
 

 

Osallistava arki 
Opas omaiselle ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi 

 

 

 

 

 



Kodinhoito 

 

Kyky tehdä kotitöitä on tärkeää ikääntyneille elääkseen mahdollisimman itsenäisesti. Usein 

ikääntynyt haluaa elää siistissä kodissa, jota hän pystyy itse hoitamaan. Kodinhoito vaatii 

hyvää fyysistä toimintakykyä sekä kognitiivista kapasiteettia suunnittelussa, järjestämisessä 

ja muistamisessa. Suunnittelua helpottamaan voidaan tehdä listoja askareista, joihin 

kirjoitetaan omaisen kanssa yhdessä asiat, jotka kotona halutaan tehdä ja kuinka usein.  

 

Ikääntynyt mukaan kotitöihin 

 

Asuttaessa ikääntyneen kanssa, on hyvä pohtia yhdessä miten kotityöt jaetaan. Usein 

ikääntynyt jätetään helposti kokonaan ulkopuolelle monista kotitöistä, vaikka hänet voitaisiin 

ottaa mukaan useisiin eri toimintoihin. Kotitöitä voidaan jakaa useammalle päivälle ja 

ikääntynyt voi osallistua toimintakykynsä mukaan toimintoihin joihin kykenee. Ikääntyneeltä 

on hyvä kysellä mistä kodinhoitotoiminnoista hän pitää eniten ja mitä hän ei niin mielellään 

tee. Myös kartoitus ikääntyneen aikaisemmista kodinhoitoon liittyvistä rooleista, voi auttaa 

motivoimaan ikääntynyttä osallistumaan nykyisen kodin askareisiin. Kodin kunnossapitoa 

helpottaa, kun kaikilla samassa taloudessa asuvilla on samat säännöt kodin siisteyden 

suhteen. Ikääntyneeltä ei saa odottaa liikoja siivouksen lopputuloksen suhteen, vaan täytyy 

ottaa huomioon ikääntyneen voimavarat. Ikäihminen voi kokea, ettei halua osallistua kodin 

siivoustöihin sen takia, että muut taloudessa asuvat eivät ole tyytyväisiä siivousjälkeen. 

Ikääntyneen kanssa voidaan harjoitella kodinhoitotoimintojen tekemistä ja kehittää 

kodinhoito-rutiineja, jolloin lopputulos miellyttää jokaista osapuolta. Kun samassa 

taloudessa asuvien kanssa on keskusteltu siisteyden ylläpitämisestä, niin myös ikääntynyt 

pystyy pitämään huolta yleisestä siisteydestä samalla tavalla kuin muutkin talouden jäsenet. 

 

Toimintakyvyn huomioiminen kodinhoidossa 

 

Kodinhoito vaatii voimavaroja ikääntyneeltä. Useat työt kuten imurointi ja lattianpesu vaatii 

seisaallaan oloa. Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn huomioon ottaminen on erittäin 

tärkeää mietittäessä ikääntyneelle sopivia kodinhoitotoimintoja. Ikääntyneellä voi olla 

käytössään jokin liikkumisen apuväline, kuten kävelykeppi, rollaattori tai pyörätuoli. 

Tiskaaminen, pyykkien ripustaminen ja pölyjen pyyhintä ovat osa toiminnoista, joita voidaan 



soveltaa myös pyörätuolissa istuville. Kodinhoitotoimintoja on tärkeää yksinkertaistaa ja 

pilkkoa osiin. Ikääntyneen on hyvä pitää useita pieniä taukoja voimavarojensa mukaan. 

 

Kodinhoito helpommaksi ympäristön muokkaamisella 

 

Kodinhoitoa helpottaa suuresti, jos asunto on esteetön. Tilojen on oltava tarpeeksi tilavat, 

jotta ikääntynyt pystyy siivoamaan ilman esteitä. Erilaiset siivottavat pinnat, kuten hyllyt on 

hyvä sijoittaa tarpeeksi alas, jotta myös ikäihminen kykenee siivoamaan tasoja. 

