
MUISTIKYSELY LÄHEISELLE 

TUTKITTAVA: ________________________________________________________ PVM:________________________ 

VASTAAJA __________________________________________________________ PUOLISO / LAPSI / MUU 

LUE kysymys ja kaikki sen vastausvaihtoehdot. Valitse nykytilaa kuvaavin vaihtoehto ja YMPYRÖI sen edessä oleva 

 

 

I  MUISTIN MUUTOKSET 

1. Muistaako hän tehdä sovitut asiat? 

1. Muistaa tehdä sovitut asiat kuten ennen  

2. Muistaa tehdä sovitut asiat vähän huonommin kuin ennen 

3. Unohtaa melkein aina tehdä sovitut asiat 

 

2. Muistaako hän, mitä äskettäin on puhuttu? 

1. Muistaa entiseen tapaan, mitä äskettäin on puhuttu 

2. Muistaa vähän huonommin, mitä äskettäin on puhuttu 

3. Unohtaa melkein aina mitä äskettäin on puhuttu 

 

3. Kyseleekö tai kertooko hän samoja asioita uudelleen ja 

uudelleen? 

1. E i kysele eikä kerro samoja asioita useammin kuin ennen 

2. Kyselee ja kertoo samoja asioita vähän useammin kuin 

ennen 

3. Kyselee ja kertoo samoja asioita paljon useammin kuin 

ennen 

 

4. Muistaako hän läheistensä nimet? 

1. Muistaa läheisten nimet kuten ennen  

2. Läheisten nimien muistaminen on hieman vaikeutunut 

3. Läheisten nimien muistaminen on selvästi vaikeutunut 

 

5. Miten hän oppii uusia toimintatapoja, esim.  jonkin uuden 

laitteen käyttö? 

1. Oppii uusia toimintatapoja kuten ennen 

2. Oppii uusia toimintatapoja huonommin kuin ennen 

3. Ei opi uusia toimintatapoja juuri lainkaan 

 

6. Miten käytännön taidot sujuvat (kodinkoneet, käsityöt, 

ruoan laitto, pienet korjaustyöt jne.)? 

1. Käytännön taidot eivät ole muuttuneet 

2. Käytännön taidot ovat jonkin verran heikentyneet 

3. Käytännön taidot ovat selvästi heikentyneet 

 

7. Miten hän suhtautuu muistivaikeuksiinsa? 

1. On huolissaan muistinsa vaikeuksista 

2. Ei ole huolissaan muistinsa vaikeuksista 

3. Vähättelee muistivaikeuksiaan  

 

II PUHEEN JA HAVAINNON MUUTOKSET 

8. Miten hän ymmärtää kuulemaansa puhetta? 

1. Ymmärtää yhtä hyvin kuin ennen 

2. Ymmärtäminen on joskus vaikeaa, asioita on toistettava 

3. Ymmärtää puhetta huonosti 

 

 

 

 

 

 

 

9. Miten hyvin hän puhuessaan löytää tarvittavat sanat? 

1. Sanat löytyvät kuten ennenkin 

2. Joutuu ajoittain hakemaan sanoja 

3. Joutuu jatkuvasti hakemaan sanoja 

 

10. Miten sujuvasti hän puhuu? 

1. Puhe sujuu kuten ennen 

2. Puhe on hitaampaa ja työläämpää kuin ennen 

3. Puhe on nykyään hyvin hidasta ja juuttuvaa 

 

11. Miten hän löytää kulkiessaan reitit ja paikat? 

1. Löytää reitit ja paikat kuten ennen 

2. Reittien ja paikkojen löytäminen on jonkin verran vaikeutunut  

3. Eksyy nykyään helposti 

 

III LUONTEEN JA TOIMINTATAVAN MUUTOKSET 

12. Ovatko kiinnostuksen kohteet ja harrastukset pysyneet 

ennallaan? 

1. Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset ovat samanlaisia kuin 

ennen 

2. Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset ovat jonkin verran 

vähentyneet 

3. Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset ovat selvästi vähentyneet 

 

13. Onko hän hidastunut päivittäisissä toiminnoissaan? 

1. Toimii samalla nopeudella kuin ennen 

2. Toimii vähän hitaammin kuin ennen 

3. Toimii selvästi hitaammin kuin ennen 

 

14. Onko hän samalla tavalla oma-aloitteinen kuin ennen? 

1. Oma-aloitteisuus toimiin ryhtymisessä on yhtä hyvää kuin ennen 

2. Oma-aloitteisuus toimiin ryhtymisessä on jonkin verran 

heikentynyt 

3. O ma-aloitteisuus on hyvin vähäistä, hän on usein aloitekyvytön 

 

15. Onko hänen ajattelunsa johdonmukaista? 

1. Ajattelu pysyy asiassa yhtä johdonmukaisesti kuin ennen 

2. Ajattelu syrjähtelee sivuasioihin hieman useammin kuin ennen 

3. Ajattelu on nykyään epäjohdonmukaista ja syrjähtelee usein 

sivuasioihin 
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16. Onko hän muuttunut aikaisempaa estottomammaksi eli 

tekee tai puhuu asioita, joita aikaisemmin ei julkisesti 

olisi tehnyt tai puhunut? 

1. Estottomuus ei ole lisääntynyt aikaisempaan verrattuna 

2. Estottomuus tuntuu lisääntyneen jonkin verran 

3. Estottomuus on lisääntynyt selvästi, puhuu ja toimii usein 

sopimattomasti 

 

17. Huolehtiko hän itsestään ja muista entiseen tapaan 

1. Pitää huolta itsestään ja muista kuten ennen  

2. On vähän välinpitämättömämpi ja piittaamattomampi kuin 

ennen 

3. On selvästi piittaamaton ja välinpitämätön itsestään ja 

muista 

 

18. Onko hänellä ollut päiväaikaisia näköharhoja, näkeekö 

hän olemattomia asioita? 

1. Näköharhoja ei ole ollut 

2. Näköharhoja on joskus 

3. Näköharhoja on usein 

 

19. Onko hän muuttunut viime aikoina masentuneeksi? 

1. Ei vaikuta masentuneelta 

2. On muuttunut hieman alakuloiseksi ja masentuneeksi 

3. On selvästi masentunut nykyään 

 

IV MUISTIN JA MUUN TIEDONKÄSITTELYN MUUTOSTEN 

ALKU JA KEHITYS 

21. Miten hänen muistin ja muun tiedonkäsittelyn 

ongelmansa ovat alkaneet? 

1. Vähitellen useamman vuoden aikana 

2. Melko nopeasti muutaman kuukauden sisällä 

  

22. Mitkä olivat ensimmäiset ongelmat Milloin ne huomattiin? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

23. Edelsikö ongelmien alkua jokin erityinen tapahtuma? 

1. Ei tietoa 

2. Sairaus tai sairauskohtaus 

3. Tapaturma:  

4. Merkittävä elämänmuutos: 

 ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

 

V  AVUN TARVE 

24. Kuinka paljon hänen tekemisiään pitää valvoa? 

1. Selviytyy itsenäisesti, ei tarvitse valvontaa   

2. Tarvitsee ylimääräistä valvontaa jonkin tai ajoittain 

3. Tarvitsee valvontaa jatkuvasti 

 

25. Miten itsenäisesti hän selviytyy kodin ulkopuolisten asioiden 

hoitamisesta (raha-asiat, laskujen maksu, kaupassa käynti, 

matkustaminen, jne.)? 

1. Kodin ulkopuolisten asioiden hoitaminen on ennallaan 

2. Tarvitsee joskus tukea ja apua asioiden hoitamisessa 

3. Tarvitsee usein tukea ja apua asioiden hoitamisessa 

 

26. Miten hän selviytyy henkilökohtaisissa perustoimissa 

(pukeminen, peseminen, syöminen, wc)? 

1. Selviää itsenäisesti ja ilman apua 

2. Tarvitsee jonkin verran apua 

3. Tarvitsee jatkuvaa apua 

27. Miten rasittavaksi läheiset ovat kokeneet muutokset? 

1. Muutokset eivät rasita läheisiä 

2. Muutokset tuntuvat hieman rasittavilta 

3. Muutokset tuntuvat hyvin rasittavilta 

28. Onko läheisillä itsellään avun ja tuen tarvetta? 

1. Tuen tarvetta ei ole tällä hetkellä 

2. Läheiset tarvitsevat tukea ja apua, missä asioissa: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

29. Elämäntilannetta ja toimintakykyä koskevia muita havaintoja 

tai huolen aiheita 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


