
 

Erratum 

 

Painatuksen jälkeen tehdyt korjaukset liittyen Oulun yliopiston kasvatustieteen oppiaineen 
julkaisuun "Kvasikokeellinen tutkimus mielimusiikin käytöstä muistisairauden hoidossa".  
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Korvaa sivun 2, tiivistelmä: 

Ikääntyneiden väestöosuuden kasvaminen työikäisen väestön osuuden vähetessä koettelee kansantaloutemme 
kantokykyä. Talouden kestävyysvajeen on arveltu olevan jopa yli viisi prosenttia bruttokansantuotteesta, ja 
suurin osa vajeesta selittyy väestön ikääntymisen vuoksi voimakkaassa kasvussa olevilla sosiaali- ja 
terveysmenoilla. Erityisesti vanhusten ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen on yhteiskunnalle kallista. 

Muistisairaudet ovat merkittävä ympärivuorokautisen hoidon syy, ja hoidon tarvetta kasvattavat erityisesti 
muistisairauden käytösoireet oireilun hoitohenkilökuntaa kuormittavan luonteen vuoksi. Käytösoireilun hyvä 
hoito on avainasemasssa kotona asumisen tukemisessa, mutta niiden hoitaminen on tärkeää myös laitoksessa 
asuvan vanhuksen kohdalla hoitajien ja asuintovereiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. 
Käytösoireilun risitekijä on virikkeetön ympäristö, jollainen ryhmäkoti voi itsenäiseen harrastamiseen 
kykenemättömälle muistisairaalle helposti olla. Virikkeettömyys johtaa kehään, jossa toimintakyvyn lasku ja 
käytösoireilun lisääntyminen johtavat hoitohenkilökunnan uupumiseen, mikä jälleen vaikeuttaa virikkeiden 
järjestämistä. Virikkeiden tarjoamisen tärkein voimavara on hoitajien työssäjaksaminen. 

Mielimusiikin kuuntelemisen on tutkimuksissa todettu vähentävän muistisairaiden käytösoireilua ja 
masentuneisuutta sekä parantavan heidän elämänlaatuaan. Mielimusiikin kuuntelemisen etu verrattaessa sitä 
muihin virikeinterventiohin on sen vähäinen resurssisitovuus: vanhus voi kuunnella musiikkia ilman tarvetta 
hoitajan läsnäololle. Toisin kuin käytösoireilun hoidossa usein käytetyt psyykenlääkkeet mielimusiikin 
kuunteleminen ei aiheuta toimintakyvylle haitallisia sivuvaikutuksia. Mielimusiikin vaikuttavuus 
käytösoireiluun voi selittyä kipua ja harhoja vähentävällä, kognitiivista tasoa hetkellisesti kohottavalla ja 
mielialaa parantavalla sekä identiteettiä tukevalla vaikutuksella. Vaikutus voi välittyä myös hoitajien eettisen 
kuormituksen ja tämän myötä vuorovaikutuksen laadun paranemisen kautta. 

Tässä kahden palvelukodin muistisairaiden osastojen kanssa tehdyssä interventiotutkimuksessa tutkittiin 
päivittäisen mielimusiikin kuuntelun vaikutusta asukkaiden (n = 21) käytösoireilun määrään ja heidän 
hoitajiensa (n = 12) työhyvinvointiin pohtien samalla keinoja, miten mielimusiikin käyttöä voitaisiin 
muistisairaiden hoidossa lisätä. Tutkimus osoitti yleisen ja verbaalisen levottomuuden vähentyneen enemmän 
musiikkia kuunnelleessa ryhmässä kuin vertailuryhmässä (p = .006) ja hoitajien työhyvinvoinnin parantuneen 
enemmän tutkimus- kuin vertailuryhmässä (p = .015). Yksittäisistä työhyvinvoinnin muuttujista erityisen 
maininnan ansaitsee kiireen kokemisessa syntynyt tilastollisesti merkitsevä ero suhteessa vertailuryhmään (p 
= .004): musiikin tarjoamisen lisääminen päivärutiineihin ei lisännytkään hoitajien kiirettä, vaan vähensi sitä. 
Hoitajat kokivat mielimusiikin tarjoamisen olevan vaivatonta ja musiikin käytön koettiin virkistävän 
asukkaita ja keventävän hoitajien työtaakkaa. Tutkimus puoltaakin mielimusiikin käyttämistä osana 
kokonaisvaltaista ja kuntouttavaa, vanhuksen identiteettiä ja yksilöllisyyttä arvostavaa sekä 
hoitohenkilökunnan työssäjaksamisen kannalta kestävää hoitotyötä. 

Musiikin käytön tiellä on ennen kaikkea tiedon puute: hoitajien koulutus ei anna riittäviä valmiuksia arvioida 
musiikin käytettävyyttä eri potilasryhmien kanssa työskenneltäessä. Hoitajien koulutuksista puuttuu 
työelämää palveleva, musiikin hyvinvointia tuottavaa näkökulmaa tarkasteleva musiikinopetus. Musiikilla on 
oppiaineena tilaa kasvaa paitsi perus- ja lukio-opetuksessa merkittäväksi yksilön psyykeen hyvinvointia 
tukevaksi hyvinvointioppiaineeksi, myös ammatillisissa koulutuksissa opetettavaksi aineeksi, joka aidosti 
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rikastuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatteihin valmistuvien ammattitaitoa. Tämä 
kuitenkin vaatii musiikkikasvatuksen yliopistokoulutukselta mukautumista uusien sovellutusalueiden 
tarpeisiin. 
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