Esteettömyys vaikuttaa myös kodin turvallisuuteen ja esimerkiksi huonosti sijoitetut matot 

voivat olla kaatumisriski. Kodinhoitoon ja siivoukseen tarvittavien tavaroiden on hyvä olla 

helposti saatavilla myös ikääntyneelle. Tavarat voi merkitä värikoodeilla ja esimerkiksi wc-

tilojen sekä muiden tilojen siivousliinat voivat olla tietyn värisiä. Myös siivousvälineiden 

valintaan tulee kiinnittää huomiota. Siivousvälineiden valinnassa tulee miettiä 

helppokäyttöisyyttä ja mielekkyyttä ikäihmiselle. Mopin on hyvä olla teleskooppivartinen ja 

pyykinkuivaustelineen korkean mallinen. Siivouksen tukena voi hyödyntää myös 

apuvälineitä, kuten tarttumapihtejä tai helppokäyttöisempää  tiskiharjaa, joka sisältää 

valmiina tiskiaineen. 

 

Kodinhoitoa helpottaakseen voi maalata tai teipata oviaukkoihin ja lattialistoihin 

värikontrasteja. Kontrastit auttavat hahmottamaan ympäristöä. Kiiltävät pinnat ja materiaalit 

kuten kiiltävät seinälaatat, työtasot tai lattiat voivat hämmentää ikääntynyttä. Maalamalla tai 

teippaamalla kontrastia näihin paikkoihin teet orientoitumisen helpommaksi ikääntyneelle. 

Ympäristössä on tärkeää huolehtia myös riittävästä valaistuksesta.  

 

VINKIT 

 Suunnittele kotityöt etukäteen ikääntyneen kanssa 

 Jakakaa kotityöt useammalle päivälle 

 Ota huomioon ikäihmiselle mielekkäät toiminnot 

 Huomioi ikääntyneen voimavarat 

 Yksinkertaista toimintoja ja pilko niitä osiin 

 Muokkaa asuntoa esteettömäksi ja järjestä siivousvälineet helposti saataville 

 Huomioi siivousvälineiden helppokäyttöisyys 

 Lisää kontrasteja asuntoon 



Aterioiden valmistus 

 

Aterioiden valmistus voi kaikessa arkisuudessaan olla ikääntyneelle hyvin merkittävä 

tapahtuma. Ruoan hankkiminen ja valmistaminen rytmittävät päivää ja ylläpitävät 

vuorokausirytmiä. Ruoanvalmistus on erinomainen tapa aktivoida 

ikäihmistä. Osallistuminen aterian valmistamiseen, pöydän kattamiseen ja korjaamiseen 

sekä aterian nauttiminen toisten seurassa voivat olla tärkeitä kiinnikkeitä arkeen. 

 

Ruoanlaitossa kannattaa huomioida, miten eri sairaudet ja niiden sivuvaikutukset, kuten 

väsymys, psyyke ja kiputilat, vaikuttavat suoriutumiseen. On hyvä huomioida myös 

ikääntyneen mahdolliset lihasheikkoudet sekä nivelten hyvinvointi ja pyrkiä välttämään 

ylirasittumista. Ikäihmisen kohdalla tulee arvioida kuinka hyvin hän kykenee ruoanlaittoon. 

Vaikka ikääntynyt asuisi samassa taloudessa toisen kanssa tai käyttäisi ateriapalvelua, 

tulee miettiä kykeneekö ikäihminen kuitenkin valmistamaan esimerkiksi yhden aterian 

viikossa tai olemaan vähintäänkin mukana ruoanvalmistuksessa. 

