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Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, Logopedian tutkimusyksikkö 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella ja kuvata palvelutalossa asuvien 

muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen muuttumista viiden viikon muistelutikun käyttä-

misen aikana yhdessä heidän omaistensa ja hoitajiensa kanssa. Toisena tavoitteena oli kar-

toittaa muistelutikun mahdollisuutta vuorovaikutusta tukevana menetelmänä. Muistelutikku 

on muisteluterapiaan perustuva digitaalinen apuväline, jonka vaikutuksia vuorovaikutuksen 

eri osa-alueille ei ole aikaisemmin tutkittu. Tarkastelen tässä tutkielmassani, miten muistelu-

tikku vaikuttaa muistisairaiden ihmisten verbaalisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen 

määrään ja laatuun. Lisäksi tarkastelen, miten muistelutikku toimii vuorovaikutusta tukevana 

menetelmänä. Pyrin tekemään johtopäätöksiä muistelutikun soveltumisesta muistisairaiden 

ihmisten heikkenevän vuorovaikutuksen aktivoimiseen, tukemiseen ja kuntouttamiseen. 

Tähän tutkimukseen osallistui kaksi tehostetussa palvelutalossa asuvaa keskivaikeaa Al-

zheimerin tautia sairastavaa henkilöä sekä kaksi heidän omaistaan ja kaksi hoitohenkilökun-

nan jäsentä. Tutkittavien muistisairaiden ihmisten keski-ikä oli 77,8 vuotta. Tutkimusaineisto 

koostui kahden arviointikerran tuloksista sekä hoitajien tekemistä muistiinpanoista. Tutki-

mus toteutettiin kaksivaiheisesti alkuarvioinnilla ja loppuarvioinnilla. Arviointi toteutettiin 

CETI- ja AKE-mittareilla, jotka omaiset ja hoitajat täyttivät tutkimuksen alussa ja lopussa. 

Tutkimuksen lopussa omaiset ja hoitajat osallistuivat lisäksi haastatteluun, joka toteutettiin 

puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Kerätty aineisto analysoitiin käyttämällä systemaat-

tista aineistolähtöistä teemahaastattelun analyysia. Tulokset esitettiin taulukoiden ja haastat-

teluiden katkelmien avulla. 

Tutkimuksessa hoitajan tekemien CETI-arvioinnin ja haastatteluiden tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että muistelutikku vaikutti positiivisesti yhden tutkittavan verbaalisen ja 

nonverbaalisen vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Tutkimus osoitti, että muistelutikku 

voi toimia muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta aktivoivana ja lisäävänä välineenä, mi-

käli sitä käytetään säännöllisesti. Muistelutikku koettiin pääasiassa mieluisana kokemuksena 

ja konkreettisena välineenä, joka on helposti lähelle saatavissa. Hoitajien haastatteluiden mu-

kaan muistelutikku auttoi vuorovaikutuksen tukemisessa ja etenkin muistisairaan ihmisen 

tuntemisessa paremmin. Muistelutikku voi auttaa hoitohenkilökuntaa näkemään muistisai-

rauden takana olevan yksilöllisen ihmisen. 

Tämän työn havainnot olivat pääosin samansuuntaisia kuin aikaisemmassa kirjallisuudessa 

raportoidut tulokset. Tutkimuksen tulosten avulla ei voitu kuitenkaan tehdä yhteneviä johto-

päätöksiä muistelutikun merkittävistä positiivista vaikutuksista muistisairaiden ihmisten 

vuorovaikutuksen muuttumiseen tai vuorovaikutuksen tukemiseen etenkään omaisten 

kanssa. Suurempi otoskoko ja pidempi tutkimusjakso voisivat antaa tarkempaa tieteellistä 

tutkimusnäyttöä muistelutikun vaikutuksista muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen osa-

alueisiin. Tulevaisuudessa muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisesta ja toimi-

vista menetelmistä olisi tärkeää saada laajempaa tieteellistä tutkimusta, jotta muistisairaiden 

ihmisten puheterapeuttiset käytänteet kehittyisivät ja muistisairaiden ihmisten vuorovaiku-

tusta pystyttäisi tukemaan parhain päin sairauden edetessä. 

Avainsanat: Alzheimerin tauti, elämäntarina, muisteluterapia, muistelutikku, muistisairaus, 

vuorovaikutuksen tukeminen 
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1 JOHDANTO 

 

Muistisairauksiin liittyy huomattavia kommunikoinnin, puheen ja kielen vaikeuksia (Bayles 

& Tomoeda, 2014, s. 46−53; Pekkala, 2006). Suuri osa pitkäaikaishoitopaikkojen asukkaista 

kokee puhuvansa vähemmän muutettuaan hoitokotiin (Kaakinen, 1992) ja he kokevat vuo-

rovaikutuksensa usein myös merkityksettömäksi (Lubinski, Morrison & Rigrodsky, 1981). 

Muistisairaudet ovat hyvin yleisiä ikääntyneillä ja ne ovatkin maailmanlaajuisesti yleisempiä 

kuin esimerkiksi aivoinfarktit, rintasyöpä tai diabetes (Viramo & Sulkava, 2015). Suomessa 

muistisairauteen sairastuu joka vuosi noin 14 500 henkilöä ja noin 100 000 ihmistä kärsii 

lievästä dementiasta (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017). Alzheimerin tauti (AT) 

on yleisin muistisairaus ja se on syynä ainakin 60−70 % tapauksista (Erkinjuntti, Remes, 

Rinne & Soininen, 2015; Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017; WHO, 2012).  

Muistisairaiden ihmisten lukumäärä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, kun iäkkäiden 

osuus väestössä kasvaa (Viramo & Sulkava, 2015). Tämä lisää tarvetta toimiville menetel-

mille, joilla muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta voidaan tukea (Watson, Aizawa, Sa-

vundranayagam & Orange, 2012). Puheterapeutit ovat avainasemassa tämän tärkeän asian 

puolesta puhumisessa. Tällä hetkellä Suomessa ei kuitenkaan ole muistisairaille virallisia pu-

heterapeuttisia hoitolinjauksia tai hoitokäytäntöjä, vaikka joissakin muissa maissa näin on 

(Kohonen & Pekkala, 2014; Pekkala, 2017). Puheterapeutit voivat kuitenkin auttaa vahvis-

tamaan muistisairaan ihmisen olemassa olevia kommunikatiivisia taitoja sekä opettaa omai-

sille ja hoitajille keinoja vuorovaikutustilanteiden helpottamiseen (Pekkala, 2017; Watson 

ym., 2012). Oleellista olisi löytää sellaisia keinoja, joilla muuttunutta vuorovaikutusta voi-

daan sujuvoittaa ja kehittää sekä spontaania keskustelua ylläpitää. Näin voidaan vaikuttaa 

merkittävästi muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun (Mahendra, Scullion & Hamerschlag, 

2011) sekä vähentää hoitajien kokemaa kuormaa (Watson ym., 2012). 

Suomessa kehitetty muistelutikku on elämänkerrallinen muistojen varasto, jota voidaan käyt-

tää muistelun ja vuorovaikutuksen apuna muun muassa muistisairaiden ihmisten hoitotyössä 

(Pekkarinen & Melkas, 2015). Muistelutikkuun voidaan kerätä oman elämän tärkeitä doku-
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mentteja, kuten valokuvia, digitaaliseen muotoon. Viime vuosina onkin kokeiltu hyvin tu-

loksin erilaisia muisteluun perustuvia teknisiä menetelmiä muistisairaiden ihmisten ihmisten 

vuorovaikutuksen aktivoimiseen (Alm, Astell ym., 2004; Alm, Dye, Gowans & Campbell, 

2007; Blau, 2009; Pekkarinen & Melkas, 2015; Sarne-Fleischmann & Tractinsky, 2008).  

Lisätietoa muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisesta tarvitaan kuitenkin edel-

leen, jotta tietoisuus niiden käytön hyödyistä lisääntyisi ja toimivia menetelmiä saataisiin 

käyttöön. Tässä pro gradu -tutkielmassa haluan selvittää, onko muistelutikku-menetelmä 

hyödyllinen tehostetussa palvelutalossa asuvien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen 

tukemisessa. Mahdollisuus vuorovaikutukseen muistisairauden edetessä on todella tärkeää, 

sillä se voi vaikuttaa myönteisesti muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun ja minäpystyvyy-

teen (McGilton ym., 2017). Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukeminen voi auttaa 

hoitajia näkemään muistisairauden takana olevan yksilöllisen ihmisen ja muuttamaan näin 

asenteita positiivisemmiksi henkilöitä, joilla on muistisairaus kohtaan (Cooney ym., 2014; 

McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010). Lisääntyvä tutkimustieto muistisairai-

den ihmisten vuorovaikutuksen tukemisesta tarjoaisi lisää toimivia välineitä muistisairaiden 

ihmisten vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja edistämiseen, joita myös puheterapeutit voisi-

vat ottaa käyttöönsä työskennellessään muistisairaiden ihmisten kanssa.  

 

1.1 Muistisairaudet 

 

Muistisairaus on jopa kolmella neljästä pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista (Muistisai-

raudet: Käypä hoito -suositus, 2017; Viramo & Sulkava, 2015). Vuonna 2009 sosiaali- ja 

terveydenhuollon laitospalveluissa, palveluasumisessa ja säännöllisessä kotihoidossa oli 

noin 36 000 muistisairasta henkilöä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, tilastoraportti, 2011). 

Maailmassa on noin 35,6 miljoonaa dementiaa sairastavaa henkilöä ja joka vuosi uusia ta-

pauksia ilmaantuu 7,7 miljoonaa (WHO, 2012). Muistisairaus vaikuttaa merkittävästi sairas-

tuneen itsensä lisäksi myös hänen lähimmäisiin ja hoitajiin.  
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Muistisairaus on aivosairaus, joka heikentää muistin lisäksi kielellisiä toimintoja, toiminnan-

ohjausta ja näönvaraista hahmottamista (Erkinjuntti ym., 2015; Muistisairaudet: Käypä hoito 

-suositus, 2017; WHO, 2012). Muistisairaudet ovat yleensä eteneviä ja johtavat dementiaan. 

Dementialla tarkoitetaan tiedonkäsittelyn osa-alueiden laaja-alaista heikentymistä, mikä vai-

keuttaa jokapäiväisissä toimissa selviytymistä (Erkinjuntti ym., 2015). Yleisimmät demen-

tiaa aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti (AT), Lewyn kappale -tauti, 

aivoverenkiertosairauksista aiheutuva muistisairaus, Parkinsonin tautiin liittyvä muistisai-

raus sekä otsa-ohimolohkorappeumat (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017). Nämä 

heikentävät eri tavoin muistia, kielen osa-alueita, toiminnanohjausta ja näönvaraista hahmot-

tamista. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan yleisimmän muistisairauden eli AT:n 

oirekuvaa, sillä tämän pro gradu -tutkielman aineisto koostuu AT diagnoosin saaneista poti-

laista. 

 

1.1.1 Alzheimerin tauti  

 

Alzheimerin tauti (AT) on aivosairaus, joka etenee tyypillisin vaihein (lievä, keskivaikea, 

vaikea) (Erkinjuntti ym., 2015). AT:ssa vaurioituu valikoituvasti eri aivoalueita ja niiden vä-

lisiä yhteyksiä sekä neurokemiallisia järjestelmiä (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 

2017). AT:ssa kognitiiviset toiminnot rappeutuvat laajasti (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 46-

−47), mikä näkyy sairauden edetessä myös etenevinä kielellisten taitojen heikentymisinä 

(Appell, Kertesz & Fisman, 1982). Tyypillisesti AT alkaa aivojen alueilta, jotka ovat tärkeitä 

episodisen muistin (tapahtumamuisti) kannalta ja leviää vähitellen työmuistin ja deklaratii-

visen muistin (semanttinen ja episodinen muisti) alueille (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 53).  

AT:n diagnoosi perustuu tyypilliseen oirekuvaan ja kliinisiin oireisiin, tiedonkäsittelyn hei-

kentymiseen sekä laboratorio- ja kuvantamislöydöksiin, jotka tukevat diagnoosia (Remes, 

Hallikainen & Erkinjuntti, 2015). DSM-IV:n (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders IV, American Psychiatric Association, 1994) tautiluokituksen mukaan diagnosoi-

tavaan AT:n oireisiin tulee kuulua muistin heikentymisen lisäksi vähintään yksi seuraavista 

kognitiivisten kykyjen oireista:  1) kielellinen häiriö (afasia), 2) heikentynyt kyky tuottaa 
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opittuja motorisia toimintoja, vaikka motoriset taidot ovat normaalit (apraksia), 3) häiriinty-

nyt esineiden tunnistaminen ja tunteminen, vaikka sensoriset toiminnot ovat normaalit (agno-

sia) ja 4) eksekutiivisten toimintojen häiriöt (vaikeudet suunnittelussa, järjestämisessä ja 

abstraktissa ajattelussa). Nämä oireet aiheuttavat lisäksi merkittävää haittaa jokapäiväiseen 

elämään.  

AT:ssa episodinen muisti heikkenee, mikä näkyy jo taudin alkuvaiheissa (Muistisairaudet: 

Käypä hoito -suositus, 2017). Kyky oppia uusia asioita ja palauttaa juuri opittua informaa-

tiota tai tapahtumia on heikentynyt (American Psychiatric Association, 1994). Jo taudin al-

kuvaiheissa voi esiintyä kielellisten toimintojen heikentymistä, kuten sanojen löytämisen vai-

keuksia. AT:n eri vaiheissa käytösoireet vaihtelevat ja sairauden edetessä omatoimisuus 

heikkenee (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017).  Oireisiin voi kuulua myös visuo-

konstruktiivisten ja visuospatiaalisten toimintojen heikentymistä sekä sosiaalista vetäyty-

mistä (Soininen & Hänninen, 2015). AT:n merkittävin riskitekijä on ikääntyminen (Muisti-

sairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017). Myös kohonnut verenpaine, dyslipidemia, sokeriai-

neenvaihdunnan häiriöt, ylipaino, tupakointi, fyysisen aktiivisuuden vähäisyys, runsas alko-

holinkäyttö, suvussa esiintynyt muistisairaus tai dementia sekä Downin syndrooma ovat 

AT:n tunnettuja riskitekijöitä (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017; Remes ym., 

2015). AT:lta suojaavia tekijöitä ovat koulutus, aivojen aktiivinen käyttö, kuntoilu, vitamii-

nipitoinen ruokavalio ja jotkin lääkkeet (Nicholl, 2006). 

 

1.1.2 Kielen ja vuorovaikutuksen ongelmat Alzheimerin taudissa 

  

AT:a sairastavan kieli eroaa terveiden henkilöiden kielestä useilla kielen osa-alueilla (Appell 

ym., 1982). Kielelliset vaikeudet ja vuorovaikutuksen ongelmat AT:n eri vaiheissa on listattu 

taulukkoon 1. 
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Taulukko 1: Alzheimerin taudin (AT) kielelliset vaikeudet taudin eri vaiheissa.  

AT 

vaihe 

Ääntäminen, 

puheen tuotta-

minen 

Nimeäminen, semantiikka,  

toistaminen, ymmärtäminen 

Vuorovaikutus/kes-

kustelu 

Lukeminen, 

kirjoittaminen 

Lievä 

AT 

Puhe sujuvaa. Lievää nimeämisen vaikeutta ja 

heikentynyttä sanasujuvuutta, il-

menee puheessa kiertoilmauksina, 

tyhjinä sanoina, uudissanoina ja 

sanojen vaihteluna. Toistaminen 

heikentynyt. Vieraiden sanojen 

merkitykset haastavia. Vaikeuksia 

noudattaa ohjeita. 

 

Sujuvaa pääosin. Mer-

kityksettömiä ilmauk-

sia, juuttumista, epäso-

pivia puheenaiheen 

vaihdoksia. Huumorin 

ja metaforien ymmärtä-
minen heikkenee. 

Vaikeuksia lue-

tun ymmärtämi-

sessä ja tekstin 

kirjoittamisessa. 

Keski-

vaikea 

AT 

Äännevirheet li-

sääntyneet. 

Nimeäminen vaikeutunut edel-

leen. Puheessa paljon sananhaun-

vaikeutta, joka ilmenee taukoina. 

Semanttisia parafasioita. Puheen 

ymmärtäminen ja käsitteellisen 

puheen tuottaminen heikentyneet. 

Sanojen ymmärtäminen heikenty-

nyt edelleen. Kieliopillisesti mo-

nimutkaisten lauseiden ymmärtä-
minen heikentynyt. 

 

Sujuvaa vielä. Eleiden 

käyttö lisääntynyttä. 

Substantiivien käyttö 

vähentynyt verbeihin 

verrattuna. Ajan ja pai-

kantajun vaikeuksia. 

Lukemisen ja 

kirjoittamisen 

ongelmat lisään-

tyvät. 

Vaikea 

AT 

Puhe vähäistä/ei 

puhetta. Har-

voilla myös run-

sasta puhumista. 

Ongelmat vaikeita. Vähäistä eko-

laliaa voi olla. Foneemisia parafa-

sioita. Itseä koskeva puheen ym-

märtäminen joltain osin säilynyt. 

