Parisod, TtT, 

th/sh, Tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr, Varajohtaja, WHO:n hoitotyön 

yhteistyökeskus 

14.00 – 14.15  Tauko 

14.15 – 15.45  Eläköön luova hoiva- ideoita kulttuuriseen ja luovaan muistityöhön, Taina Semi, 

 Geroartisti, kouluttaja, valmentaja, T & J Semi Oy/ GeroArtist 

15.45 – 16.00  Yhteistä keskustelua ja päivän päätös 