 

Apuvälineet helpottamaan aterioiden valmistusta 

 

Ruoan valmistamiseen on olemassa useita erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat 

tarttumista (hananavaajat, liedenkatkaisijan kääntimet), avaamista (korkin-, kierre-, kannen-

, säilykepurkin- ja tölkinavaajat sekä tukialustat), leikkaamista, kuorimista, kiertämistä ja 

nostamista. Lisäksi esimerkiksi isot ergonomiset työkahvat ja kaksikahvaiset kattilat 

vähentävät nivelten rasitusta ja helpottavat tarttumaotetta. On tärkeää miettiä ikääntyneen 

kanssa yhdessä, voisiko erilaisilla apuvälineillä helpottaa ruoanlaittoa. Monia keittiön 

pienapuvälineitä myydään nykyään tavallisissakin kaupoissa, joten kaikkea ei tarvitse heti 

lähteä etsimään varsinaisista apuvälineliikkeistä/lainaamoista. Jos päädytään käyttämään 

apuvälineitä, arvioi tasaisin aikavälein apuvälineen käytön sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Apuvälineen käyttö tulee opettaa ikääntyneelle perusteellisesti. 

 

Ympäristön muokkaaminen 

 

Ruoanlaiton mahdollistamista voidaan tukea muokkaamalla toimintaympäristöä. 

Parantamalla kodin esteettömyyttä, voidaan helpottaa ikääntyneen ruoanlaittoa. Keittiön 



esteettömyyteen vaikuttaa tilojen korkeudet, välineiden saavutettavuus, valaistus ja 

kontrastit. Uunin tai mikroaaltouunin asentaminen työtason korkeudelle lisää 

käyttöturvallisuutta. Lisäksi uunin ja lieden viereen tarvitaan kuumuuden kestävä laskutila 

tai alapuolelle voidaan laittaa myös ulos vedettävä työtaso. Joissakin uunimalleissa on 

lisävarusteena saatavana teleskooppikiskot, jonka avulla ritilän saa vedettyä ulos 

turvallisesti. On myös huomioitava, että keittiön kodinkoneet ovat tarpeeksi helppokäyttöisiä 

ikääntyneelle ja varmistaa, että ikäihminen osaa niitä käyttää. 

 

Tietyt ruoanlaittoon tarvittavat esineet voidaan korostamalla tuoda paremmin näkyville. 

Näiden muutosten tekeminen on suhteellisen helppoa ja edullista. Aterioiden 

valmistamiseen käytettäviin välineisiin voidaan tuoda kontrastia vaikka maalamalla tai 

teippaamalla välineiden rajat toisen väriseksi. Valmistaessa vihanneksia on helpompaa 

käyttää esimerkiksi tummaa leikkuulautaa perunoihin, mutta valkoista värikkäille 

vihanneksille, jolloin terävien välineiden käyttö helpottuu ja on turvallisempaa. 

 

Ikääntyneet, joilla on alentunut näkökyky hyötyvät taktiilisista (tuntoaisti) ja auditiivisista 

(kuuloaisti) avuista. Yksinkertaiset taktiilliset avut, kuten pienet tarra-merkit, voivat jo auttaa 

merkitsemään tiettyjä asioita, esimerkiksi astianpesukoneen virtanäppäimen. Muut 

hyödylliset apuvälineet, esimerkiksi hälyttävä munakello tai ääntä pitävä mikroaaltouuni, 

auttavat aterioiden valmistuksessa. 

 

Työskentelytapojen muuttaminen 

 

Ikääntyneen kanssa voi opetella yhdessä energiansäästökeinoja, jotka voivat helpottaa 

ruoanlaittoa.  Riittävä lepo ennen ruoanlaittoa varmistaa yleisen jaksamisen. On tärkeää 

pitää myös pieniä lepotaukoja ruoanvalmistuksen aikana jos tarpeen. On hyvä miettiä missä 

kohtaa päivästä ikääntynyt on virkeimmillään ja ajoittaa ruoanvalmistusta siihen kohtaan. 

Ikääntyneelle tulee antaa myös tarpeeksi aikaa ruoanvalmistukseen, jotta hän ei koe 

kiirettä. Ruoanvalmistus on hyvä suunnitella etukäteen. Ikääntynyttä on hyvä 

rohkaista järjestelemään tila esteettömäksi ja ottaa kaikki tarvittavat välineet valmiiksi esille. 