 

Keskustelu pääosin pa-

lauteilmauksia, muiden 

puheen vähäistä tois-

toa, stereotypioita, ei 

eleiden käyttöä. 

 

Vaikeasti tutkit-

tavissa. 

Lähteet: Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017; Bayles & Tomoeda, 2014; Maxim & Bryan, 

2006. 

 

Muistin ohella kieli on yksi keskeinen kognitiivinen osa-alue, joka vaurioituu AT:ssa (ks. 

esim. Appell ym., 1982; Pekkala, 2017). Kieli ja kognitio kyteytyvät oleellisesti toisiinsa ja 

kielellinen toiminta edellyttääkin muiden kognition osien (kuten muisti, tarkkaavuus ja pää-

töksenteko) toimivaa vuorovaikutusta (Korpijaakko-Huuhka & Kiesiläinen,2011). Kielelli-

nen kanssakäyminen edellyttää kykyä hankkia, muistaa ja osata käyttää kielellistä tietoa. Kie-

len ja sen osa-alueiden täytyy kuulo-, näkö, tunto- ja liikeaistimuksina havaita ja tunnistaa 

sekä painaa mieleen, säilyttää mielessä ja palauttaa mieleen sekä lopulta koota ilmaisuksi. 

Tämä prosessi vaatii muun muassa kykyä tarkkailla, päätellä, vertailla, yhdistää, suunnitella 

ja tarkistaa niin omaa kuin muiden kieleltä ja puhetta. Kognition osa-alueiden heikkeneminen 
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vaikeuttaa näin kielellisen informaation tuottamista ja ymmärtämistä. Alzheimerin tautiin 

liittyy etenkin merkittäviä semanttisia ja pragmaattisia häiriöitä (Bayles & Tomoeda, 2014, 

s. 39−59; Dijkstra, Bourgeois, Allen & Burgio, 2004; Pekkala, 2004). Yleisin kielellinen oire 

on sananlöytämisen vaikeus, joka ilmenee nimeämisvaikeutena jo sairauden alkuvaiheilla, 

vaikeutuen sairauden edetessä (Appell ym., 1982; Bayles & Tomoeda, 2014, s. 48). Puheessa 

voi esiintyä myös niin sanottuja tyhjiä sanoja, kiertoilmauksia, uudissanoja sekä sanojen 

vaihtumista (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 48; Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017).  

AT:n lievässä vaiheessa lauseiden ymmärtäminen alkaa heikentyä, mikä ilmenee vaikeuksina 

noudattaa ohjeita (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017). Myös ohjeiden antaminen, tarinoi-

den kertominen ja tilanteiden tulkinta vaikeutuvat (Pekkala, 2006). Kuitenkin kysymyksiin 

vastaaminen ja useimpien sanojen määritteleminen onnistuvat hyvin (Bayles & Tomoeda, 

2014, s. 48). Huumorin, metaforien ja sarkasmin sekä monimutkaisten kieliopillisten raken-

teiden ymmärtäminen ovat häiriintyneet (Herkman, 2006). Toisaalta myös päinvastaisia ha-

vaintoja on tehty. Lievää AT:a sairastavat kykenivät Shunen ja Duffin (2012) tutkimuksessa 

käyttämään kieltä leikillisesti pelitilanteissa terveiden kumppaneidensa kanssa. He kertoivat 

muun muassa vitsejä yhtä paljon kuin terveet kumppaninsa. Vertauskuvallisen kielen proses-

soinnin vaikeuksien taustalla on semanttisen muistin käsittelyn häiriöt (Herkman, 2006).  

Sairauden edetessä keskivaikeaksi, oireet lisääntyvät ja vaikeudet puheen tuotossa, ymmär-

tämisessä ja sananlöytämisessä alkavat olla huomattavia (Appell ym., 1982; Pekkala, 2006). 

Puheessa ilmenee vähentynyttä pronominien käyttöä ja virheitä monimutkaisten lauseiden 

tuottamisessa (Maxim & Bryan, 2006). Lisäksi sanojen ja lauseiden ymmärtäminen ja lau-

seiden äänen lukeminen ovat heikentyneet merkittävästi (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 49−51; 

Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017). Eleiden käyttö lisääntyy, mutta loppuu sairauden ede-

tessä. Kun AT etenee sairauden vaikeaan vaiheeseen, puheessa esiintyy jo runsaasti sanojen 

ja teemojen toistamista sekä sananlöytämisen vaikeuksia (Pekkala, 2010). Puhe on säilynyt 

kuitenkin sujuvana, mutta on hidastunut entisestään lähes olemattomiin (Appell ym., 1982; 

Gayraud, Lee & Barkat-Defradas, 2011). Monet potilaat voivat olla myös täysin puhumatto-

mia (Appell ym., 1982). Puheessa esiintyy yhä enemmän taukoja ja epäröintiä, mitkä johtuvat 

sananlöytämisen vaikeutumisesta ja kognitiivisen prosessoinnin hidastumisesta entisestään 
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(Gayraud ym., 2011). Joidenkin spontaanissa puheessa on runsaasti palilaliaa (lauseiden, sa-

nojen tai tavujen toistamista), jargoniaa (sekavaa, merkityksetöntä puhetta) tai ekolaliaa 

(toisten puheen toistaminen kaiunomaisesti) (Appell ym., 1982; Bayles & Tomoeda, 2014, 

s. 52). Jäljellä olevaa puhetta luonnehtii verbaalinen perseveraatio (juuttuminen, sana kor-

vautuu toisella tilanteeseen sopimattomalla sanalla) (Appell ym., 1982; Maxim & Bryan, 

2006; Pekkala, Albert, Spiro & Erkinjuntti, 2008). Tässä vaiheessa eleiden käyttöä ei yleensä 

ole enää ollenkaan (Maxim & Bryan, 2006).  

AT:n kielelliset vaikeudet ovat mutkikkaasti yhteydessä etenevään muistin heikentymiseen 

(Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017). Kielellisten vaikeuksien taustalla ovat sairauden ai-

heuttamien muiden kognitiivisten toimintojen häiriöt, kuten semanttisen muistin ja työmuis-

tin, toiminnanohjauksen ja visuospatiaalisen prosessoinnin häiriöt (Bayles, 2003; Pekkala, 

2010). Nämä häiriöt ovat seurausta aivoissa tapahtuvista muutoksista, kuten isoaivokuoren 

otsa-, ohimo- ja takaraivolohkojen sekä ohimolohkojen keskiosien limbisten rakenteiden 

(hippokampus) vaurioista. Semanttisen muistin heikentymisen taustalla voi olla toiminnan-

ohjaukseen liittyvät syyt, työmuistin ongelmat, visuaaliset hahmotushäiriöt, prosessointivai-

keudet, semanttisen organisaation rappeutuminen tai sen sisältämän tiedon kato (Pekkala, 

2006). Onkin erilaisia näkemyksiä siitä, johtuvatko AT:n semanttiset ongelmat semanttisen 

tiedon katoamisesta vai ongelmasta saavuttaa semanttista informaatiota (Maxim & Bryan, 

2006). Mikäli ongelmana on tiedon saatavuus eikä katoaminen, voisi kuntoutuksella mah-

dollisesti auttaa löytämään keinoja kielellisten vaikeuksien helpottamiseksi. Semanttisen 

muistin organisaation vaurioituminen koskee erityisesti käsitehierarkian perustason (esim. 

koirat) alakategorioiden (esim. spanielit) tietoa, joka katoaa tai rappeutuu AT:n edetessä 

(Pekkala, 2006). Yläkategorioihin (esim. eläimet) liittyvä tieto kuitenkin säilyy. Episodiset 

muistot (aikaan ja paikkaan sidonnaiset) vahingoittuvat ja omaelämänkerrallisesta muistista 

häviää ajallisesti luokiteltua muistiaineista, sillä vasta tapahtuneet asiat häviävät, mutta van-

hat muistot säilyvät. 

Muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksen heikkeneminen voi vaikeuttaa keskustelukumppa-

nia ymmärtämään puhujan viestiä ja vaikeuttaa näin edelleen osaltaan heidän välistä merki-
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tyksellistä vuorovaikutusta (Bourgeois, 1990). Muistisairaiden ihmisten lähimmäiset saatta-

vatkin kokea kommunikoinnin vaikeudet suuremmaksi huoleksi kuin muistisairaan ihmisen 

hoitamisen tai arkiasioista huolehtimisen (Murray, Schneider, Banerjee & Mann, 1999). 

Muistisairaan ihmisen perheenjäsenet ovat kuvailleet tuntevansa yksinäisyyttä, turhautu-

mista ja vihaa muistisairaan ihmisen kommunikoinnin vaikeuksien vuoksi. AT:a sairastavien 

ja heidän läheistensä välisessä vuorovaikutuksessa onkin huomattu ilmenevän monenlaisia 

ongelmia. AT:n lievässä vaiheessa keskustelutaidot ovat yleensä normaalit ja keskustelu on 

pääosin sujuvaa (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017; Pekkala, 2006). Keskustelussa ilme-

nee kiertoilmauksia, merkityksettömiä ja tyhjiä ilmauksia, keskenjääneitä lauseita, samojen 

asioiden toistamista sekä epäsopivia puheenaiheiden vaihdoksia (Dijkstra, Bourgeois, Petrie, 

Burgio & Allen-Burge, 2002; Dijkstra ym., 2004). AT:iin liittyvien muistiongelmien vuoksi 

henkilö unohtaa esimerkiksi keskustelun aiheen ja juuri kuulemansa tai ajatellun asian, mikä 

vaikuttaa osaltaan vuorovaikutukseen ja keskustelun ylläpitämiseen (Orange & Lubinski, 

1996). Myös keskustelun aloittaminen on usein haastavaa (Pekkala, 2010). Muistisairaan ih-

misen saattaa olla vaikea hahmottaa, mitä keskustelukumppani aiheesta tietää (Ehernberger-

Hamilton, 1994, 41). Tämä saattaa näkyä juurikin tilanteeseen sopimattomina keskustelun 

avauksina tai vaihdoksina (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 49).  

Sairauden edetessä kyky käyttää kieltä vuorovaikutuksen välineenä heikkenee merkittävästi 

(Bayles & Tomoeda, 2014, s. 46−53). Katsekontaktin ylläpito heikentyy sairauden edetessä 

(Pekkala, 2010) ja sosiaalisista tilanteista vetäytyminen lisääntyy (Pekkala, 2006). AT:a sai-

rastava on menettänyt herkkyyden keskustelukumppania kohtaan (Pekkala, 2006). Sairastu-

neen voi olla esimerkiksi vaikea ottaa keskustelukumppaniaan huomioon tai tiedostaa toisen 

rooli vuorovaikutuksessa (Ehernberger-Hamilton, 1994, 41−53). Kuitenkin kysymyksiin 

vastaaminen, sosiaaliset rutiinit (kuten tervehdykset), vuorottelu ja stereotypioiden käyttö 

saattavat sujua (Pekkala, 2006). Keskustelu ja vuorovaikutustaidot ovat sairauden vaikeassa 

vaiheessa heikentyneet merkittävästi ja yleensä ilmaukset ovat vähäisiä, toisten puheenvuo-

rojen toistoa (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2017).  Sanaston käytön vaikeudet ja sen runsas 

kaventuminen aiheuttavat keskusteluihin ja sujuvaan vuorovaikutukseen monenlaisia ongel-

mia (Pekkala, 2006). Keskustelussa esiintyy myös koherenssin puutetta ja vuoronvaihdot 

ovat haastavia (Dijkstra ym., 2002; Pekkala, 2006). Sairauden edetessä ja keskustelutaitojen 
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kadotessa keskustelukumppanin nonverbaalinen viestintä, kuten kosketus, tulee erittäin tär-

keäksi (Richter, Roberto & Bottenberg, 1995).  

Vielä 1970 ja 1980 -luvuilta ei ollut juurikaan tutkimuksia potilaan ja hoitajien näkemyksistä 

ikääntyneiden vuorovaikutuksesta (Lubinski, 1979). Nyt tiedetään, että suuri osa pitkäaikais-

hoidossa asuvista potilaista kokee kommunikaation ongelmia (Pye, Worrall & Hickson, 

2000; Worrall, Hickson, & Dodd, 1994). Muistisairaille tarkoitetuissa pitkäaikaishoitoko-

deissa muistisairaiden ihmisten ja heidän hoitajiensa välisen vuorovaikutuksen on havaittu 

olevan melko vähäistä (Hoerster, Hickey & Bourgeois, 2001; Lubinski, 1979). Kaakinen 

(1992) havaitsi tutkimuksessaan, että jopa 53 % asukkaista puhui vähemmän muutettuaan 

hoitokotiin. Vuorovaikutus on yleensä sekä laadultaan että määrältään rajoittunutta (Lu-

binski, Morrison & Rigrodsky, 1981). Tutkittavat kokevat myös, että hoitajat ovat usein liian 

kiireisiä puhuakseen heidän kanssaan.  

Vaikka muistisairaan ihmisen kieli ja kommunikaatio heikkenevät merkittävästi, kielellisiä 

ja vuorovaikutuksellisia taitoja kuitenkin myös säilyy (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 

2017). Pitkäkestoinen muisti on yleensä säilynyt hyvin ja AT:a sairastavat kykenevät ylläpi-

tämään muisteluun perustuvia keskusteluja (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 46−53). Esimer-

kiksi väärien sanavalintojen korjaaminen ja toisen puheessa esiintyvien virheiden korjaami-

nen saattavat onnistua (Ehernberg-Hamilton, 1994, 53). AT:a sairastavan käsitys itsestä ja 

omista kokemuksista voivat myös säilyä sairauden loppuvaiheisiin saakka (Ehernberger-Ha-

milton, 1994, 159−160). Lisäksi vuorottelu ja omien henkilökohtaisten asioiden ymmärtämi-

nen voivat onnistua sairauden vaikeassakin vaiheessa. Myös halu sekä tarve olla vuorovai-

kutuksessa pysyvät yleensä pitkään (Bryan & Maxim, 2002; Lubinski ym., 1981). 

 

1.2 Vuorovaikutuksen arvioiminen 

 

Muistisairaiden ihmisten sekä pitkäaikaishoitopaikkojen asukkaiden vuorovaikutusta ja sen 

muuttumista on aikaisemmissa tutkimuksissa arvioitu yleensä kvalitatiivisin menetelmin 

(Bourgeois, 1990; Hirsch, 2016). Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta on arvioitu 
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omaisten ja hoitajien näkökulmista esimerkiksi puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla 

(Damianakis, Nishihata, Smith, Baecker & Marziali, 2010; Le Dorze ym., 1994; Lubinski 

ym., 1981; McKeown ym., 2010; Maxim & Bryan, 2001) ja erilaisin kyselylomakkein 

(Bryan, Axelrod, Maxim & Jordan, 2002; Burgio ym., 2000; McGilton ym., 2017). Yksi hyvä 

keino vuorovaikutuksen arviointiin etenkin hyvin ikääntyneille ja ihmisille, joilla on vaikeita 

kommunikaation ja kognition ongelmia, on haastattelut sekä arkielämän käyttäytymisen tark-

kailu (Worrall & Hickson, 2003, 108−110). Puheterapeutti voi esimerkiksi havainnoida 

muistisairaan ihmisen vastaanottavaisuutta ja reagoivuutta vuorovaikutukseen sekä yrityksiä 

olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksesta 

ja kielen häiriöistä voidaan saada tietoa myös hänen läheisiä ja hoitajia haastattelemalla.  

Tällä hetkellä ei ole yhteiskäytössä standardoituja menetelmiä pitkäaikaishoitopaikkojen 

asukkaiden toiminnallisen kommunikaation arviointiin (Le Dorze ym., 1994; Pye ym., 2000). 

Ikääntyneille ei myöskään ole olemassa omia normitettuja testistöjä (Worrall & Hickson, 

2003, 111−112). Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen arvioinnissa onkin yleisesti 

käytetty afasia potilaille suunnattuja kielen ja vuorovaikutuksen arviointimenetelmiä (Hop-

per ym., 2007). Suurin osa testeistä on kehitetty ja käytössä lähinnä Yhdysvalloissa. Niissä 

on kuitenkin omat ongelmansa, sillä ne eivät ota ollenkaan huomioon muistisairauksiin liit-

tyviä muita kognitiivisten osa-alueiden heikkenemistä (Hopper ym., 2007; Kohonen & Pek-

kala, 2015). Lisäksi niiden standardoinnissa ei ole käytetty muistisairaita ihmisiä, joten niistä 

saatuja tuloksia on arvioitava kriittisesti ja hyödynnettävä pääasiassa niistä saatua laadullista 

tietoa (Hopper ym., 2007).  

