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Muistisairaan ihmisen edunvalvontaa on kehitettävä 
yhteistyössä sekä muistisairaiden ihmisten ja heidän 
läheistensä että edunvalvonnan eri toimijatahojen  
ja ammattihenkilöstön kanssa!

Otathan yhteyttä, tehdään kehittämistyötä yhdessä!
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MIKÄ?
MUISTISAIRAAN IHMISEN  
EDUNVALVONTA YHTEISTYÖNÄ 
Kehittämisprojekti 2013–2016

MIKSI?
n Muistisairaiden ihmisten määrä ja heidän  
etujen valvonnan tarve kasvaa.

n Muistisairas ihminen on usein etenevän  
sairautensa vuoksi haavoittuva ja oikeudellisesti 
heikommassa asemassa kuin muut. 

n Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta  
ei kunnioiteta riittävästi eivätkä hänen oikeutensa 
toteudu yhdenvertaisesti. 

n Ikääntyviä on tärkeää ohjata varautumaan  
oikeudellisen toimintakyvyn heikentymiseen ja 
käyttämään ennakoinnin keinoja.

n Edunvalvonta oikea-aikaisena ja viimesijaisimpana 
keinona vaatii kehittämistä.

n Muistisairaan ihmisen edunvalvonnan eri  
toimijatahojen tulee tehdä enemmän yhteistyötä.

n Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset  
tarvitsevat osaamisen vahvistamista oikeudellisissa 
kysymyksissä ja oikeusalan ammattilaiset  
muistisairaan ihmisen kohtaamisessa.

Projektissa: 
n kehitetään muistisairaan ihmisen edunvalvontaan 
liittyvien toimijatahojen, kuten maistraattien, 
oikeusaputoimistojen, sosiaali- ja terveydenhuollon  
sekä kolmannen sektorin yhteistyötä ja tiedonkulkua

n vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten osaamista oikeudellisissa  
kysymyksissä sekä oikeusalan ammattilaisten  
osaamista muistisairaan ihmisen kohtaamisessa

n  kehitetään ennakoinnin keinojen sekä tuetun 
päätöksenteon kokonaisuutta muistisairaan ihmisen 
etujen valvontaan

n edistetään keskustelua ja lisätään tietoutta 
muistisairaan ihmisen yhdenvertaisista oikeuksista  
ja edunvalvonnasta

PAINAVATKO 
MUISTISAIRAAN 

IHMISEN OIKEUDET 
VAA’ASSA?

PROJEKTIN  
PÄÄTAVOITE
Muistisairaan ihmisen 

edunvalvonta vahvistuu,  
kehittyy ennakoivaan ja 
itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisen suuntaan  
sekä yhteistyö  

edunvalvonnan toimijatahojen 
kesken lisääntyy.

Projektissa luodaan muistisairaan ihmisen edunvalvontaan 
kokonaisvaltainen ja laajasti hyödynnettävissä oleva varhaisen 
avoimen yhteistyön malli (VAY), missä sovelletaan Terveyden  
ja hyvinvoinnin laitoksen aiempaa kehittämistyötä. 
Muistisairaan ihmisen tuetun päätöksenteon kokonaisuuden 
kehittäminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta.

Osana varhaisen avoimen yhteistyön mallia (VAY) tuotetaan 
työkaluja, oppaita ja materiaaleja eri kohderyhmille muistisairaan 
ihmisen yhdenvertaisten oikeuksien, oikeudellisen varautumisen 
keinojen ja edunvalvonnan kehittämiseksi. Kehittämistyön 
aikana järjestetään myös muistisairaan ihmisen oikeudellisiin 
kysymyksiin liittyvää koulutusta. Projektissa pyritään 
julkaisemaan artikkeleita ja kannanottoja hankkeen teemoista.

Projektin toteutuksessa on mukana kunta- ja yhteistyö-
kumppaneita, joiden kanssa kehitetään erityisesti 
edunvalvonnassa toimivien tahojen yhteistyötä.

MITÄ ja MITEN?
Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä on Suomen muistiasiantuntijat ry:n 

hallinnoima ja RAY:n rahoittama kehittämisprojekti. Projektin päämääränä on  
muistisairaan ihmisen oikeuksien, hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistaminen.

KALLISTUUKO VAAKA 
MUISTISAIRAAN IHMISEN 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN 
VAI RAJOITTAMISEN 

SUUNTAAN?