Ruoanlaiton yhteydessä on hyvä miettiä työskentelyasentoja ja välttää turhaa nostamista ja 

kantamista. 

 



Osalle ikääntyneistä ruoanlaitto voi olla hyvin tuttua toimintaa ja ruoanvalmistus sujuu 

helposti. Toiset ovat kuitenkin saattaneet tottua saamaan ruoan valmiina, jolloin 

ruoanlaittotaidot voivat olla heikommat. Ikääntynyttä voi olla hyvä opastaa ruoanlaitossa, 

mutta käyttöön voi ottaa myös selkokielisiä reseptejä, jotka yksinkertaisuudessaan ovat 

helppoja ymmärtää, mutta auttavat myös muistiongelmaisten ruoanvalmistusta. 

 

VINKIT 

 Anna ikääntyneelle mahdollisuus aterioiden valmistukseen 

 Mieti yhdessä ikääntyneen kanssa pienapuvälineiden tarve 

 Muokkaa keittiötä esteettömämmäksi 

 Huomioi kodinkoneiden helppokäyttöisyys 

 Korosta välineitä kontrasteilla 

 Muista energiansäästökeinot 

 Ota ikääntyneelle selkokieliset reseptit käyttöön 

 

Kaupassa käynti 

 

Kaupassa käyminen on merkityksellinen tapahtuma, jossa ikääntynyt saa itse valita 

haluamansa tuotteet. Kauppareissut vahvistavat myös sosiaalisia suhteita, sillä vastaan 

tulee usein tuttuja ihmisiä. Liikkumisen vaikeudet voivat estää ikääntynyttä käymään 

itsenäisesti kaupassa, erityisesti, jos kauppamatka on pitkä. Itsemääräämisoikeuden 

säilyttäminen on tärkeää iän lisääntyessä. Tähän liittyy vahvasti oikeus vaikuttaa kaupassa 

käyntiin ja siihen, mitä ruoka-aineita kaupasta tuodaan kotiin. Ostoslistat olisi hyvä tehdä 

yhdessä ikääntyneen kanssa.  

 

Kauppaan kulkemisen haasteita ja ratkaisuja 

 

Monelle ikääntyneelle voi olla haastavaa päästä kauppaan, erityisesti niiden, jotka asuvat 

kauempana keskustasta ja kauppaan on pidempi matka. Ikääntyneen kanssa tulisi 

suunnitella yhdessä paras reitti kauppaan, käyttäen erilaisia kulkuvälineitä, kuten julkisia 

kulkuvälineitä, pyörää tai taksia. Vaikka ikääntynyt pääsisi kauppaan saakka, voi ostosten 

kantaminen kotiin tuottaa hankaluuksia.  Ikääntyneen kanssa voidaan puhua erilaisista 

pyörällisistä kauppakasseista, jotka voisivat helpottaa kauppatavaroiden kotiin tuomista. 



Myös liikkumisen apuvälineet voivat auttaa kaupassa käyntiä. Ikääntynyttä tulee motivoida 

käyttämään liikkumisen apuvälineitä, kuten rollaattoria. Rollaattorin ja muiden liikkumisen 

apuvälineiden valinnalla on merkitystä; toisissa rollaattoreissa on enemmän tilaa 

kauppakasseille kuin toisissa. 

 

Kaupassa käymisen haasteita ja ratkaisuja 

 

Kaupassa ollessa haasteita tuottavat kapeat käytävät, epäselvät käytävä-merkinnät, liian 

korkeat tai matalat hyllyt, liian syvät kärryt sekä pakastealtaat. Ikääntynyt voi käyttää 

kaupassa vedettäviä kauppakasseja ja matalampia ostoskärryjä. Ostettavat kannattaa jakaa 

ikääntyneen ja omaisen kesken niin, että painavammat ostettavat jää omaiselle ja ikääntynyt 

voi keskittyä kevyempiin ostoksiin. Kaupassakäyntiä voi helpottaa myös tekemällä 

ostokset tietokoneella, jolloin ikääntynyt voi tilata kotiinsa viikoittaiset ruokatavaransa 

internetin välityksellä. 