 

1.3 Vuorovaikutuksen tukeminen 

 

Etenevissä muistisairauksissa muistisairaan ihmisen tila huononee ajan kuluessa, mikä tekee 

kuntoutuksesta haastavaa (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 203−204). Tämän vuoksi herääkin 

kysymys, voidaanko muistisairaan ihmisen vuorovaikutusta tukea niin, että se olisi hyödyl-

listä. Vuorovaikutuksen tukeminen, tai muukaan kognitiivinen kuntoutus, ei pysäytä muisti-

sairaan ihmisen taudin etenemistä ja oireiden vaikeutumista. Kuitenkin jäljellä olevia taitoja 
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käyttämällä voidaan kompensoida menetettyjä kykyjä ja niistä aiheutuvia ongelmia. Jopa pit-

källe edenneessä muistisairaudessa ihmisellä on edelleen tarve olla vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa (Bryan & Maxim, 2002). Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen mahdolli-

suuden ylläpitäminen ja edistäminen omaisten kanssa sekä sosiaalisten suhteiden säilyttämi-

nen ystäviin on tärkeää (Pekkala, 2017). Muistisairaiden ihmisten puheterapian toteutuminen 

Suomessa on vasta aluillaan, mutta Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa se on jo 

melko yleisestä (Kohonen & Pekkala, 2015, ks. myös ASHA, 2016). Monet muistisairaat 

ihmiset ja heidän läheisensä, jotka olisivat kuntoutuksen tarpeessa, jäävät usein ilman puhe-

terapiaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää pohtia ja kehittää sellaisia keinoja, joiden avulla muis-

tisairaan ihmisen kykyä olla vuorovaikutuksessa voidaan ylläpitää ja parantaa. Puhetera-

peutin tehtävänä on tarjota muistisairaalle sekä hänen läheisilleen ja hoitajille tietoa sairau-

den edetessä ilmaantuvista kielellisistä muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat vuorovai-

kutukseen ja henkilön kommunikaatiokykyyn (Kindell & Griffiths, 2006; Watson ym., 

2012). Kuntoutuksessa tarkoituksena on vahvistaa ja käyttää niitä taitoja, joita muistisairaalla 

on vielä jäljellä. Puheterapeutti voi tukea vuorovaikutusta ohjaamalla muistisairaan ihmisen 

läheisiä ja hoitajia käyttämään tehokkaita kommunikoinnin keinoja (Hopper ym., 2007). Pu-

heterapeutin rooliin muistisairaiden ihmisten hoidossa kuuluu myös ohjata ja tarjota ulkoisia 

apuvälineitä, kuten sanakirjoja ja päiväkirjoja, helpottamaan sananlöytämistä ja muistia 

(Kindell & Griffiths, 2006). 

 

1.3.1 Yleiset menetelmät muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisessa 

 

Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen kuntoutuksessa on käytetty useita erilaisia me-

netelmiä. Kommunikaation kuntoutuksessa ja tukemisessa voidaan käyttää suoria ja epäsuo-

ria menetelmiä (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 203; Pekkala, 2017). Suorista menetelmistä 

yleisimpiä ovat muun muassa validaatioterapia ja muisteluterapia. Epäsuoria muistisairaiden 

ihmisten kuntoutusmenetelmiä ovat erilaiset ulkoiset muistituet (esimerkiksi kuvat ja tieto-

koneet), omaisten ja hoitajien vuorovaikutustaitojen harjoitusohjelmat sekä erilaiset kommu-

nikoinnin apuvälineet (esimerkiksi muistikirjat ja -lompakot) (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 
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227−241; Pekkala, 2017). Epäsuorien menetelmien tarkoituksena on tukea muistisairaan ih-

misen ympäristöä (omaisia ja hoitajia) niin, että se auttaa hänen kommunikaatiotaan ja toi-

mintakykyään niin hyvin kuin mahdollista (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 227−241; Pekkala, 

2017).  

Validaatioterapiaa (validation therapy) on käytetty jo pitkään ja etenkin pitkäaikaishoitopai-

koissa (Pekkala, 2017). Sen tarkoituksena on vahvistaa ja ymmärtää muistisairaan ihmisen 

tunteita ja käyttäytymistä. Keinoina käytetään muun muassa muistisairaan ihmisen puheen 

toistamista, kosketusta ja katsekontaktia. Validaatioterapia voi auttaa muistisairaita ihmisiä 

puheen tuottamisessa ja lisätä näin vuorovaikutuksen määrää.  

Muisteluterapia (reminiscence therapy) on paljon käytetty ja se on yksi tunnetuimmista me-

netelmistä muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen hoidossa (Ks. esim. Burgio ym., 2000; 

Cooney ym., 2014; McKeown ym., 2010). Muisteluterapiassa muistellaan yhdessä ryhmässä 

tai toisen ihmisen kanssa menneitä kokemuksia, tapahtumia ja aktiviteetteja (Woods, Spec-

tor, Jones, Orrell & Davies, 2005). Muisteluterapian tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta, 

myönteisten tunteiden ilmaisua sekä itsetuntemusta tukemalla omien elämäntapahtumien 

muistamisessa ja jakamisessa muiden kanssa (Pekkala, 2017). Muisteluterapia stimuloi muis-

tiin palauttamista ja etenkin pitkäkestoista muistia, joka säilyy muistisairailla yleensä pisim-

pään (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 216).  Muistelu voi vaikuttaa myönteisesti pitkäaikaishoi-

dossa olevan muistisairaan ihmisen elämänlaatuun ja hyvinvointiin sekä vuorovaikutukseen, 

sosiaaliseen osallistumiseen ja aktiivisuuteen (Brooker & Duce, 2000; Jo & Song, 2015). 

Muistelu voikin auttaa muistisairaita ihmisiä nykytilanteen ymmärtämisessä ja tulevaisuuden 

kohtaamisessa (Pekkarinen & Melkas, 2015) sekä auttaa hoitajia näkemään muistisairas hen-

kilö yksilöllisenä ihmisenä sairauden sijaan (Cooney ym., 2014; McKeown ym., 2010). Tämä 

voi lisätä myös hoitajien ymmärrystä muistisairaita potilaita ja heidän käytöstään kohtaan 

(McKeown ym., 2010).  

Muistelua voidaan tukea valokuvien, videoiden, arkistoiden ja elämäntarinakirjojen (life 

story books) avulla (Woods ym., 2005). Muistelutyöhön perustuvien muistikirjojen ja -lom-

pakoiden käytön ja myös vuorovaikutusta tukevien keinojen harjoittelun on havaittu olevan 

hyödyllisiä (Andrews-Salvia, Roy & Cameron, 2003; Bourgeois 1990, 1992; Dijkstra ym., 
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2004; Small & Perry, 2012; Smith ym., 2011; Sprangers, Dijkstra & Romijn-Luijten, 2015). 

Muistilompakko sisältää kuvia ja lauseita muistisairaan elämästä. Muistikirja puolestaan on 

laajempi versio muistilompakosta ja se sisältää elämänkerrallista tietoa ja tosiasioita muisti-

sairaalle tärkeistä ihmisistä (Bayles & Tomoeda, 2014, s. 231). Bourgeoisin (1990) tutkimuk-

sessa muistisairaat ihmiset käyttivät läheistensä avulla muistikirjaa keskusteluiden aikana. 

Tutkimuksessa havaittiin, että muistisairaiden ihmisten keskustelun sisältöön liittyvien ja asi-

anmukaisten ilmausten määrä lisääntyi. Heillä ilmeni myös kokonaan uusia ilmauksia ja he 

pysyivät aiheessa pidempään. Vuorovaikutus oli lisäksi merkityksellisempää sekä mukavam-

paa muistisairaiden ihmisten mielestä. Myös vähemmän intensiivinen työskentely muisti-

lompakoiden kanssa auttoi Bourgeoisin (1992) tutkimuksessa muistisairaita ihmisiä tuotta-

maan enemmän todenmukaista informaatiosisältöä sekä tuottamaan vähemmän epämääräisiä 

toteamuksia läheisten kanssa keskustellessa.  

Andrews-Salvia ym. (2003) tutkivat niin ikään muisteluun perustuvien muistikirjojen vaiku-

tusta palvelutalossa asuvien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutukseen ja kommunikaati-

oon puheterapeuttien kanssa tehtyjen tuokioiden aikana. Muistikirjojen käytön havaittiin ko-

rostavan niitä kommunikointitaitoja, joita muistisairaalla oli vielä jäljellä, vähentävän epä-

määräistä viestintätapaa sekä lisäävän aiheeseen liittyvien tosiasioiden määrää. Tällaisia 

muisteluun ja elämäntarinaan perustuvia tehtäväkirjoja on kehitetty muutamia myös Suo-

messa. Sanna Aavaluoman ja Tarja Tammelin (2012) kirjoittama terapeuttinen ”Jotta minua 

ei unohdettaisi -tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan” sekä Eira Malisen 

(2018) ”My Way -lapsuuden poluilta aikuisuuden valtateille” teoksia voidaan käyttää myös 

palvelutaloissa ja hoivakodeissa vuorovaikutuksen tukemisessa.  

Joissakin toimenpiteissä yhdistetään ulkoisten muistitukien käyttö epäsuoriin menetelmiin, 

kuten omaisen ja hoitajien kouluttamiseen (Andrews-Salvia ym., 2003; Bourgeois, 1990, 

1992; Burgio ym., 2000). Läheisten ohjauksen on havaittu parantavan entisestään muistisai-

raiden ihmisten osallistumista ja lisäävän keskustelun informaatiosisältöä (Bourgeois, 1992). 

Burgio ym. (2000) tutkimuksessa hoitajien ohjaus ja muistikirjojen käyttö lisäsivät hoitajien 

kommunikointia muistisairaiden ihmisten kanssa. Hoitajat esimerkiksi käyttivät enemmän 

positiivisia ilmauksia hoitotuokioiden aikana. McGilton ym. (2017) puolestaan selvittivät 
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hoitajille ja muistisairaille suunnatun kommunikaatiointervention vaikutusta pitkäaikaishoi-

tokodin dementia-asukkaiden elämänlaatuun ja hoitoon. Interventiossa muistisairaille suun-

niteltiin henkilökohtaiset kommunikaatiosuunnitelmat ja hoitajille annettiin koulutusta muis-

tisairauksista. Henkilökohtaisen kommunikaatiosuunnitelman todettiin kehittävän verbaa-

lista ja nonverbaalista vuorovaikutusta muistisairaan ihmisen kanssa. Hoitajat huomasivat 

sillä olevan lisäksi myönteisiä vaikutuksia muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun ja minä-

pystyvyyteen.  

Muistikirjojen ja kommunikointistrategioiden käytön on havaittu monipuolistavan myös 

muistisairaan ihmisen ja hänen hoitajiensa välistä vuorovaikutusta sekä lisäävän heidän kes-

kustelun informaatiosisältöä ja koherenssia (Dijkstra ym., 2002). Muistikirjat ja -lompakot 

voivat myös auttaa ihmistä, jolla on muistisairaus ilmaisemaan tarpeitaan helpommin ja nii-

den avulla muistisairaiden ihmisten samoihin kysymyksiin juuttuminen ja häiritsevä ääntely 

voivat vähentyä (Mahendra ym., 2011). Suomessa muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuk-

sen tukemiseksi järjestetyissä hankkeissa on myös havaittu positiivisia vaikutuksia niin muis-

tisairaille kuin heidän hoitajilleen. OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeessa puhevammai-

sille ihmisille kehitettiin vuorovaikutusmalli, jonka soveltuvuutta kokeiltiin myös muistisai-

raiden ihmisten kanssa työskentelevien ohjaamiseen (Martikainen, 2013; Tykkyläinen & 

Lindholm, 2015). Hankkeessa kehitettiin materiaali muistisairaiden ihmisten vuorovaikutus-

kumppaneille viestinnän ymmärtämiseen sekä lisäksi muistisairaille että heidän läheisilleen 

muistisairaudesta ja vuorovaikutuksesta kertova Kohdaten-opas ja hoitotyöntekijöille Hoi-

valluksia-keskustelumateriaali (Martikainen, 2013, 9). Vuonna 2011 tehdyssä MielenMuu-

tos-hankkeessa (Eloniemi-Sulkava & Savikko, 2011) puolestaan laadittiin jokaiselle muisti-

sairaalle tutkittavalle yksilöllinen suunnitelma, jossa määriteltiin, mitä tarkoittaa hyvinvoin-

tia edistävä vuorovaikutus kunkin henkilön kohdalla. Hanke vaikutti positiivisesti muistisai-

raan ihmisen ja hoitajan vuorovaikutuskeinoihin. Hoitajien vuorovaikutuskeinojen laatu pa-

rani ja he käyttivät enemmän aikaa muistisairaan ihmisen kohtaamiseen. Lisäksi havaittiin, 

että näiden muutosten seurauksena muistisairaiden ihmisten hyvinvointi parani ja hoitajien 

kokema työstressi väheni. 
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1.3.2 Tekniset menetelmät muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisessa 

 

Muisteluun perustuvia tietokonepohjaisia avustavia teknologioita on alettu enenemissä mää-

rin käyttää myös muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisessa (ks. esim. Alm ym., 

2007; Blau, 2009; Damianakis ym., 2010; Pekkarinen & Melkas, 2015; Sarne-Fleischmann 

& Tractinsky, 2008; Upton, Upton, Jones, Jutila & Brooker, 2011). Tietokonepohjaiset tek-

nologiat ovat ulkoisia ympäristön tukia orientaatioon, muistiin, vuorovaikutukseen ja kom-

munikaatioon, toiminnanohjaukseen sekä päivittäisiin toimiin. Tietokonehiirien käyttö voi 

olla muistisairaalle vaikeaa, minkä vuoksi kosketusnäytölliset teknologiat ovatkin tarjonneet 

muistisairaille käyttökelpoisia menetelmiä (Alm ym., 2004; Sarne-Fleischmann & Trac-

tinsky, 2008; Upton ym., 2011). Taulukkoon 2 on listattu aikaisempia tutkimuksia muistisai-

raille suunnatuista teknisistä vuorovaikutuksen tukemismenetelmistä.  

Erilaisilla muisteluun perustuvilla kosketusnäytöllisillä menetelmillä ja niiden käytöllä on 

havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia niin muistisairaisiin kuin heidän hoitajiinsa. Suo-

messa vuosina 2010−2014 tehdyssä, muisteluterapiaan perustuneessa Tikutus-hankkeessa, 

muistelun apuvälineenä käytettiin suomalaisessa tutkimus- ja suunnitteluprojektissa kehitet-

tyä muistelutikkua (mStick) (Pekkarinen, Melkas, Kuosmanen, Karisto & Valve, 2013; Pek-

karinen & Melkas, 2015; Karisto, Melkas, Kempas & Salminen, 2010).  Hankkeessa tallen-

nettiin USB-muistitikulle elämänkerrallista materiaalia, kuten valokuvia, videoita, musiikkia 

ja tekstiä, jota katsottiin esimerkiksi tietokoneelta (Pekkarinen ym., 2013). Muistelutikun 

käytön havaittiin lisäävän vuorovaikutusta, helpottavan kommunikointia ihmisten, joilla on 

muistisairaus ja heidän hoitajiensa välillä sekä auttavan hoitajia näkemään muistisairaat hen-

kilöt yksilöllisinä ihmisinä, hoidettavien potilaiden sijaan. Pilottitutkimuksiin osallistuneet 

ikääntyneet ihmiset kokivat, että muistelutikku auttoi heitä ymmärtämään omaa elämänkul-

kuaan ja elämässä tehtyjä ratkaisuja. Muistelutikun tekeminen antoi energiaa ja voimaa. Ti-

kun havaittiin toimivan myös sukupolvien välisenä sillan rakentajana sekä oman elämänhis-

torian siirtäjänä. 

Muisteluun perustuu myös Alm ym. (2004) muistisairaille ihmisille kehittämä CIRCA (The 

Computer Interactive Reminiscence and Conversation Aid) kosketusnäytöllinen menetelmä 
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keskustelun tukemiseen ja aktivoimiseen. CIRCA:n käytön avulla muistisairaat ihmiset pu-

huivat enemmän ja se auttoi keskustelussa hoitajien ja omaisten kanssa (Alm ym., 2007). 

Menetelmä auttoi muistisairaita ihmisiä hallitsemaan paremmin keskustelun suuntaa ja sen 

käyttö helpotti myös puhekumppanin vastuuta keskustelun etenemisestä. CIRCA-tuokiot oli-

vat myös keskustelevimpia kuin tavallisia muistelumateriaaleja sisältävät tuokiot. Myös 

Sarne-Fleischmann ja Tractinsky (2008) ja Upton ym. (2011) tutkivat muisteluun perustuvaa 

muistisairaille ja heidän hoitajilleen suunnitellun kosketusnäytöllisen menetelmän vaikutuk-

sia. Tutkimuksissa todettiin, että menetelmä voi auttaa keskustelun herättämisessä (Sarne-

Fleischmann & Tractinsky, 2008), muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksessa muiden ihmis-

ten ja koko ympäristön kanssa sekä etenkin sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa (Up-

ton ym., 2011). Uptonin ym. (2011) menetelmästä havaittiin olevan hyötyä myös hoitajan ja 

potilaan suhteessa, sillä se auttoi tuntemaan muistisairaan ihmisen paremmin. Potilaat koki-

vat kasvaneen vuorovaikutuksen myötä myös elämänlaadun parantuneen. Tabletin käytön 

havaittiin lisäksi tukevan muistisairaiden ihmisten muistelua ja varhaisten muistojen palaut-

tamista.  

