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Vanhustenhoito
• Vanhustenhoito: instituutio & fyysiset ja psyykkiset rajoitteet (Backhaus

2011; 2018)
• Elderspeak, hoivapuhe

• Tutkittu jo pitkään (Caporael 1981; Grainger 1993; Williams 2011)
• Huomio sosiaaliseen suhteeseen (Marsden & Holmes 2014)

• Kuinka paljon yksilöt voidaan ja osataan ottaa huomioon?
• Kuulo, muisti, keskittyminen, mieliala, persoona…..

• Milloin selkokieli tarpeen? Miten eroaa hoivapuheesta?
• Mukautusta tarvittaessa
• Sosiaaliset ulottuvuudet (seurustelu) vs. päivittäinen selviytyminen
• Keskustelua päivän tapahtumista, uutisten seuraaminen, yleiset aiheet vs.

hoitotoimet, ruokailu, liikkuminen
• Sosiaaliset taidot kaikkein keskeisimpiä!



Miten käyttää keskustelussa selkokieltä kuin
aikuinen aikuiselle?



Esimerkkejä tutkimuksista
- mahdolliset linkit selkokieleen?
• Muistisairaiden keskustelut

• Hoitajien toiminnan vaikutus muistisairaiden vuorovaikutukseen (Lindholm &
Wide 2019)

• Vanhusten erilaiset kyvyt osallistua keskusteluun (Lindholm 2012)
• Kiinteät ilmaukset ja esim. tarttuminen muistisairaan topiikkeihin (Lindholm

2006)
• Eri kielitaustasta tuleva vanhus + muistisairaus

• Kokoomateos (Plejert & al. 2017)
• Luovat strategiat (Jansson 2014)
• Reagointi farsinkielisen vanhuksen aloitteisiin (Plejert et al. 2014)

• Etunimipuhuttelu
• Eri funktioita, esim. konkretisoi käsillä olevaa toimintaa

• Kosketus ja kehon kieli
• Lisäresurssi ymmärtämiseen
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