 

VINKIT 

 Tee ostoslistat yhdessä ikääntyneen kanssa 

 Oikeus vaikuttaa ostoslistoihin 

 Suunnittele ikääntyneelle paras reitti kauppaan hyödyntäen erilaisia kulkuvälineitä 

 Hyödynnä erilaisia pyörällisiä tai vedettäviä kauppakasseja 

 Käytä matalampia ostoskärryjä 

 Hyödynnä liikkumisen apuvälineitä 

 Valitse apuväline tarkkaan: toisissa rollaattoreissa enemmän tilaa kuin toisissa! 

 Jätä painavimmat ostokset omaiselle 

 Tee kauppaostoksia internetin välityksellä 

 

Puhelimen käyttö 

 

Matkapuhelimet ovat selvästi yleistyneet ikääntyneiden keskuudessa. Puhelimen käyttö 

tukee ikääntyneiden sosiaalisia suhteita ja sillä on merkittävä vaikutus yksinäisyyden 

ehkäisemisessä. Osalle ikäihmisistä matkapuhelimen käyttö on jo hyvin tuttu asia, mutta 

vielä löytyy paljon heitä, jotka vierastavat puhelimen käyttöä. Näitä ikäihmisiä tulisi 



kannustaa ja rohkaista puhelimen käyttöön. Puhelimen avulla ikääntynyt pystyy 

ylläpitämään ihmissuhteitaan ja pitämään yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin. 

 

Puhelimen käyttömahdollisuuksia 

 

On hyvä valaista ikääntynyttä puhelimen käyttömahdollisuuksista ja hyödyistä sekä 

erilaisista puhelinmalleista. Nykyään on olemassa ikääntyneille tarkoitettuja 

helppokäyttöisiä puhelimia, myös älypuhelimina. Senioripuhelimista löytyy paljon erilaisia 

ominaisuuksia. Isojen näppäinten, yksinkertaisten valikkojen sekä voimakkaan ja selkeän 

äänen lisäksi puhelimesta voi löytyä muun muassa avunpyyntöpainike sekä yhteensopivuus 

kuulolaitteiden kanssa. Tavallisessakin älypuhelimessa on usein mahdollista laittaa päälle 

helppokäyttötoiminnot, jolloin ikääntyneen on todennäköisesti helpompi käyttää puhelinta. 

 

Puhelin osaksi arkea 

 

Ikääntyneelle on hyvä perustella, miksi itse toivoo ikääntyneen käyttävän puhelinta: onko 

syy se, että ikääntyneeseen voidaan olla yhteydessä arkisista asioista vai käytetäänkö 

puhelinta vain hätätapauksissa? On hyvä kysyä ikääntyneeltä itseltään, mitä hän toivoo 

saavansa puhelimelta: haluaako ikääntynyt soitella, lähettää tekstiviestejä tai vain osata 

vastata, jos hänelle soitetaan. Osa ikääntyneistä saattaa olla kiinnostuneita opettelemaan 

monimutkaisempiakin toimintoja, kuten kuvien ottamista tai internetin käyttöä. 

Mikäli puhelimen käyttö ei ole ikääntyneelle entuudestaan tuttua, kannattaa käyttöä opetella 

yhdessä. Jotta puhelimen käyttö on mahdollista, tulee puhelimen perustoiminnot olla 

hallussa, kuten puhelun tekeminen ja vastaanottaminen. Omainen voi auttaa 

perustoimintojen opettamisessa. Opettelu voi viedä jonkin verran aikaa, mutta lopulta 

ikääntynyt voi kokea onnistumisen kokemuksia käytön oppimisesta. 