Muisteluun perustuvia teknisiä sovelluksia ovat myös Damianakisin ym. (2010) videotekno-

logia sekä Blaun (2009) The Family Visit Program -projektin hoitolaitoksiin suunniteltu ku-

vienkatselunurkkaus, joilla on havaittu samanlaisia vaikutuksia. Damianakis ym. (2010) sel-

vittivät muistisairaiden ihmisten kokemuksia yksilöllisesti suunnitelluista multimediaelä-

mänkerroista (MB’s, multimediabiographys), jotka rakennettiin perheenjäseniltä saaduista 

kuvista, videoista sekä tarinoista. Tutkimus osoitti, että multimediaelämänkerran käyttö ak-

tivoi vuorovaikutusta läheisten ja hoitajan kanssa. Se helpotti niin ikään sukupolvien välistä 

vuorovaikutusta ja vaikutti vuorovaikutuksen määrään sekä laatuun kommunikoidessa per-

heenjäsenten kanssa. Muistelutuokiot voivat antaa merkitystä myös omaisten vierailuille ja 

keskinäiselle vuorovaikutukselle (Blau, 2009). 
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Taulukko 2: Tutkimuksia muistisairaille ihmisille suunnatuista teknisistä vuorovaikutuksen 

tukemismenetelmistä. 

Tutkijat Tutkimuksen  

tarkoitus 

Koehenkilöt 

 

Menetelmät Päätulokset 

Alm, 

Gowans & 

Campell 

(2007) 

Selvittää koske-

tusnäytöllisen 

kommunikaation 

tukemissysteemin 

(CIRCA) vaiku-

tusta muistisai-

railla. 

N=18 muistisai-

raat ihmiset (nai-

set n=13, miehet 

n=5). 

N=12 hoitajat. 

Potilaat ja hoitajat 

käyttivät CIRCA  

-menetelmää tai omia 

muistelumateriaaleja. 

Videointi, haastattelu ja 

kysely hoitajille. 

 

Auttoi muistisairaita 

ihmisiä puhumaan ja 

keskustelemaan suku-

laisten ja hoitajien 

kanssa sekä palautta-

maan muistoja. 

Blau (2009) Selvittää kuvan-

katselunurkkauk-

sen vaikutuksia 

muistisairaiden 

ihmisten ja heidän 

omaisten vuoro-

vaikutukseen. 

 

N=5 muistisai-

rasta ihmistä, N=9 

perheenjäsentä, 

N=2 hoitohenkilö-

kunnan jäsentä. 

Keskustelunurkka, di-

gitaalinen kehys ja ja-

lustan, kuvien valinta 

järjestelmä, orientaa-

tiojärjestelmä ja kom-

munikaatiostrategiat. 

Videointi, haastattelut 

ja muistiinpanot. 

 

Aktivoi keskustelua, 

muistutti perheenjäse-

niä vuorovaikutuksen 

tärkeydestä, paransi 

vierailujen koettua laa-

tua. 

Damianakis, 

Nishihata, 

Smith, 

Baecker & 

Marziali 

(2010) 

Tutkia muistisai-

raiden ihmisten 

kokemuksia yksi-

löllisistä multime-

diaelämänker-

roista (MB’s). 

 

N=12 (naiset n=7, 

miehet n=5, AT 

n=6, MCI n=6, 

ikä 60−95 v.). 

N=12 omaista.  

MB’s rakennettiin per-

heenjäseniltä saaduista 

materiaaleista. Potilaat 

katsoivat näitä ja reak-

tiot nauhoitettiin. 

Omaisille haastattelut.  

 

Aktivoi sosiaalista vuo-

rovaikutusta omaisten 

ja hoitajan kanssa, aut-

toi perheenjäseniä ym-

märtämään muistisai-

rasta läheistä parem-

min. 

 

Pekkarinen, 

Melkas, 

Kuosmanen, 

Karisto & 

Valve 

(2013) 

 

Tutkia muisteluti-

kun käyttöä 

sen kehittä-

miseksi. 

11 pilottiryhmää. 

N=39 (55−91v. 

senioreita) 

n=36 opiskelijat 

ja hoitohenkilö-
kunnan jäsenet. 

 

Muistelutikkujen ra-

kentaminen, haastatte-

lut, oppimispäiväkirjat, 

muistiot, havainnointi.  

Positiivinen vaikutus 

elämänlaatuun, auttoi 

sosiaalisiin suhteisiin ja 

muistisairaiden ihmis-

ten kommunikaatiossa, 

lisäsi vuorovaikutusta.  

 

Sarne-Flei-

schmann & 

Tractinsky 

(2008) 

Tutkittiin  

muistisairaille ih-

misille suunnitel-

lun kosketusnäy-

töllisen muistelun 

vaikutuksia.  

 

N=5 AT:a sairas-

tavaa (78−87 v., 

MMSE 18−24, 

miehet n=2, naiset 

n=3) ja heidän 

omaiset. 

Hoitajan kanssa istun-

not. Videoiti, obser-

voiti, haastattelut. 

Aktivoi muistisairaita 

ihmisiä keskustelun 

aloituksessa, vähensi 

puhekumppanin tar-

vetta keskustelun aloit-

tamisen avustamiselle.  

 

Upton, Up-

ton, Jones, 

Jutlla & 

Brooker 

(2011) 

Tutkittiin koske-

tusnäyttötablettien 

vaikutuksia muis-

tisairaisiin ihmi-

siin ja heidän hoi-

tajiin.  

N=2 muistisai-

rasta ihmistä. Ha-

vainnointidata: 

N=149 (n=116 

naista, n=33 

miestä). 

Puolistrukturoitu haas-

tattelu, tapaustutkimus, 

havainnointi.  

 

Tabletin käyttö tuki 

muistelua, auttoi vuo-

rovaikutuksessa sekä 

henkilökunnan ja poti-

laan suhteessa.  

AT= Alzheimerin tauti, CIRCA= the Computer Interactive Reminiscence and Conversation 

Aid, MB=Multimedia Biography, MCI= Mild Cognitive Impairment, MMSE= Mini-Mental 

State Examination. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää laadullisin keinoin, soveltuuko muiste-

lutikku tehostetussa palvelutalossa asuvien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen ko-

hentamiseen omaisten ja hoitajien kanssa. Tutkielmassa tarkastelen, mitä muistisairaiden ih-

misten verbaalisessa ja nonverbaalisessa vuorovaikutuksessa omaisen ja hoitajan kanssa ta-

pahtuu 5 viikon muistelutikun käytön aikana. Lisäksi selvitän, helpottaako muistelutikku-

menetelmä muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksen tukemista. 

Tutkimuksella haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Muuttuuko muistisairaiden ihmisten verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus 

määrältään ja laadultaan muistelutikun avulla omaisten ja hoitajan kanssa?   

2. Eroavatko omaisen ja hoitajan kokemukset toisistaan vuorovaikutuksen muuttumisen 

ja tukemisen suhteen? 
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3 MENETELMÄT 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen viiden viikon ajan toteutetun muistelutikun käytön vaikutuk-

sia tutkittavien vuorovaikutukseen. Tutkielmassa selvitin yksityiskohtaisesti tutkittavien 

vuorovaikutuksen osa-alueita omaisten ja hoitajan näkemyksien perusteella. Analysoin tut-

kittavien verbaalisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen mahdollisia muutoksia kontrolloi-

tujen kyselyjen (CETI, AKE) avulla ja puolistrukturoidun haastattelun avulla, jolla arvioin 

myös omaisten ja hoitajien kokemuksia. Lisäksi tarkastelin ja analysoin vuorovaikutusta ja 

tärkeitä esille nousseita teemoja hoitajien muistelutikun käytön aikana tekemien muistiinpa-

nojen avulla. 

 

3.1 Tutkittavat muistisairaat henkilöt 

 

Tähän pro gradu -tutkielmaan osallistui yksi mies ja yksi nainen Oulun alueella sijaitsevasta 

tehostetusta palvelutalosta. Tässä tutkielmassa tutkittavien tunnisteina on käytetty koodi-

nimiä T1 ja T2, tutkittavien tunnistamisen estämiseksi aineiston analyysi- ja tulososiosta. 

Tutkittavien keski-ikä oli 77,8 vuotta. Molemmilla heillä oli Alzheimerin taudin muistisai-

raus. Kaksi omaista (yksi puoliso ja yksi lapsi) ja kaksi hoitajaa osallistuivat myös tutkimuk-

seen.  

Aineiston keruun toteuttamiseksi anoin tutkimusluvan Oulun kaupungin vanhustyönjohtaja 

Anna Haveriselta. Tiedustelin tutkittavia tämän jälkeen Oulun kaupungin palvelutaloista. 

Palveluesimiehet arvioivat asukkaidensa joukosta tutkielmaan mahdollisesti soveltuvat hen-

kilöt. Kriteereinä valinnassa oli, että tutkittavilla on noin keskivaikea Alzheimerin tauti ja 

että heillä on aktiivisia omaisia. Sopivien tutkittavien löydyttyä, tiedotin tutkimuksesta ensin 

kirjallisesti tutkittavia (liite 1) ja heidän omaisiaan sekä hoitajia. Kaiken kaikkiaan sopivia 

tutkittavia löytyi kolme, joista yksi ei ollut halukas osallistumaan tutkimukseen. Seuraavaksi 
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sovin tapaamiset tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneiden tutkittavien ja heidän omai-

sien sekä hoitajien kanssa. Tapaamisessa jaoin tietoa tutkielman toteutumisesta, jolloin he 

ilmaisivat suostumuksena tutkimukseen osallistumisesta (liite 2).  

Tutkittavien alkuarvioinnit toteutin maalis-huhtikuussa, joissa arvioin tutkittavien muistisai-

rauden tasoa ja kielellisten taitojen sekä vuorovaikutuksen tasoa erilaisin arviointimenetel-

min. Arvioin tutkittavien muistisairauden tasoa sekä muistia ja tiedonkäsittelyn toimintoja 

tutkimuksen alussa MMSE-testillä (Mini Mental State Examination, Folstein, Folstein & 

McHugh, 1975). MMSE-testi on lyhyt muistia ja tiedonkäsittelyä arvioiva testi, joka sopii 

hyvin AT:n etenemisen tutkimiseen ja seurantaan (Sulkava, Vuori & Ylikoski, 2013−2015). 

Tehtävät antavat tietoa potilaan kielellisistä taidoista, orientaatiosta, mieleen painamisesta 

sekä palauttamisesta, tarkkaavaisuudesta ja toiminnanohjauksesta, laskutaidoista sekä hah-

motuskyvystä. Testi sisältää 19 osiota ja kokonaispistemäärä on 30. Poikkeava tulos on, kun 

pistemäärä on 24 pistettä tai vähemmän. Testin tulos arvioi muistisairauden astetta, mutta se 

ei kuitenkaan ole kovin tarkka tai luotettava.  

Tavoitteena oli tutkimuksen alussa varmistaa tutkittavien muistisairauden taso ja heidän so-

pivuus tutkimukseen. Taulukossa 3 on esitetty tutkittavien alkuarvioinnin MMSE-testistön 

tehtäväkohtaiset pistemäärät. MMSE-testin perusteella totesin, että molemmat tutkittavista 

täyttivät tutkimuksen kriteerin eli heillä oli MMSE-testistön mukaan Alzheimerin taudin kes-

kivaikea vaihe (T1 MMSE= 9/25 ja T2 MMSE=15/30). Keskivaikean AT:n raja-arvot 

MMSE-testin mukaan ovat 12−17 pistettä (Sulkava, Vuori & Ylikoski, 2013−2015). Muisti-

sairauden asteen määrittelyyn vaikuttaa tutkittavien saatu pistemäärä tehtyjen tehtäväosioi-

den määrä sekä tutkittavien muut sairaudet. Myös korkea ikä (yli 85 vuotta) vaikuttaa 1−2 

pisteen verran saatuun pistemäärään. T1 pisteytyksessä otin huomioon, ettei hän kyennyt 

motoristen puutosten vuoksi tekemään testin osioita 16, 18 ja 19. Molemmilla tutkittavilla 

oli MMSE-testin mukaan vaikeuksia orientaatiossa (osiot 1−10), laskutehtävässä (osio 12) ja 

muistiin palautuksessa (osio 13). Molemmat tutkittavat suoriutuivat sanalistan toistamisesta 

(osio 11), nimeämisestä (osio 14) ja lukemisesta (osio 17) hyvin. 
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Taulukko 3: Tutkittavien MMSE-testistön osatehtävien pistemäärät ja osatehtävien maksi-

mipistemäärät. 

Osatehtävät (kysymykset) T1 T2 Osatehtävien  

maksimipistemäärät 

Orientaatio (1−10) 2  

 

5  10 

Mieleenpainaminen (11) 3  

 

3  3 

Keskittymiskyky (12) 0  

 

1  5 

Mieleenpalauttaminen (13)  0  

 

0  3 

Nimeäminen, lauseen toistaminen 

ja ohjeen noudattaminen (14−16) 

 

3  

 

5  3*/6 

Lukeminen, kirjoittaminen, piirtä-
minen (17−19) 

 

1  1  1*/3 

Yhteispistemäärä 9  15  25*/30 

 *Tutkittavalle T1 ei esitetty kysymyksiä 16 (3 pistettä), 18 (1 piste) ja 19 (1 piste). Koko-

naispistemäärästä vähennettiin näiden osioiden pistemäärä (5 pistettä). 

 

Vuorovaikutuksen arviointimenetelmiksi valitsin CETI The Communicative Effectiveness In-

dex -mittarin (Lomas ym., 1989) suomenkielisen version KOTI kommunikoinnin tehokkuu-

den arviointimenetelmän, (Klippi, Korpijaakko-Huuhka & Lehtihalmes, 1994) sekä AKE 

korvaavien kommunikointikeinojen käytön mittarin (Rautakoski, 2005). Molempien testien 

alkumittausten keskiarvoa vertasin loppumittauksessa saatuihin tuloksiin.  

CETI-mittari on afaattisille henkilöille suunnattu arviointimenetelmä, jota on käytetty myös 

pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden vuorovaikutuksen arvioinnissa (Hirsch, 2016). CETI-

mittarilla läheinen arvioi afaattisen henkilön arkipäiväistä toiminnallisen vuorovaikutuksen 

tehokkuutta 16 eri osion avulla (Lomas ym., 1989). Testissä verrataan arkipäiväntilanteiden 

sujumista ennen sairastumista olleeseen tilaan 10 cm pitkällä visuaalisanalogisella asteikolla 

(VAS eli Visual Analogue Scale) avulla. Vastaus sijoitetaan sopivaan kohtaan pystyviivalla 

asteikolle, joiden ääripäät ovat ”ei pysty lainkaan” ja ”pystyy yhtä hyvin kuin ennen sairas-

tumista”. CETI:llä voidaan arvioida hyvin todellista arkipäivän vuorovaikutusta. CETI:llä 

voidaan mitata verbaalista ja nonverbaalista vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvia muutoksia. 

CETI-lomakkeen täyttivät tutkittavien omaiset ja hoitajat. Omaiset ja tässä tapauksessa myös 
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hoitajat ovat hyviä arvioimaan tutkittavan vuorovaikutusta arkipäiväisissä toiminnoissa, sillä 

he näkevät tutkittavat arkipäivän vuorovaikutuskyvyn. Tutkittavien omaiset ja hoitajat eivät 

nähneet CETI-lomaketta täyttäessään aiempien arviointikertojen vastauksia.  

Pisteytin CETI:n arvioinnin jälkeen niin, että laskin yhteen kaikkien kysymysten pistemäärät 

ja jaoin kysymysten lukumäärällä. Tuloksena sain testistä kommunikaatioindeksin eli arvi-

oinnin keskiarvon. Korkea pistemäärä tarkoitti hyvää ja alhainen heikkoa suoriutumista. 

CETI-mittarin korkein pistemäärä on 100 ja alhaisin pistemäärä 0 pistettä. Lomasin ym. 

(1989) tutkimuksessa kuntoutusryhmän CETI-pisteet nousivat ensimmäisen ja toisen arvi-

ointikerran välillä keskimäärin 11,4 pistettä (keskihajonta 6,6 ja vaihteluväli 3–19 pistettä). 

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin huomioitava, ettei CETI-mittaria ole standardoitu muisti-

sairaille henkilöille, joten siitä saatuja tuloksia voidaan kriittisesti arvioida ainoastaan laadul-

lisesti muistisairaita tutkittaessa (Hopper ym., 2007).  

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön AKE-mittaria (Rautakoski, 

2005) käytin arvioimaan tutkittavien nonverbaalista vuorovaikutusta 20 kysymyksen avulla. 

AKE-mittari on Rautakosken (2005) tutkimukseensa suunnittelema arviointimittari, joka 

koostuu 20 kysymyksestä ja 3 avoimesta kysymyksestä, joiden avulla arvioidaan afaattisten 

ihmisten verbaalista ja nonverbaalisten kommunikointikeinojen käyttöä. Testissä arvioidaan, 

minkälaisia keinoja ja kuinka paljon henkilö käyttää keskustelussa. AKE-mittarissa laitetaan 

poikkiviiva 10 cm pitkälle VAS-asteikolle siihen kohtaan, joka kuvaa nykyistä tilannetta par-

haiten samaan tapaan kuin CETI-mittarissa. Asteikon vasemmassa päässä on ”ei”, mikä mer-

kitsee, että henkilö ei käytä keinoa ollenkaan ja oikeassa päässä on ”kyllä paljon”, jolloin 

siellä oleva pystyviiva tarkoittaisi, että henkilö käyttää keinoa paljon. Tässä myös pisteet ovat 

CETI-mittarin tavoin 0−100 pistettä. Yhteenlasketuista pisteistä lasketaan keskiarvo eli kom-

munikointikeinoindeksi samaan tapaan kuin CETI-mittarissa. Omaiset ja hoitajat täyttivät 

AKE-lomakkeen 20 kysymyksen osalta. Avoimiin kysymyksiin ei vastattu, sillä niiden ei 

ajateltu soveltuvan tässä tapauksessa omaisten ja hoitajien vastattavaksi. 