 

VINKIT 

 Kannusta ja rohkaise puhelimen käyttöön 

 Kerro puhelimen käyttömahdollisuuksista, hyödyistä ja puhelinmalleista 

(senioripuhelimet) 

 Perustele miksi toivot ikääntyneen käyttävän puhelinta 

 Kysy mitä ikääntynyt toivoo puhelimelta 

 Opetelkaa puhelimen käyttöä yhdessä 



 Kerro helppokäyttötoiminnoista 

 Mahdollisuus avunpyyntöpainikkeeseen 

 Mahdollisuus yhteensopivuuteen kuulolaitteen kanssa 

 

Kulkuvälineillä liikkuminen 

 

Kotoa lähteminen ja paikasta toiseen liikkuminen on tärkeää sosiaalisten suhteiden sekä 

itsenäisyyden ylläpitämisessä. Ikääntyneille on tärkeää pystyä kulkemaan itsenäisesti 

paikasta toiseen. Ikääntyneet voivat haluta käyttää kulkuvälineitä asioiden hoitamisen 

apuna, mutta toisille kulkuvälineillä liikkuminen voi olla puhtaasti vapaa-ajan viettoa. 

 

Monta tapaa liikkua 

 

Ikääntynyttä olisi hyvä rohkaista käyttämään kulkuvälineitä vielä kun toimintakyky sen 

mahdollistaa. On hyvä keskustella ikääntyneen kanssa erilaisista kulkuvälineistä. Osa 

ikäihmisistä kykenee vielä polkemaan pyörällä kun taas toisille sopii paremmin linja-auto tai 

taksi. Osa ikäihmisistä kykenee käyttämään autoakin, mutta omaisen on huolehdittava, että 

toimintakyky ajamiseen on riittävä. Taksin käyttöä varten on mahdollista hankkia 

palveluseteleitä. Pyöräilystä pitäville on olemassa 3-pyöräisiä polkupyöriä, jotka 

mahdollistavat pyöräilyn tasapainoheikkouksista huolimatta. 

 

Julkisten kulkuvälineiden toimintatavat 

 

Osa ikääntyneistä voi pelätä julkisten kulkuvälineiden käyttöä kuten linja-autoa, varsinkin jos 

ei ole tottunut niiden käyttöön. Ikäihmisen kanssa olisikin hyvä harjoitella liikkumista 

paikasta toiseen ja opetella reittejä tutuiksi, jotta matkojen teko sujuisi helpommin. Lisäksi 

julkisten kulkuvälineiden käyttöön liittyvät toimintatavat, kuten maksaminen ja bussin 

pysäyttäminen, on hyvä käydä läpi ikääntyneen kanssa. Pelot voivat liittyä myös 

heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn, jolloin esimerkiksi pelko kaatumisesta voi 

vaikeuttaa kulkuvälineillä liikkumista. Ikääntyneen kanssa kannattaa yhdessä käydä 

tutustumassa erilaisiin julkisiin kulkuvälineisiin. Muistuta ikääntynyttä palvelulinjoista, joiden 

reitit ovat usein suunniteltu kulkemaan tärkeimpien palvelujen luokse. 



Kulkuvälineillä liikkumisen haasteita ja ratkaisuja 

 

Kulkuvälineillä liikkumista voi vaikeuttaa kulkuvälineiden saavutettavuus, taloudelliset 

haasteet, lääkkeiden sivuvaikutukset, harjoittelun puute esimerkiksi autoa tai pyörää 

ajettaessa sekä riippuvuus julkisten kulkuvälineiden aikatauluista. Mikäli ikääntyneen 

asuinympäristö on vanhetessa muuttunut, on hyvä tutustua ikääntyneen kanssa uuteen 

ympäristöön helpottaakseen ja rohkaistakseen ikääntynyttä kulkuvälineiden käyttöön. 

Muista puhua ikääntyneen kanssa myös eksymisen mahdollisuuksista ja käydä läpi 

toimintamallit eksymisen sattuessa. 

 

VINKIT 

 Rohkaise käyttämään kulkuvälineitä 

 Keskustele erilaisista kulkuvälineistä 

 Huolehdi että toimintakyky ajamiseen on riittävä 

 Keskustele palveluseteleiden käytöstä 

 Tutustu 3-pyöräisiin polkupyöriin 

 Harjoittele liikkumista paikasta toiseen ja tutustu bussireitteihin 

 Opettele julkisten kulkuvälineiden käyttöön liittyviä toimintatapoja 

 Käy tutustumassa ikääntyneen kanssa erilaisiin julkisiin kulkuvälineisiin 

 Muistuta palvelulinjoista 

 Tutustu ikääntyneen kanssa uuteen ympäristöön 

 Puhu ikääntyneen kanssa eksymisestä ja käy läpi toimintamalli eksymisen 

sattuessa 

 

Asioiden hoitaminen 

 

Lääkeasioista huolehtiminen 

 

Hyvin usein ikääntyneen lääkehoidosta huolehditaan ikäihmisen puolesta. Ikääntynyt olisi 

kuitenkin hyvä ottaa mukaan lääkeasioista huolehtimiseen. Ikääntyneelle voi olla tärkeää, 

että saa vaikuttaa omaan hoitoonsa ja että hänet otetaan huomioon. On tärkeää, että 

ikääntynyt tietää myös itse, mitä lääkkeitä hän syö ja mitä diagnooseja varten lääkkeet ovat. 

Ikääntyneen toimintakyky huomioon ottaen ikääntynyt voidaan ottaa mukaan lääkkeiden 



jakoon. Jos ikäihmisellä on käytössään dosetti, voi hän jakaa lääkkeet itsenäisesti tai 

omaisen avustuksella, jonka jälkeen omainen voi vielä tarkistaa jaetut lääkkeet oikeiksi. 

Lääkkeiden ottamisen tueksi on olemassa erilaisia lääkeannostelijoita, jotka hälyttävät kun 

on lääkkeenottoaika ja tarjoavat oikean lääkkeen. Lääkeannostelijat ovat oiva tapa tukea 

ikääntyneen itsenäisyyttä, vaikka samassa taloudessa asuisikin henkilöitä, jotka voivat 

hoitaa lääkeasiat. Sekä dosetteja ja lääkeannostelijoita on hyvä vertailla valikoimista ja 

löytää ikääntyneelle sopivin malli. 

 

Huomioitavaa lääkehoidossa 

 

Lääkehoidossa on tärkeä varmistaa, että ikääntynyt ottaa lääkkeitä reseptin mukaisesti ja 

ettei ikääntynyt unohda ottaa lääkkeitä. On myös hyvä huomioida lääkkeiden mahdolliset 

sivuvaikutukset, esimerkiksi väsymys ja tämän vaikutus jaksamiseen. Erityisesti jos 

iäkkäällä on käytössä useita eri lääkkeitä, olisi hyvä säännöllisesti tarkistaa lääkitys 

mahdollisten turhien lääkkeiden vuoksi. Lisäksi ikääntynyttä tulee valaista lääkkeiden ja 

päihteiden yhteisvaikutuksista. 

 

Raha-asioiden hoitaminen 

 

Raha-asioiden hoidon helpottamisessa kannattaa sopia ikääntyneen oma sekä talouden 

yhteinen budjetti. On hyvä kysyä ikääntyneen mielipide siitä, mikä hänestä tuntuu kaikkein 

miellyttävimmältä keinolta käsitellä rahaa ja maksaa laskuja. Ikääntyneen kanssa voidaan 

yhdessä opetella hoitamaan budjettia ja käyttämään muun muassa otto-automaatteja tai 

verkkopankkia. 

Ikääntyneelle kannattaa kertoa kaikista vaihtoehtoisista tavoista maksaa laskuja, 

esimerkiksi verkkopankki, e-lasku, suoraveloitus ja pankissa maksaminen. Ikääntyneen 

kanssa voidaan yhdessä opetella vaihtoehtoisia maksutapoja käteisellä maksamisen sijaan, 

kuten esimerkiksi pankkikortin luotto-tai pankkipuolen käyttäminen sekä 

lähimaksuominaisuuden hyödyntäminen. 