Hoitajat tekivät tutkimuksen aikana muistiinpanoja tutkittavien verbaalisesta ja nonverbaali-

sesta vuorovaikutuksesta sekä muista heille heränneistä ajatuksista ja kysymyksistä (liite 3). 

Muistiinpanojen avulla selvitettiin vuorovaikutuksen laatua ja määrää sekä kokemuksia 
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muistelutikun käytöstä vuorovaikutuksen välineenä yhdessä tutkittavien kanssa. Tapasin tut-

kittavia, heidän omaisiaan ja hoitajia muistelutikun käytön aikana noin 1,5 viikon välein.  

Toteutin tutkittavien loppuarvioinnin viiden viikon muistelutikun käyttämisen jälkeen. Lop-

puarviointi sisälsi omaisten ja hoitajien tekemän CETI- ja AKE-mittarin sekä omaisten ja 

hoitajien puolistrukturoidun haastattelun (teemahaastattelun, liite 4). Loppuhaastattelun 

avulla pyrin kartoittamaan teemoja, joita muistelutikun käytössä ilmeni.  

 

3.2 Muistelutikun toteutus 

 

Alkuarviointien jälkeen rakensimme muistelutikun kosketusnäyttötabletille yhdessä tutkitta-

vien muistisairaiden ihmisten ja heidän omaisten sekä hoitajien kanssa. Muistelutikku on 

oman elämän muistojen varasto (Tikutus, muistelutikku, 2010-2015). Muistelutikun filosofia 

perustuu siihen, että ”fyysisen olemuksensa lisäksi, ihminen on elämänhistoriallinen ja sosi-

aalinen olento, jonka muisti ei koskaan katoa kokonaan, puhumattakaan muistoista” (Pekka-

rinen ym., 2013). Se voi olla esimerkiksi USB-muistitikku, johon kerätään oman elämän do-

kumentteja, kuten valokuvia, kirjeitä, ääntä, musiikkia digitaaliseen muotoon (Kuosmanen, 

Pekkarinen & Norrlin, 2014).  Tikun sisältöä voi katsoa tietokoneelta, televisiosta tai digi-

taaliselta valokuvakehykseltä (Pekkarinen & Melkas, 2015). Tärkeintä tässä ei kuitenkaan 

ole väline vaan muistelu (Kuosmanen ym., 2014). Muistelutikku keskittyy olennaisesti vuo-

rovaikutukseen ja kommunikaatioon erilaisissa ympäristöissä. Tikun sisältö tuo tärkeät asiat 

lähelle muistelijaa ja ihmisiä, joille hän haluaa niitä jakaa. Henkilökohtaista muistelutikkua 

toteutettaessa tulee ottaa huomioon käytettävät resurssit, kuten aika, laitteet ja tekniset taidot 

(Tikutus, muistelutikku, 2010-2015). Myös työnjakoa ja käytännön toteutusta on syytä poh-

tia. Lisäksi on mietittävä, tehdäänkö muistelutikkuja kahden kesken vai ryhmämuotoisena 

toimintana ja missä ”tikutus” toteutetaan.  

Tässä tutkimuksessa toteutin muistelutikun yhdessä tutkittavan ja hänen omaisensa sekä hoi-

tajan kesken. Muistelutikkuna käytettiin iPad-kosketusnäyttötablettia. Tämän valitsin siksi, 

että muistisairaiden ihmisten voi olla helpompi käyttää kosketusnäytöllistä teknologiaa ja he 
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kykenevät kuitenkin lähes aina koskettamaan näyttöä (Alm ym., 2007; Hofman ym., 1996). 

Rakensin muistelutikun iPad-tabletille omaksi tiedostoksi ja kuvakkeeksi tabletin kuvatie-

dostoon (ks. liite 5 esimerkki muistelutikun sisällöstä). Tyhjensin tabletin aloitusnäytön 

muista kuvakkeista, jolloin jäljelle jäi vain ”muistelutikku”-kuvake. Näin sain aloitusnäky-

män mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi.  

Ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelin tutkittavien ja heidän omaisten kanssa materiaa-

lista, jota he halusivat tabletille kerätä. Pyysin tutkittavien omaisia tuomaan toiseen tapaami-

seen tutkittaville tärkeitä kuvia. Tutkittavat saivat itse valita, mitkä kuvat siirretään tabletille. 

Siirsin materiaalin suoraan tabletille tabletin kameran avulla, jolloin ulkoista USB-muistitik-

kua ei tarvittu. Tutkittavat muistelivat kuvien tapahtumia ja kuviin liitettiin tekstit, siitä mitä 

tutkittava halusi kuvista kertoa. Muistelutikun rakentamisessa kannattaa materiaali jäsentää 

sopivaksi esimerkiksi pääotsikoiden avulla (Tikutus, muistelutikku, 2010-2015). Tässä ta-

pauksessa käytin jäsentelyyn muistelutikku-kuvakkeeseen luotuja nimettyjä albumeita. Tut-

kittavat saivat itse valita mieleisensä asiat, joista loin albumeita. Albumeita nimettiin esimer-

kiksi seuraavasti: ”perheeni”, ”harrastukseni”, ”kuka minä olen”. Ohjasin omaisia ja hoitajia 

tabletin ja muistelutikun käytössä.  

Materiaalia lisättiin ja muokattiin sovittujen tapaamisten aikana, jolloin omaiset ja hoitajat 

saivat esittää myös kysymyksiä. Kaikilla tapaamiskerroilla tutkittavien muistelutikkuihin li-

sättiin kuvia, joista he saivat samalla kertoa. Tämän lisäksi toinen tutkittavista lisäsi materi-

aalia yhdessä hoitajien kanssa palvelutalon arjen asioista tapaamisten välillä. Annoin tutki-

muksen lopussa tutkittaville muistelutikku-materiaalin USB-muistitikulle siirrettynä. Tutkit-

tavilla on tekijänoikeus tehtyihin muistelutikkuihin ja he saavat päättää, kenelle näyttävät sitä 

tutkimuksen päätyttyä. 

 

3.3 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineiston keräsin kyselylomakkein, puolistrukturoidulla haastattelulla (liite 4) 

sekä hoitajien tekemien muistiinpanojen perusteella. Tämän tutkielman tutkimusaineisto 
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koostuu muistelutikun käytön aikana tehdyistä arviointituloksista kahdelta eri arviointiker-

ralta, loppuhaastattelusta sekä hoitajien tekemistä muistiinpanoista. Keräsin tutkimuksen ai-

neiston maalis-toukokuussa 2018. Arviointikerrat suoritin Oulun seudun tehostetussa palve-

lutalossa, jossa tutkittavat asuivat. Ensimmäisen arviointikerran toteutin maaliskuun lopussa 

ja loppuarvioinnin toukokuun alussa. Hoitajat tekivät muistiinpanoja tänä aikana muisteluti-

kun käytöstä ja tutkittavien vuorovaikutuksesta annetun ohjeen mukaisesti (liite 3). Tapasin 

tutkittavia, heidän omaisiaan sekä hoitajia noin 1,5 viikon välein. Tapaamisia kertyi alku- ja 

loppuarviointien välille 3−4 kertaa molempia tutkittavia kohden. Aikaa alkuarvioinnin ja lop-

puarvioinnin väliin kertyi noin viisi viikkoa. Loppuhaastattelun toteutin tutkittavien omaisille 

ja hoitajille yksilöhaastatteluina, jotta heidän vastauksia voitiin vertailla keskenään mahdol-

lisimman tarkasti. Äänitin loppuarvioinnin haastattelut Edirol by Roland R-09HR -merkki-

sellä digitaalisella äänitallentimella aineiston litterointia ja analyysia varten. Litteroin jokai-

sen haastattelun sana sanalta Word-tiedostoon.   

Tutkimuksen aineiston loppuhaastattelun toteutin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu on välimuoto lomakehaastattelusta ja strukturoimatto-

masta haastattelusta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47). Se on keskustelun omainen haastattelu-

tilanne, jossa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta haastateltavat voivat vas-

tata niihin omin sanoin (Eskola & Vastamäki, 2010). Haastattelu on joustava menetelmä ja 

se antaa mahdollisuuden saada tietoa suoraan tilanteessa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 34−36). 

Haastattelun avulla on lisäksi mahdollista saada tietoa motiiveista, joita vastausten takana on 

sekä esittää haastattelun aiheet tilanteeseen sopivassa järjestyksessä. Haastattelun avulla voi-

daan saada kuvaavia esimerkkejä tutkittavasta asiasta. Teemahaastattelussa haastattelu teh-

dään tiettyjen teemojen mukaisesti ja haastateltavien kanssa käydään läpi teema-alueet, jotka 

on ennalta määritelty tutkimuskysymysten mukaan (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47−48). Tee-

mahaastattelussa ei ole välttämättä ennalta määriteltyjä tarkkoja kysymyksiä haasteltaville. 

Kysymysten tarkka muoto sekä järjestys voivat myös vaihdella haasteltavien välillä. Teema-

haastattelussa haastateltavilla on mahdollisuus esittää omia kokemuksiaan ja mielipiteitään 

tutkittavasta asiasta (Eskola & Vastamäki, 2010).   
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Laadin loppuhaastattelun rungon tutkimuskysymyksieni ja aikaisemman kirjallisuuden poh-

jalta. Tässä tutkimuksessani käytetty haastattelurunko (liite 4) koostui neljästä teema-alu-

eesta, jotka olivat: käyttökokemukset muistelutikusta, vuorovaikutuksen määrä ja laatu, ver-

baalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus sekä vuorovaikutuksen tukemisen helpottuminen. 

Teema-alueet sisälsivät yhteensä 25 kysymystä. Ensimmäinen kysymys oli abstraktimpi 

muistelutikun käytön kokemuksia kartoittava kysymys, jossa haastateltavilla oli mahdolli-

suus omin sanoin kertoa muistelutikun käytöstä. Viimeinen kysymys antoi myös haastatelta-

valle mahdollisuuden kertoa vielä jostakin haluamastaan asiasta. Ennen varsinaista loppu-

haastattelua testasin haastattelun runkoa yhdellä henkilöllä. Tästä sain tietoa haastattelurun-

gon toimivuudesta, kysymysten muotoilusta sekä selkeydestä. Esitin jokaiselle haastatelta-

valle samat kysymykset, mutta niiden esittämisjärjestys, sanamuoto ja tarkentavat kysymyk-

set vaihtelivat haastateltavien välillä. 

Loppuhaastattelut toteutin toukokuussa 2018 haastateltavien toiveiden mukaisesti Oulun 

seudun tehostetun palvelutalon yksikössä, jossa tutkittavat asuivat. Tallensin kaikki haastat-

telut kahdella äänitallentimilla niiden litterointia varten. Haastattelut kestivät keskimäärin 22 

minuuttia. Yhteensä äänitallenteita kertyi 88 minuuttia.  

 

3.4 Aineiston käsittely 

 

Haastatteluiden jälkeen siirsin äänitallenteet tietokoneelle litterointia varten. Litteroinnin to-

teutin kuulonvaraisesti Windows Media Player -toisto-ohjelmaa hyödyntäen ja kirjoitin haas-

tattelut sanatarkasti Word-tiedostoon lukuun ottamatta joitakin täytesanoja, jotka jätin litte-

roimatta. Litterointivaiheessa vaihdoin haastateltavien ja tutkittavien nimet sekä muut hen-

kilötiedot, jotka voisivat paljastaa haastateltavien tai tutkittavien henkilöllisyyden. Pyrin 

myös häivyttämään murteet litteroinneista. Tutkittavista käytin koodinimiä (T1 ja T2) sekä 

haastateltavien litteroiduissa puheissa peitenimiä (Olavi ja Marjatta). Myös omaisista ja hoi-

tajista käytin koodinimiä (T1O/T1H sekä T2O/T2H). Peitenimiä käytin myös muista henki-

löistä, jotka haastateltavat mainitsivat haastatteluiden aikana.  Haastatteluaineiston pituus lit-

teroituna oli yhteensä 50 sivua. 
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Aineiston analyysinä käytin systemaattista aineistolähtöistä teemahaastattelun analyysia, 

joka perustui haastattelurunkoon (ks. Eskola, 2001; Eskola & Vastamäki, 2010; Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 108−113). Koska aineisto koostuu teemahaastattelusta, aloitin aineiston jär-

jestäminen ensin teemoittain. Teemoittelulla tarkoitetaan teemojen mukaista aineiston jäsen-

tämistä ja sen yksinkertaistamista tämän jälkeen (Eskola & Vastamäki, 2010). Aineistosta 

nostetaan teemoja, joilla tutkimusongelmaa voidaan kuvata (Eskola & Suoranta, 2014, 175). 

Litteroinnin jälkeen annoin jokaiselle neljälle haastattelulle omat värikoodit haastatteluiden 

teemoittelua varten.  

Aineiston käsittelyssä käytin Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Teemoittelun tein ensin haas-

tattelurungon teemojen mukaisesti etsimällä jokaisesta vastauksesta teemoihin liittyvät koh-

dat. Etsin myös hoitajien muistiinpanoista teemoja samaan tapaan. Teemoja muodostui näin 

haastattelurungon pohjalta yhteensä 11 (liite 6). Aineiston pohjalta syntyi lisäksi yhteensä 

kolme teemaa, jotka olivat suhde muistisairaaseen ihmiseen, omaisen ja tutkittavan suhde 

sekä vuorovaikutus ilman muistelutikkua. Merkitsin aineistosta myös tutkimuskysymysten 

kannalta kiinnostavat kohdat alleviivauksin ja kunkin haastattelukysymyksen antaman vas-

tauksen antoisuuden analyysia varten. Kun olin muodostanut teemat, jaottelin aineiston haas-

tattelu kerrallaan teemoihin omiin tiedostoihin. Tallensin näin kutakin teemaa vastaavan 

haastattelun osan omaan tiedostoon, jotka koostuivat kaikkien haastattelujen katkelmista, 

jotka koskivat sitä teemaa. Jokaisen 14 teeman alta löytyi siis kaikkien haastateltavien vas-

taukset niihin teemoihin. Tässä vaiheessa yhdistin myös hoitajien muistiinpanot teemoihin.  

Tämän jälkeen lähdin analysoimaan aineistoa teema kerrallaan. Ensin rakensin aineistosta 

teemakohtaisen kuvauksen, jossa yhdistin teema kerrallaan haastateltavien vastaukset kuvai-

luksi aloittamalla antoisimmasta vastauksesta ja täydentämällä sitä seuraavaksi antoisim-

malla vastauksella. Tässä vaiheessa yhdistin kuvailuihin myös omaa pohdintaa. Kun olin ra-

kentanut kuvailut kaikista 14:sta teemasta, aloitin sisällöllisen teemojen yhdistämisen. Yh-

distin teemoja tutkimuskysymysten valossa, sekä aineiston sisällön pohjalta. Teemoja syntyi 

yhdistämisen jälkeen yhteensä kolme: 1. Muistelutikun käyttökokemukset, 2. Vuorovaiku-

tuksen muuttuminen ja tukeminen ja 3. Suhteen syventyminen (liite 6). Näiden kolmen lo-

pullisen teeman alle keräsin jokaisen haastateltavan vastaukset, jotka koskivat tätä teemaa. 
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Tein teemoista jälleen kuvailut, joihin yhdistin lopuksi myös teoriaa aikaisemmasta kirjalli-

suudesta. Tarkastelin eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia teemojen sisällä omaisten ja hoi-

tajien vastausten välillä. Tuin teemoista muodostuneita kuvailuja ja päätelmiä raportoinnin 

tulososissa poimimalla litteraateista aineistokatkelmia. Aineistokatkelmat valitsin sen perus-

teella, mitkä kuvasivat parhaiten tehtyjä havaintoja sekä poikkeavuuksia ja eroavaisuuksia. 

Tarvittaessa poistin valituista aineistokatkelmista täytesanoja (esimerkiksi ”niinku”, 

”tuota”), toistoa sisältävät ilmaukset (esimerkiksi ”ja ja”, ”niin niin”, ”et että”) sekä henki-

löllisyyden paljastavia sanoja ja ilmauksia, kuten nimiä ja paikkakuntia. Lyhensin aineisto-

katkelmia, jotta pääasiat käyvät helpommin ilmi. Merkitsin nämä kohdat kolmella viivalla 

katkoviivalla (---) lukemisen sujuvoittamiseksi. 
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4 TULOKSET  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin muistelutikun käyttöä tehostetussa palvelutalossa asu-

vien Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden vuorovaikutusta aktivoivana menetelmänä. 

Tarkoituksenani oli selvittää, muuttuuko muistisairaiden ihmisten vuorovaikutus yhdessä 

omaisten ja hoitajien kanssa muistelutikkua käyttäessä. Tulososioon olen kuvannut, mitä ta-

pahtuu tutkittavien muistisairaiden ihmisten verbaalisessa ja nonverbaalisessa vuorovaiku-

tuksessa sekä vuorovaikutuksessa hoitajien ja omaisten kanssa viiden viikon muistelutikun 

käytön aikana ja miten muutokset näkyvät CETI- ja AKE-mittareilla arvioituina. 

 

4.1 Muistelutikun käyttökokemukset 

 

Muistelutikku koettiin positiivisena ja mukavana kokemuksena, josta sekä hoitajat, että 

omaiset innostuivat (ks. myös Alm ym., 2007; Pekkarinen & Melkas, 2015). Haastatteluissa 

ilmeni, että hoitajat kokivat muistelutikun käytön hyödyllisemmäksi kuin omaiset. Mitä 

enemmän muistelutikkua käytettiin, sitä hyödyllisemmäksi se koettiin vuorovaikutuksessa. 

Pääsääntöisesti hoitajat käyttivät muistelutikkua enemmän kuin omaiset. Hoitajat ilmaisivat 

haastatteluissa, että muistelutikusta olisi hyötyä omaisten ja tutkittavan vuorovaikutuksessa, 

mikäli muistelutikkua käytettäisiin enemmän. Myös toinen omaisista ajatteli, että muistelu-

tikun hyödyn näkee sitten, kun sitä olisi aikaa käyttää enemmän.  

(Hoitaja 1): 

”No musta oli ainaki tosi mielenkiintonen --- ja sitte ku aattelee, että se antais 

virikkeitä meidän asukkaille --- ja just sitä, että miten sieltä tulee niitä asioita, 

sitte ku useamman kerran varsinki kattoo niitä kuvia ---” 

Hoitajat kuvailivat muistelutikkukokemusta mielenkiintoiseksi ja nykyaikaiseksi elämänta-

rinan päivittämiseksi. Muistelutikku voisi toisen hoitajan mukaan tarjota asukkaille virikettä 

ja toimia yhteisenä juttuna (ks. myös Pekkarinen ym., 2013). Toinen hoitaja toivoikin, että 
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muistelutikun tekemisen saisivat kokea muutkin asukkaat. Parasta toisen hoitajan ja muisti-

sairaan ihmisen puolison mukaan muistelutikun käyttämisessä oli se, että tutkittavan muistot 

tulivat elävästi mieleen kuvien avulla. Kuvien katsomisen huomattiin tuottavan uusia asioita 

etenkin, kun niitä katsoi useamman kerran. Nämä havainnot tukevat ajatusta siitä, että muis-

telutikku voi toimia myös muistiharjoituksena (Pekkarinen ym., 2013). Kuvien katsominen 

aktivoi tarinan kerrontaa aina uudelleen ja ne loivat keskustelua myös muusta elämänhisto-

riasta. Muistelutikun hyväksi puoleksi mainittiin myös, että se on helposti lähelle otettavissa 

ja vierekkäin katsottavissa. Pieni tuokio hoitajan ja muistisairaan tutkittavan välillä oli muis-

telutikun ansiosta helppo luoda ja nopeasti toteutettavissa. Toinen hoitajista ajatteli, että 

muistelutikku auttaa suuntaamaan huomion tutkittavaan ja sillä on näin mielialaa kohottava 

vaikutus. Toinen hoitaja kuvaili, että etenkin matkakuvat ja perhekuvat herättivät tutkitta-

vassa tunnelmia ja lämmön tunteita. Kuvien katselu herätti toisella omaisella myös kaihon 

tunteita, mutta toisaalta myös positiivisia iloisia muistoja. Muistelutikku toimi myös ajan 

kuluna ja yhteisenä tekemisenä omaisen ja tutkittavan välillä.  

 (Hoitaja 2): 

”Mää innostuin siitä, ja tavallaan se on sitä elämäntarinan päivittämistä ---

nykytavalla, jos ajatellaan et se on nopeasti siinä, otettavissa lähelle, vierek-

käin katsottavissa --- että se on niin siinä tarjolla koko ajan sinun silmien eessä 

se mahdollisuus --- se on oikeestaan helppo tapa, jos sulla on tuo tabletti niin 

luoda se pieni tuokio ---” 

(Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”No se tietenki, että äitin kans siinä aika kuluu, ku kuvia kattoo --- että siinä 

äitin huoneessa on sitte sitä tekemistä --- itellä oli jotaki konkreettista mitä 

näyttää ---” 

 Tärkeimmiksi keskustelunaiheiksi haastateltavat mainitsivat perhekuvista ja matkakuvista 

syntyneet aiheet. Keskustelun aiheena oli yleensä tutkittava ja hänen mennyt elämänsä ennen 

muistisairautta. Toinen hoitajista kuvaili, että muistelutikun kuvien katsominen herätti kes-

kustelua tutkittavan aikaisemmasta työelämästä. Keskustelua poiki lisää kuvien avulla usein 

myös muista aiheista. Toinen hoitaja koki löytäneensä tutkittavan kanssa heitä yhdistäviä 
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keskustelun aiheita, joista keskustelua syntyi myös lisää. Tämä tukee ajatusta siitä, että muis-

teluun perustuvat menetelmät voivat toimia keskustelun herättäjänä muistisairaan ihmisen ja 

hoitajan välillä (Sarne-Fleischmann & Tractinsky, 2008). Toinen hoitajista korosti kuitenkin, 

että pyrki välttämään suoraan kysymistä tutkittavalta, että muistaako hän jotakin. Hän ei 

mahdollisesti halunnut korostaa tutkittavan muistamattomuutta tällaisilla kysymyksillä.  

(Hoitaja 2): 

” --- Muistaa aina tätä työtä tehdessä nii sen, että jokaisella on tarinansa ker-

rottavana ja Olavinkin tunnen, innostuminen kumminkin niistä matkakuvista ja 

sitte jonku verran rönsyiltiin --- jollaki lailla musta tuntu, että Olavi saavutti 

jotaki tunnelmia ---” 

Haastateltavat kuvailivat, että muistelutikulle haluttiin laittaa sellaisia kuvia, jotka herättävät 

positiivisia muistoja ja ajatuksia. Negatiivisten muistojen ja aiheiden esiintuomista välteltiin. 

Toinen hoitaja koki, ettei uskaltanut mennä keskusteluissa sellaisille alueille, joissa negatii-

visia tunteita tai ajatuksia olisi syntynyt. Myös toinen omaisista koki, että kuvien kautta ha-

luttiin mieluummin tuoda positiivisia asioita ja jättää negatiiviset asiat pois. Aina tutkittavan 

ja hoitajien ajatukset siitä, mitkä kuvat olisivat hyviä muistelutikulle eivät olleet samat. Myös 

muistisairauteen liittyvistä aiheista puhumista välteltiin. Tähän saattoi kuitenkin vaikuttaa 

moni eri asia, kuten tutkittavan persoonallisuus ja menneisyys. Muistelu saattaakin tuoda 

pintaan myös käsittelemättömiä, raskaita kokemuksia ja muistoja (Pekkarinen & Melkas, 

2015). Pekkarinen & Melkas (2015) mainitsevatkin, että niiden työstämisessä tarvitaan eri-

tyistä herkkyyttä, jotta muistelutikku voidaan kokea elämänlaatua parantavana tekijänä. 

(Hoitaja 1): 

”--- Nii joistakin saatto sanoa, että tuota minä en siihen halua --- ja tietenkin 

itellä heräsi, että onko tässä kuvassa nyt joku semmonen, joka tuo niitä sem-

mosia negatiivisia tunteita pintaan, nii toki jätettiin sitten ottamatta, että mie-

lummin semmosia mieluisia kuvia --- ja kun aattelee, että ykski kuva oli sem-

monen, että mää olin aatellu, että se ois tosi kiva, mutta hän ei halunnu sitä, 

nii mää sitten aattelin, että en” 
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(Hoitaja 2): 

”--- En tiiä enkö ole uskaltanu edetä tai sillai, et puhuttais ihan suoraan asi-

asta, että koetko, että muistisi on heikentynyt --- mää ajattelin, että mää haa-

votan häntä, et jos otan --- jotenkin säilytän nämä kasvot sillä tavalla” 

(Muistisairaan ihmisen puoliso): 

”Minä hain niitä mukavia asioita --- mää jätän ne negatiiviset asiat pois.” 

Muistelutikun käyttäminen koettiin pääasiassa helpoksi ja yksinkertaiseksi. Toinen hoitajista 

lisäsi kuvia ja tekstiä yhdessä tutkittavan kanssa myös omatoimisesti. He käyttivät muistelu-

tikkua yhdessä tutkittavan kanssa niin, että hän sai itse vaihtaa kuvia ja valita mitä kuvia 

katsotaan koskettamalla tabletin ruutua (ks. myös Alm ym., 2004; Sarne-Fleischmann & 

Tractinsky, 2008; Upton ym., 2011). Myös aikaisemmassa kirjallisuudessa on raportoitu, että 

muistisairaat ihmiset kykenevät käyttämään paremmin kosketusnäytöllisiä teknologioita, 

kuin tietokonehiirien avulla toimivia teknologioita (Alm ym., 2004; Sarne-Fleischmann & 

Tractinsky, 2008). Muistisairaat ihmiset kykenivät lisäksi itse lukemaan muistelutikun ku-

vissa olevat tekstit. Toinen hoitaja antoi muistisairaan asukkaan itse hakea muistelutikun, 

mikä loi hoitajan mukaan tutkittavalle itsellisyyttä. Tutkittavat käyttivät muistelutikkua mie-

lellään ja he myös muistivat, missä muistelutikkua säilytettiin. Ehkä muisteltutikusta muo-

dostui näin merkittävä ja tärkeä väline tutkittavalle.  

(Hoitaja 1): 

”Nytki tuossa aamulla, ku me katottiin sitä niin, mää sanoin, että saat ihan ite 

käyttää tätä konetta, että laitoin toki sen hänelle päälle --- mutta hän sitte ite 

aina siirsi sen kuvan ja mää en puhunu mitään siitä kuvasta, vaan hän ite sano 

joka kuvasta jotaki ---” 

 (Hoitaja 2): 

”Ei missään vaiheessa ollu epäröivä tai ilmeistä tai eleistäkään päätellen olis 

tulkittavissa, että vasten tahtosesti olis lähteny, että mää kummallaki kerralla 
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tein niin, että hän itse haki sen laitteen tuolta, ihan jo senki takia, että muis-

taako hän, missä se on --- seki toi siihen sitä itsellisyyttä, ettei menty sinne yh-

dessä penkomaan kaappeja” 

Muistelutikku toimi myös tekniikan harjoitteluna toiselle omaiselle (ks. myös Pekkarinen & 

Melkas, 2015). Omainen koki kuitenkin muistelutikun haasteeksi sen, että tablettia oli vaikea 

käyttää, kun laite ei ollut oma. Omainen koki haasteeksi myös sen, että kuvien katseluun 

kyllästyi helposti. Pekkarinen ym. (2012) raportoivat myös tutkimuksessaan, että muisteluti-

kun käyttäminen saattoi olla muistisairaan henkilön kanssa toisinaan myös turhauttavaa ja 

aikaa vievää, sillä muistelu täytyi aloittaa aina alusta. 

Kaksi omaista ja toinen hoitajista (hoitaja 2) ilmaisivat muistelutikun käyttämisen suurim-

maksi haasteeksi ajan puutteen (ks. myös Pekkarinen & Melkas, 2015). Muistelutikkua käyt-

täessä vuorovaikutuksen kesto vaihtelikin hyvin paljon haastateltavien välillä. Yleisesti hoi-

tajat käyttivät muistelutikkua enemmän kuin omaiset. Toinen hoitajista (hoitaja 1) käytti 

muistelutikkua lähes päivittäin puolen tunnin ajan. Toinen hoitajista (hoitaja 2) puolestaan 

käytti muistelutikkua kolme kertaa tutkimuksen aikana ja ilmaisi käytön haasteellisuudeksi 

kiireen sekä ajan puutteen. Haastateltava näki kuitenkin, että mikäli aikaa käyttämiselle olisi 

ollut enemmän, olisi myös hyödyt voinut nähdä paremmin. Hoitaja kuvaili, että olisi ollut 

hyvä nähdä muistelutikun vaikutus useampien toistokertojen myötä. Lisäksi vaikutusta olisi 

voinut hänen mukaansa tehostaa se, mikäli muutkin hoitajat olisivat käyttäneet muistelutik-

kua. Hoitaja kertoi, että muut hoitajat olivat kyllä ilmaisseet kiinnostuksen muistelutikun 

käytölle, mutta eivät ehtineet sitä kuitenkaan käyttää tutkimuksen aikana. Kuitenkin, pienikin 

hetki yhdessä tutkittavan kanssa muistelutikkua käyttäen toi positiivisia vaikutuksia niin tut-

kittavan mielialaan, kuin vuorovaikutukseenkin. Myös toisella omaisella kiireinen aikataulu 

oli esteenä muistelutikun käytölle ja vuorovaikutus muistelutikkua käyttäen jäi näin vä-

häiseksi. Omainen kertoi käyttäneensä omatoimisesti muistelutikkua kerran viidentoista mi-

nuutin ajan. Toinen omainen käytti muistelutikkua viikoittain vuorovaikutuksen välineenä. 

Toinen tutkittavista (T1) käytti muistelutikkua aktiivisesti hoitajan kanssa ja toinen (T2) puo-

lestaan enemmän omaisensa kanssa. Ajan löytyminen muistelutyölle ja tikun rakentamiselle 
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havaittiin haasteeksi myös Pekkarisen ja Melkaksen (2015) tutkimuksessa, jossa todettiin, 

että tikun tekeminen vie aikaa etenkin muisti- ja puheongelmaisten ihmisten kanssa. 

(Hoitaja 1): 

”Mää yritin päivittäin käyttää, sillo ku mää oon ollu töissä --- me aika usein 

niinku aamupalan jälkeen alotettiin, että jostai puoli kymmenestä kymmeneen 

puolisen tuntia suurin piirtein” 

 (Hoitaja 2): 

”--- Mutta ehottomasti siinä ois pitäny olla aikaa hoitajana paneutua enemmän 

ja nähä sen vaikutus, kun sä toistat ja toistat samoja asioita ---” 

 

4.2 Vuorovaikutuksen muuttuminen ja tukeminen 

 

Vuorovaikutuksessa havaittiin muutoksia sitä enemmän, mitä enemmän tutkittavat käyttivät 

muistelutikkua yhdessä omaistensa ja hoitajiensa kanssa. Vuorovaikutuksessa voitiin havaita 

jonkin verran muuttumista molemmilla tutkittavilla hoitajien sekä omaisten haastatteluiden 

perusteella (ks. myös Alm ym., 2007; Pekkarinen ym., 2012; Pekkarinen ym., 2013). Ilman 

muistelutikun käyttämistä verbaalinen vuorovaikutus oli muistisairailla pääasiassa vähäistä 

kysymyksiin vastaamista (ks myös Alm ym., 2007). Molemmat muistisairaat ihmiset käytti-

vät vuorovaikutuksessaan maksimissaan muutaman sanan pituisia ilmauksia ja eleitä jonkin 

verran ilman muistelutikun käyttöä.  

 

4.2.1 Verbaalisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että T1:n vuorovaikutus muuttui enemmän kuin T2:n vuorovaikutus 

muistelutikun käytön aikana. Tähän saattoi mahdollisesti vaikuttaa se, että T1 ja hänen hoi-

tajansa käyttivät muistelutikkua lähes päivittäin. Hoitaja kuvaili, että muistelutikun kuvia 
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katsottaessa, tutkittava ilmaisi aina uusia asioita. Verbaalinen vuorovaikutus lisääntyi niin 

määrältään, kuin laadultaan. Hoitajan kuvailujen mukaan T1 tuotti muistelutikun käytön ai-

kana enemmän puhetta ja pidempiä vastauksia (ks. myös Alm ym., 2007). T1 kommunikoi 

ilman muistelutikun käyttämistä yhden tai kahden sanan vastauksilla kysymyksiin, mutta 

muistelutikkua käyttäessään hän kommunikoi pitkillä, jopa kaksiosaisilla lauseilla. T1 kertoi 

jokaisesta kuvasta hoitajalle oma-aloitteisesti, mikä oli suuri muutos hoitajan mielestä. Myös 

juttelun aloittaminen sujui helpommin. Hoitajan kuvailujen perusteella T1:n puhe oli muis-

telutikkua käytettäessä myös ymmärrettävämpää. Tutkittava kykeni muistelutikkua käyttäes-

sään lukemaan lisäksi pitkiä lauseita kuvista, mitä hoitaja kuvaili yllättäväksi. T1:n puhe oli 

myös sisällöltään erilaista ja ymmärrettävämpää. Hoitaja koki, että hänen oli helpompi ym-

märtää muistelutikun avulla tutkittavan puhetta. T1:n verbaalinen vuorovaikutus ilman muis-

telutikkua oli ollut varsin niukkaa, eikä hän ole kyennyt sanallisesti ilmaisemaan itseään ko-

vin runsaasti. Tähän nähden vuorovaikutus parantui huomattavasti hoitajan kanssa. 