 

On hyvä tuoda esiin myös rahankäyttöön liittyviä riskejä. Ikääntyneelle kannattaa perustella, 

miksi on hyvä pitää vain vähän käteistä mukana ulkoa liikkuessa ja miksi 

verkkopankkitunnuksien salasanoja ei kannata säilyttää lompakossa. 

 



VINKIT 

 Sovi ikääntyneen oma sekä talouden yhteinen budjetti 

 Kysy ikääntyneen mielipide miellyttävimmästä tavasta käsitellä rahaa ja maksaa 

laskuja 

 Huomioi rahankäyttöön liittyvät riskit 

 Opettele vaihtoehtoisia maksutapoja 

 Opettele eri keinoja maksaa laskuja 

 Ota ikääntynyt mukaan lääkeasioista huolehtimiseen 

 Jaa ikääntyneen lääkkeet yhdessä ikääntyneen kanssa 

 Varmista että ikääntynyt tietää, mitä lääkkeitä hän käyttää ja mitä varten ne ovat 

 Varmista että ikääntynyt muistaa ottaa lääkkeet ja ottaa ne reseptin mukaisesti 

 Ole tietoinen erilaisista lääkeannostelijoista  

 Tarkista lääkitys säännöllisesti ja huomioi lääkkeiden sivuvaikutukset 

 Valaise ikääntynyttä lääkkeiden ja päihteiden yhteisvaikutuksista 

 

Apuvälineiden hankinta 

 

Apuvälineiden avulla voidaan ylläpitää yksilön toimintakykyä sekä osallistumista erilaisiin 

arjen toimintoihin. Tällä tavoin voidaan turvata ikääntyneen kotona asuminen sekä 

sujuvoittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Parhaimmillaan apuvälineet voivat 

tukea ikääntyneen normaalin arkielämän kulkua. 

 

Apuvälinetarpeen voi huomata esimerkiksi henkilö itse, hänen läheinen tai henkilöä hoitava 

ammattihenkilö. Omainen saattaa huomata haasteita ikääntyneen päivittäisissä 

toiminnoissa ja miettiä olisiko ongelmaan jotakin ratkaisua. Usein omainen ei osaa suoraan 

ajatella mitään tiettyä apuvälinettä arjessa vastaan tuleviin haasteisiin. Apuvälinetarpeen 

ilmetessä kannattaakin olla suoraan yhteydessä perusterveydenhuollon 

apuvälinepalveluihin, esimerkiksi kunnan apuvälinelainaamoon. Apuvälineen hankkii joko 

sosiaalitoimi, terveydenhuolto tai asiakas itse. Apuvälineet, jotka saadaan 

perusterveydenhuollon puolelta, ovat pääosin tavallisimpia liikkumisen sekä 

päivittäistoimintojen apuvälineitä. Mikäli on tarve erityisempää asiantuntemusta vaativille tai 

hankintahinnaltaan kalliimmille apuvälineille, apuvälinelainaamosta ohjataan eteenpäin 

erikoissairaanhoidon piiriin. 



 

Nykyään isommissa päivittäistavarakaupoissa myydään tavallisten keittiövälineiden lisäksi 

myös pienapuvälineitä, kuten helppokäyttöisiä purkinavaajia ja pystykahvaisia veitsiä. 

Apuvälineitä voi löytää melko helposti myös itse. Sivustomme ”linkit” osiosta löytyy lista 

muutamista apuvälineitä myyvistä tahoista. 

 

Ota huomioon seuraavat asiat, miettiessäsi apuvälineen tarvetta: 

 

1. Apuvälinetarpeen huomaaminen 

2. Yhteys kunnan apuvälinepalveluihin 

3. Apuvälineen hankinta apuvälinelainaamosta  

4. Mahdollinen ohjaus eteenpäin esimerkiksi erikoissairaanhoidon piiriin 

5. Muista, että apuväline on myös mahdollista hankkia itse! 

 