(Hoitaja 1): 

”--- Marjatta ei kauheen sillai oo sanallisesti paljon itseään ilmassu, että se on 

joo tai ei, että nyt jos tulee ihan jo semmosia lauseita, että tuossa on Oulujärven 

mökillä ja siinä on emäntä ja kala ja sitten nauraa ite päälle, niin minusta se 

on niinku tosi paljon häneltä   --- ja sitten hän näki lukea siitä, että tuohon 

ollaan kirjotettu näin, että olen syntynyt Kemijärvellä (paikka muutettu) ja kuo-

rolainen --- että luki niinkö sen pitkän lauseen siitä” 

Samankaltaisia vaikutuksia havaitsivat Alm ym. (2007) tutkimuksessaan. He havaitsivat, että 

CIRCA-menetelmän aikana tuokiot olivat keskustelevampia. Lisäksi he huomasivat, että 

muistisairaat ihmiset puhuivat enemmän, kun he käyttivät kosketusnäyttöllistä CIRCA-muis-

telumenetelmää. Pekkarinen ym. (2012) havaitsivat myös, että muistelutikulla on erityisesti 

vaikutusta väärinymmärryksiin ihmisillä, joilla on kommunikaation vaikeuksia. Muisteluti-

kun on aikaisemmin havaittu auttavan kommunikaatiossa muistisairailla ihmisillä, sillä se 

toimii myös muistin tukena.  

Omaisen ja hoitajan näkemykset T1:n vuorovaikutuksesta poikkesivat verbaalisen vuorovai-

kutuksen muuttumisen suhteen. T1:n omainen näki muistelutikun vaikutuksen verbaaliseen 
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vuorovaikutukseen eri tavoin. Omaisen haastatteluista kävi ilmi, ettei T1:n vuorovaikutus ei 

muuttunut muistelutikun käytön aikana. Hän kuvaili, ettei T1 ollut käyttänyt verbaalista vuo-

rovaikutusta muistelutikkua käytettäessä juuri lainkaan, eikä tehnyt verbaalisia keskustelun 

aloituksia tai esittänyt kysymyksiä. T1:n ilmaisemat lauseet olivat hyvin lyhyitä ja verbaalista 

vuorovaikutusta ei ollut paljoa. T1 tuotti omaisen haastatteluiden mukaan vain yksitäisiä sa-

noja vastauksina kysymyksiin. Omainen ajatteli, että vuorovaikutukseen vaikuttaa T1:n sa-

nanlöytämisen vaikeudet. Omaisen kuvailujen perusteella näyttäisi kuitenkin, että kuvat voi-

vat tukea ymmärrystä heidän välillään, sillä esimerkiksi mökkikuvan kohdalla tutkittava il-

maisi halunsa käydä mökillä ja läheinen ymmärsi tämän.  

(Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”--- Ei oikee sanonu siihe mitää --- et saatto sanoo, että joo kuvaan --- ei se 

musta niinku kommentoinu niitä millään tavalla sillon --- se on yks tai kaks 

sanaa, sanotaan just --- se ku ei muista sanoja, se siinä on varmaan just että, 

se ei vaan niinku muista mitä se hakee” 

Toinen omainen ei havainnut läheisensä (T2) verbaalisessa vuorovaikutuksessa myöskään 

merkittäviä muutoksia muistelutikun käytön aikana. Omaisen haastatteluissa kävi ilmi, ettei 

T2:n puhe lisääntynyt määrällisesti, vaan oli samanlaista kuin ilman muistelutikun käyttöä. 

Omainen kuitenkin koki, että muistelutikkua käyttäessä puhe oli ajoittain todenmukaisem-

paa. Vuorovaikutus ilman muistelutikkua oli yksipuolista omaisen johtamaa keskustelua ja 

tutkittavan kysymyksiin vastaamista. Omaisen kuvailujen perusteella T2:n puheessa esiintyy 

runsaasti sanojen löytämisen vaikeutta. Myös Alm ym. (2007) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että perinteiset keskustelutuokiot muistisairaiden ihmisten kanssa olivat tällaisia. Omainen 

koki kuitenkin, että T2 on yleensä rohkea puhumaan ja hän ymmärtää hänen puhettaan. T2 

käytti vuorovaikutuksessa omaisen kuvailujen mukaan normaaleja lauseita. Omaisen oli vai-

kea arvioida läheisensä vuorovaikutusta ja keskustelua, sillä hän kertoi olevansa niin tottunut 

siihen, ettei osannut kiinnittää siihen huomiota. Omainen kuvaili, että hän on ollut aina heistä 

puheliaampi ihminen. Voi olla, ettei vuorovaikutuksen muuttumisen merkit tämän vuoksi 

ilmenneet selvästi. 

 



37 

 

 

 

(Muistisairaan ihmisen puoliso): 

”Mulle ehkä ihan normaalisti, ei minun mielestä niinku kauheesti --- ku sitä on 

nii tottunu siihen keskusteluun ---” 

Omaisten tekemät havainnot vuorovaikutuksen määrän ja laadun muuttumisesta poikkeavat 

jokseenkin aikaisemman kirjallisuuden havainnoista. Esimerkiksi Damianakis ym. (2010) 

totesivat tutkimuksessaan teknisen multimediaelämänkerran käytön vaikuttavan perheen-

jäsenten kanssa kommunikoidessa vuorovaikutuksen määrään sekä laatuun. Tässä omaiset 

eivät kuitenkaan ilmaisseet muistelutikulla olleen merkittävää vaikutusta tutkittavien vuoro-

vaikutuksen määrään tai laatuun (ks. myös Damianakis ym., 2010). 

T2:n verbaalinen vuorovaikutus ei toisaalta muuttunut myöskään hoitajan mukaan. Hoitaja 

kuvaili, ettei T2 tuottanut pitkiä lauseita muistelutikkua käytettäessä, vaan verbaaliset ilmai-

sut olivat noin 2−3 sanan pituisia. T2 ei ilmaissut uusia sanoja tai muita ilmauksia muistelu-

tikun käytön aikana hoitajan kuvailujen perusteella. Hoitaja ajatteli myös, ettei T2:n sanava-

rasto ollut tarpeeksi laaja kysymysten esittämisen onnistumiseen. Hoitaja ilmaisi kuitenkin 

muistiinpanoissaan, että T2 tuotti perhekuvien yhteydessä ehjiä lauseita ja loogista tarinaa. 

Hoitaja koki lisäksi, että T2:n puhe oli muistelutikun avulla ymmärrettävämpää ja todenmu-

kaisempaa, joten tältä osin muistelutikun voidaan ajatella muuttaneen vuorovaikutusta. Myös 

Bourgeoisin (1992) tutkimuksessa havaittiin muistelulompakoiden auttavan muistisairaita 

ihmisiä tuottamaan todenmukaisempaa sisältöä puheessa. Hoitajan kuvailujen mukaan vuo-

rovaikutuksessa yllättävää oli T2:n kompensaatiokeinon käyttö sananlöytämisvaikeuksien il-

maantuessa. Hän kuvaili, kuinka T2 ei muistanut kuvassa olevan henkilön nimeä, mutta ky-

keni kertomaan, kenestä oli kyse viittaamalla edelliseen kuvaan, jossa saman henkilön nimi 

oli kertaalleen käyty läpi. Tämä ei ehkä olisi ollut mahdollista ilman muistelutikkua. Myös 

Pekkarisen ym. (2013) tutkimuksessa muistelutikku lisäsi vuorovaikutusta ja auttoi muisti-

sairaita ihmisiä muistamaan kuvissa esiintyvien läheisten nimiä.  

(Hoitaja 2): 

”--- Ku mentiin niitä kuvia niin, siinä hän kykeni sitte, jos ei se nimi tullu, että 

tässä on nyt tämä sama ihminen --- tässä kuvassaki on mun tytär niin --- se oli 
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edellisessä kuvassa käyty läpi, että kuka tässä on ja se nimiki oli yhdessä poh-

dittu, mut sitte seuraavassa kuvassa hän käytti sitä keinoa et sama ku edellä” 

 

4.2.2 Nonverbaalisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu 

 

Muistelutikku vaikutti T1:n nonverbaaliseen viestintään hoitajan sekä omaisen haastattelui-

den mukaan. Heidän mukaansa T1 nauru ja hymyily lisääntyi muistelutikkua käytettäessä 

(ks. myös McKeown ym. 2010). Hoitajan mukaan myös osoittelu lisääntyi. Hoitajan kuvai-

lujen perusteella T1:n nonverbaalinen viestintä, kuten nauru ja sen runsas määrä sekä osoit-

telu oli positiivinen yllätys. Hoitaja ajatteli, että T1:n oli helpompi ilmaista naurua, kun kuvat 

olivat läsnä. Etenkin perhekuvat aktivoivat hymyilyä. T1 ilmaisi nonverbaalisesti negatiivisia 

ja kuvista heränneitä tunteita otsaa kurtistamalla.  

(Hoitaja 1): 

”--- Se nauru oli ihan oikeasti, että mää olin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, 

että sitä naurua tuli niinki paljon --- just se eleet ja ilmeet ja, että siitä yhdestä 

kuvasta sano, että kylläpä emäntä on tuossa tuiman näkönen ja hän pani siinäki 

ku sano sen, nii kulmat kurttuun ---” 

Omaisen kuvailujen mukaan T1 reagoi kuviin myös hymyilemällä muistelutikun käytön ai-

kana (ks. myös Alm ym., 2007). Omainen koki, että T1 käytti nonverbaalista vuorovaiku-

tusta, kuten hymyä ja naurua enemmän kuin verbaalista vuorovaikutusta muistelutikun käy-

tön aikana, etenkin lastenlasten kuvia katsottaessa. Kuviin reagoiminen oli hänen mukaansa 

näin helpompaa.  

(Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”No ainaki, mitä sillon viimeks ku oltiin, niin äitihän kuitenki katto silleen ja 

ihan se hymyili sillee, ku sehä ei monesti, se istuu vaan siinä --- mut siinä ku 

katto kuvia, nii sehä ihan oikeesti hymyili ---” 
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T2:n omainen ja hoitaja eivät suoraan ilmaisseet haastattelussa havainneensa muutoksia tut-

kittavan nonverbaalisessa vuorovaikutuksessa muistelutikun käytön aikana. Omainen koki, 

ettei muistelutikun käyttö vaikuttanut T2:n nonverbaaliseen vuorovaikutukseen. Eleitä ei hä-

nen mukaansa esiintynyt muistelutikun käytön aikana enempää kuin ilman muistelutikun 

käyttöä. T2 kuitenkin ilmaisi positiivisia tunteita ilmeinä ja nauruna etenkin matkakuvia kat-

sellessaan sekä hoitajan että omaisen kuvailujen mukaan. T2 teki myös keskustelun aloituk-

sia osoittamalla kuvista. Hoitaja kuitenkin ajatteli, että muistelutikun käyttäminen saattoi hel-

pottaa T2:n nauramista. Hän kuvaili, että vaikka T2 ilmaisi itseään verbaalisesti niukasti, niin 

hän havaitsi kuitenkin usein hyvän mielen hänestä (ks. myös McKeown ym., 2010). Etenkin 

muistojen heräämien laukaisi tunnelmia, jotka hoitaja pystyi havaitsemaan lämmön ilmeinä. 

Myös matkakuvat toivat hymyn huulille. Hoitaja ilmaisi myös, että T2 yritti lisäksi kompen-

soida sananlöytämisen vaikeuksiaan käsin elehtien, mutta tästä huolimatta koki, ettei T2:n 

nonverbaalinen viestintä lisääntynyt tai muuttunut muistelutikun käytön aikana. Aikaisem-

massa kirjallisuudessa vuorovaikutusinterventiolla ja elämäntarinatyöllä on kuitenkin ha-

vaittu vaikutusta nonverbaaliseen vuorovaikutukseen ja sen lisääntymiseen (McGilton ym., 

2017; McKeown ym., 2010).  

(Hoitaja 2): 

” --- sitte se kuva --- missä oli hänen äitinsäkin, että siinä mää huomasin että, 

hän sano, että tuossa on äiti, niinkö ite halus sen kertoa --- ja selvästi semmo-

nen, että se koko olemus heijasti niinkö lämpöä ku puhuttiin siitä äitistä --- koko 

jotenki semmosina ilmeinä että, et tuossa on äiti” 

 

4.2.3 Kahdenkeskinen vuorovaikutus ja vuorovaikutuksen tukeminen 

 

T1:n omainen kuvaili, että vuorovaikutus tutkittavan ja hänen välillään oli hyvin yksipuolista 

T1:n yhden sanan vastauksia kysymyksiin. Omainen kuvaili kuitenkin, että muistelutikun 

avulla hänen on helpompi selventää tarkoituksiaan T1:lle ja muistelutikku voi myös toimia 
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yhteisenä jakamisen välineenä. Lisäksi hän koki, että kuvien avulla T1:n oli helpompi ym-

märtää häntä (ks. myös Pekkarinen ym., 2012). Hoitaja puolestaan koki, että T1:n rohkeus 

keskusteluun ja keskustelun aloittamiseen helpottui muistelutikun avulla. Muistelutikun 

avulla T1:n oli helpompi lähteä kahdenkeskiseen keskusteluun mukaan. Näitä havaintoja tu-

kee aikaisempi tutkimus. Esimerkiksi Damianakisin ym. (2010) tutkimuksessa multimedia-

elämänkertojen todettiin lisäävän ja aktivoivan muistisairaiden ihmisten ja heidän hoitajien 

sekä läheisten vuorovaikutusta.  

(Hoitaja 1): 

”Jotenki musta tuon kautta oli helpompi lähteä siihe hänen jutusteluun mu-

kaan” 

T2:n omainen koki, että muistelutikku auttoi keskustelussa sillä hetkellä, kun sitä käytti. 

Omaisen mukaan heidän välinen vuorovaikutus on muistelutikusta huolimatta sitä, että hän 

yrittää ottaa asioita selville kysymyksillä, joihin T2 vastaa lyhyesti. Aikaisemmassa kirjalli-

suudessa muistelutuokiot omaisen ja muistisairaan ihmisen välillä ovat antaneet kuitenkin 

merkitystä vierailuille ja keskinäiselle vuorovaikutukselle (Blau, 2009). Samanlaisia havain-

toja ei aivan voitu todeta tässä tutkimuksessa.  

(Muistisairaan ihmisen puoliso): 

”--- Että mitä eroa siinä on, ku minä kyselen ja häneltä otan selville asioita” 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat kuitenkin, että muistelutikku auttoi muistisairaan ihmisen 

vuorovaikutuksen tukemisessa (ks. myös Damianakis ym., 2010). Muistelutikku mahdollisti 

sen, että tutkittavat pystyivät itse aloittamaan keskustelun ja ottamalla näin keskustelun aloit-

tamisen vastuuta pois hoitajalta sekä omaiselta (ks. myös Pekkarinen ym., 2012; Pekkarinen 

ym., 2013; Sarne-Fleischmann & Tractinsky, 2008). Haastateltavat kokivat, että muistelu-

tikku auttoi myös asioiden jakamisessa. Muistelutikku auttoi toisen hoitajan mukaan muisti-

sairasta asukasta keskustelun aloittamisessa ja siihen ryhtymisessä. Osa haastateltavista mai-

nitsi, että muistelutikku toimi konkreettisena vuorovaikutuksen välineenä keskustelun raken-

tamisessa ja se vei keskustelun hallitsemisen taakkaa pois hoitajalta. Myös Alm ym. (2007) 
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totesivat samanlaisia vaikutuksia CIRCA-menetelmällään. Vuorovaikutuksen tukemisen ha-

vaittiin myös Watsonin ym. (2012) tutkimuksessa vähentävän hoitajien kokemaa kuormaa.  

Muistelutikku toimi lisäksi yhteisenä asiana ja sen avulla oli toisen hoitajan mukaan hel-

pompi antaa huomiota yhdelle asukkaalle. Vuorovaikutuksen tukemisessa ja asioiden jaka-

misessa auttoi myös se, että heillä löytyi kuvien avulla myös yhteisiä asioita, joista voitiin 

keskustella. Hoitaja ajatteli, että muistelutikusta olisi hyötyä muidenkin asukkaiden kanssa 

vuorovaikutuksen tukemisessa. Myös Pekkarisen ym. (2012) tutkimuksessa muistelutikun 

havaittiin helpottavan potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta. Muistelutikkua on aikaisem-

massa kirjallisuudessa käytetty myös ryhmämuotoisena muisteluvälineenä (ks. esim. Pekka-

rinen ym., 2012). Ryhmässä muistelu voi kannustaa ryhmän jäseniä muistelun herättämiseen. 

(Hoitaja 1): 

”Mulla oli niinkö jotakin konkreettista näyttää sille, että mistä me voitais läh-

teä sitä juttua --- meillä oli tavallaan joku semmonen yhteinen juttu, tai mää 

ainaki koen siinä hyvin, että meillä on nyt joku ihan oma juttu --- aamullako 

hän menee siihe tiettyyn pöytään, nii hän saattaa sitä Kalevaa kattoa itekseen, 

sitte jos menee siihen juttelemaan, nii musta tuon kautta jotenkin oli helpompi 

lähteä siihe hänen jutusteluun mukaan” 

T2:n hoitaja kuvaili, että muistelutikun avulla kahdenkeskisen keskustelun ylläpitäminen oli 

helpompaa. Hänen mukaan muistelutikun kuvat, yhdessä niihin liittyvien tekstien kanssa toi-

mivat myös vuorovaikutusta auttavana. Samaa on todettu aikaisemmassakin kirjallisuudessa 

(Pekkarinen ym., 2013). Hoitaja kuitenkin koki, että keskustelu eteni hoitajan ehdoilla ja 

hoitaja joutui ylläpitämään sekä kuljettamaan keskustelua. Muistelutikku ei heidän välillään 

vähentänyt hoitajan vastuuta keskustelun ylläpitämisestä. Alm ym., 2007 tutkimuksessa puo-

lestaan CIRCA-menetelmä auttoi muistisairaan ihmisen ja hoitajan sekä omaisen välisessä 

keskustelussa. 

(Hoitaja 2): 

”No kyllä varmaan niinkö, enemmän hoitajan ehdoilla --- et vaikka mää annoin 

aikaa siihenki --- kyllä mää näkisin näin, että mää olin se sytyttäjä siinä --- jos 
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sieltä, jotain tuli, jotain yksittäisiä sanoja, niin siihen se ehkä olis jäänytki, jos 

ei olis siitä sitte jatkanu, et kyllä siinä se hoitaja kuletti sitä” 

Toinen hoitaja lisäksi koki, ettei hänellä ole keinoja vaikuttaa muistisairaan ihmisen kielel-

listen taitojen heikkenemiseen sairauden edetessä. Hän tarkoitti tällä ehkä sitä, ettei hänellä 

ole keinoja saada takaisin muistisairaan ihmisen menetettyä kieltä, sillä hän koki muisteluti-

kun kuitenkin olleen hyödyllinen vuorovaikutuksen tukemisen helpottumisessa. Aikaisem-

massa kirjallisuudessa onkin todettu, ettei muistelutikun tarkoitus ole korvata, vaan enem-

mänkin rikastaa ja tukea ihmisten välistä kontaktia ja vastavuoroista kommunikaatiota (Pek-

karinen ym., 2012). Hoitaja kuvaili, että asioiden jakaminen muistelutikun avulla oli helpom-

paa ja kuvat tukivat heidän välistä keskustelua. Keskustelun ylläpitäminen oli myös helpom-

paa, sillä muistelutikku tarjosi välineen, johon tarttua. Hoitaja yritti tukea T2:n tarinaa muis-

telutikun avulla johdatellen, mutta kuvaili sitä tuloksettomaksi. Hänen mukaansa haastavinta 

oli, ettei T2 tästä huolimatta kyennyt muistamaan. Tämä poikkeaa hieman aikaisemmasta 

kirjallisuudesta. Alm ym. (2007) tutkimuksessa CIRCA-menetelmän huomattiin helpottavan 

puhekumppanin vastuuta keskustelun etenemisestä sekä auttavan muistisairaita ihmisiä hal-

litsemaan paremmin keskustelun suuntaa. Myös Sarne-Fleischmannin ja Tractinskyn, (2008) 

raportoivat kosketusnäytöllisen muistelumenetelmän aktivoivan muistisairaita ihmisiä kes-

kustelun aloituksessa ja vähentäneen puhekumppanin tarvetta keskustelun aloittamisen avus-

tamiselle. Toisen hoitajan kokemuksista näitä havaintoja ei kuitenkaan tullut ilmi. 

(Hoitaja 2): 

”Mutta sit jos me haetaan sitä kieltä ja, että onko meillä mahdollisuuksia siihen 

vaikuttaa, kuinka ihmisen sanavarasto koko ajan kapeutuu, niin siihen mää 

koen, että mää oon voimaton näillä resursseilla ---” 

Toinen omaisista kuvaili samoin haastattelussa, että hän oli vuorovaikutuksessa keskustelun 

ylläpitäjä muistelutikusta huolimatta. Molemmat omaiset kokivat kuitenkin, että keskustelu 

muistisairaan läheisen kanssa oli helpompaa muistelutikun avulla, vaikkakin vastaukset oli-

vat hieman ristiriitaisia. Toisen omaisen mukaan vuorovaikutuksen tukeminen oli hieman 

helpompaa muistelutikkua käyttäessä, sillä se tarjosi vuorovaikutukseen konkreettisen väli-

neen, johon läheinen, jolla on muistisairaus pystyi reagoimaan. Muistelutikun kuvat auttoivat 
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lisäksi selventämään muistisairaalle, mitä tarkoitetaan. Omainen ilmaisi kuitenkin, että kon-

taktin luominen läheiseen oli haasteellista.  

(Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”Ehkä just itellä oli jotaki konkreettista mitä näyttää --- ei se äiti ymmärrä sitä, 

mutta ku näytin sen kuvan, nii se heti hymyili sitte --- ku yleensä näyttää kuvan, 

nii se on helpompi tuommoseen reagoida ---” 

Toinen omaisista ajatteli, että oli vaikea kuvata, millaista heidän vuorovaikutuksensa muis-

telutikkua käytettäessä oli, sillä hän ei osannut oikein kiinnittää vuorovaikutukseen huo-

miota. Hän koki kuitenkin, että asioiden jakaminen helpottui muistelutikun avulla, vaikka 

muistelutikulla ei hänen mukaansa ollut vaikutusta keskustelun ylläpitämiseen. Toisaalta hän 

ilmaisi myös, että keskustelu oli samanlaista muistelutikun käytön aikana, vaikka keskustelu 

oli helpompaa. Omainen koki, että muistelutikusta olisi voinut olla suurempi apu vuorovai-

kutuksessa, mikäli sitä olisi käyttänyt enemmän. Aikaisemmin on raportoitu, että tekninen 

muistelumenetelmä paransi myös vierailujen koettua laatua ja muistutti perheenjäseniä vuo-

rovaikutuksen tärkeydestä (Blau, 2009). Tässä omaiset eivät kuitenkaan ilmaisseet vastaavia 

kokemuksia. 

(Muistisairaan ihmisen puoliso): 

”No ei se sitä kummentanu, niin Olavin kanssa keskustelu se oli samanlaista, 

minä piän sitä puhetta yllä ja Olavi on, sanoo kyllä tai ei ---” 

Muistelutikun avulla hoitajat voisivat tukea myös omaisen ja muistisairaan ihmisen vuoro-

vaikutusta, joka hoitajan mukaan hiipuu usein, kun muistisairaan ihmisen sairaus etenee ja 

kielelliset taidot heikkenevät. Toinen hoitaja korosti hoitajan roolia muistisairaan ihmisen ja 

hänen omaisten vuorovaikutuksen tukemisessa ja sen ylläpitämisen tärkeyttä. Hoitaja ajatteli, 

että muistelutikulla voitaisi vaikuttaa hoitajien ja muistisairaan ihmisen suhteen lisäksi myös 

omaisen ja muistisairaan ihmisen vuorovaikutukseen.  
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(Hoitaja 2): 

”--- Kyllä mää näkisin näin, että tää olis tosi hyvä juttu ja sitte jos olis se tab-

letti, niin sitä vois käyttää läheisetki, tukemaan sitä kanssakäymistä myöskin, 

että kyllähän sää paljon työsi lomassa näet sitä, ku yhteiset sanat ja sanava-

rasto kapenee sillä muistisairaalla, niin samalla ne välit etääntyy ja voi tulla 

tää ilmiö, et no kannattaako enää käydäkään --- että ihminen on ihmimillinen 

olento loppuun asti, että sitä mää koen, että ei aina ole kyenny jotenki omaiselle 

todentamaan, että se on merkityksellistä, että vaikka kieli kutistuu niin ihminen 

on edelleenki se sama ihminen” 

 

4.3 Suhteen syventyminen 

 

Muistelutikun käyttäminen muokkasi molempien hoitajien kuvaa ja suhdetta tutkittaviin. 

Hoitajat kokivat oppineensa tutkittavista uusia asioita ja tuntevansa heidät muistelutikun käy-

tön myötä paremmin (ks. myös Karisto & Pekkarinen, 2013; Pekkarinen & Melkas, 2015; 

Pekkarinen ym., 2012; Pekkarinen ym., 2013). Haastateltavat olivat yllättyneitä siitä, mitä 

kaikkea tutkittavien elämään on kuulunut ja miten monia asioita he ovat kokeneet ennen 

muistisairautta. Tutkittavien elämäntarinan merkitys korostui hoitajien vastauksissa. Elämä 

ennen muistisairautta voi jäädä sairauden myötä tulleiden muutosten varjoon. Myös muisti-

sairaan ihmisen henkilökohtaisen tarinan ja menneisyyden merkitystä korostettiin. Vaikka 

muistisairaat ihmiset eivät sanallisesti pystyisi elämästään kovinkaan paljon kertomaan, pys-

tyi hoitajan mukaan ilmeistä havaitsemaan kuvien katsomisen tuottaman hyvän mielen (ks 

myös McKeown ym., 2010). 

(Hoitaja 2): 

”Ainakin se, että hän on työelämässä ollu ulkomailla töissä, että en tienny --- 

vaikka sitä tuottamista oli jotenki sanallisesti niukasti, niin mää hyvän mielen 

jollaki lailla sieltä löysin, mikä heijastu hänestä että, hänellä on ollu tätäki 

elämässä, että elämä ei oo ollu yksistään sitä muistamattomuutta --” 
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Toinen hoitajista kuvaili, että hän oppi muistelutikun käytön aikana tuntemaan tutkittavan 

syvällisemmin (ks. myös Pekkarinen ym., 2012). Muistelutikku tuki tuntemista, sillä se tar-

josi arkitoimien lomaan henkilökohtaisempia keskustelun aiheita. Hoitaja kuvaili, että jos 

aikaa muistelutikun käyttämiseen olisi ollut enemmän, olisi tutkittavaa voinut oppia tunte-

maan vieläkin syvemmin. Aikaisemmassa kirjallisuudessa on tehty samankaltaisia havain-

toja (Cooney ym., 2014; McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010). Vuorovaiku-

tuksen tukemisen on todettu useissa tutkimuksissa auttavan hoitohenkilökuntaa näkemään 

muistisairauden takana oleva yksilöllinen ihminen ja muuttamaan asenteita positiivisem-

maksi potilaita kohtaan. 

(Hoitaja 1): 

”--- että jollakin lailla, mikä kuva mulla hänestä oli ennen tätä, nii mulla on 

nyt ihan erilainen kuva --- jotenkin tuntuu, että mää oon --- oppinu jotenki sy-

vällisemmin hänet tuntemaan ja hänen tunteita ja ajatuksia ja semmosia --- et 

se ei vaan oo sitä, että mää nyt tässä kysyn, että otatko ruokaa tai muuta vaan, 

että siinä on paljo semmosta, mitä varmaan vois vieläkin, kun aattelee, että se 

(muistelutikun käyttö) jatkus nii tuntus, että vois päästä vielä syvemmälle sii-

hen hänen maailmaan” 

Samankaltaisia havaintoja on tehty myös aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. myös esim. Up-

ton ym., 2011; McKeown ym., 2010). Karisto & Pekkarinen (2013) raportoivat, että muiste-

lutikun käyttö muokkasi hoitajan kuvaa hoidettavan persoonasta ja yksilöllisestä ihmisestä, 

joka usein jää sairauden taakse. Heidän tutkimuksessa hoitaja oli kuvaillut samalla tavalla, 

että muistelutikku loi ihan erilaisen kuvan tutkittavasta. Muistelutikun käyttö voi auttaa hoi-

tajia näkemään henkilön, jolla on muistisairaus, kokonaisena ihmisenä ja tuntemaan hänet 

syvemmin (Pekkarinen ym., 2013). Sen avulla hoitajat voivat saada myös käytännön vink-

kejä muistisairaiden ihmisten asukkaiden mieltymyksistä (Karisto & Pekkarinen, 2013). 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat hoitajat eivät kuitenkaan maininneet, että olisivat saaneet 

uutta tietoa tutkittavien mieltymyksistä. Aikaisemmassa kirjallisuudessa muistelutikun on 

myös nähty olevan mahdollisuus lähemmäs holistista hoitoa, missä potilas nähdään kokonai-

sena ja yksilöllisenä ihmisenä, jolla on historia pelkän sairauden sijaan (Pekkarinen ym., 
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2012; Pekkarinen ym., 2013). Muistelutikku auttoi myös tekemään henkilön näkyvämmäksi 

ja ympäristöä huomaamaan heidän ainutlaatuisuutensa.  

Muistelutikun käyttäminen yhdessä hoitajan kanssa vaikutti lisäksi tutkittavan itsellisyyteen 

ja persoonaan (ks. myös Karisto & Pekkarinen, 2013). Toinen haastateltavista koki, että pys-

tyi nostamaan hetken tutkittavan profiilia. Hän kuvaili lisäksi, että muistelutikun käyttäminen 

yhdessä tutkittavan omassa huoneessa mahdollisti yhteyden kokemisen heidän välillään. Tut-

kittavan henkilökohtaisten kuvien ja tarinan katsominen ei hoitajan vastausten mukaan tun-

tunut tutkittavasta uteliaisuudelta. Kuvien katsomien yhdessä toi yhteiseen vuorovaikutuk-

seen inhimillisyyttä ja lämpöä, vaikka vuorovaikutus muuten oli ollut haasteellista. Hoitaja 

kuvaili, että vuorovaikutustilanteessa muistisairaan ihmisen tarinan katsominen synnytti hei-

dän välilleen luottamusta. Tällä voi olla vaikutusta myös muistisairaan ihmisen mielialaan. 

Myös muistelutikun käyttämisellä helposti rauhassa istuma-asennossa lähekkäin oli merki-

tyksellinen asia tutkittavan muistisairaan ihmisen ja hoitajan suhteessa.  

(Hoitaja 2): 

”--- Minusta tuntuu, että jollaki lailla semmosen itseellisyyden, tai tämmösen 

persoonan, että mää pystyin ne pienet hetket nostamaan hänen profiiliaan --- 

musta tuntuu, että siinä välillä oli luottamus ja, me kumminki hänen tarinaa 

katottiin --- mää oletan, että hän ei kokenu itseään ulkopuoliseksi kumminkaan 

sillä lailla, että mää uteliaisuuttani olisin tässä nyt tätä kattelemassa, että jonku 

yhteyden mää kumminki koin --- se toi minun mielestä semmosta jotaki inhimil-

lisyyttä ja lämpöä siihen kanssakäymiseen” 

Kumpikaan omaisista ei ilmaissut haastattelun aikana, että muistelutikku olisi vaikuttanut 

heidän suhteeseen muistisairaan läheisen kanssa millään tavalla. Tämä poikkeaa aikaisem-

min tehdyistä tutkimuksista (ks. esim. Pekkarinen & Melkas, 2015; Upton ym., 2011) Pek-

karisen ja Melkaksen (2015) tutkimuksessa läheiset ihmiset innostuivat muistelutikusta ja 

kertoivat oppineensa paljon läheisestään. Myös Damianakisin ym. (2010) ja Uptonin ym. 

(2011) tutkimuksessa sukupolvien välinen vuorovaikutus parani. Damianakisin ym. (2010) 

tutkimuksessa omaiset kokivat lisäksi, että heidän suhteensa muistisairaaseen läheiseen pa-
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rantui. Tässä kumpikaan omaisista ei kokenut, että muistelutikku olisi muuttanut heidän suh-

tautumistaan muistisairaaseen läheiseen tai opettanut heistä uusia asioita. Omaiset kokivat 

kuitenkin, ettei muistelutikun käyttämisessä yhdessä läheisen kanssa ollut mitään ikävää. 

Toinen omaisista ajatteli, että hänen on usein vaikea saada selvää, mistä asioista läheinen on 

kiinnostunut, mutta koki kuitenkin, että kuvat ovat mahdollisesti ainoa asia, joista tutkittava 

kiinnostuu. Toinen omaisista kuvaili, kuinka kuvien katsominen yhdessä muistisairaan lähei-

sensä kanssa herätti haikeita tunteita. Toinen omainen oli kuitenkin epävarma siitä, saiko 

kuvien avulla kuitenkaan yhteyttä muistisairaaseen läheiseen. Omainen koki muistisairaan 

läheisensä apaattiseksi, jonka kiinnostuksen kohteista on vaikea saada selvää. Aikaisem-

massa kirjallisuudessa muistelutikku on lisäksi toiminut sukupolvien välisenä sillan rakenta-

jana (Pekkarinen ym., 2013). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu todeta vastaavia ha-

vaintoja. 

(Muistisairaan ihmisen puoliso): 

” En minä voi sanoa, että mitää ikävää --- kaiholla tietenki muisteli niitä, ku 

katto niitä kuvia ---mulla on pää liian täynnä asioita, että saisin niitä jakaa 

jolleki toiselleki” 

 (Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”Se oli niinku sanotaako, että semmonen apaattinen tai siis silleen --- jos ajat-

telee, että saiko sillä yhtään yhteyttä siihen sitte” 

Muistelutikku voi toimia yhteisenä tekemisenä ja tarjota kahdenkeskistä aikaa tutkittavan 

kanssa niin hoitajien kuin omaistenkin välillä. Muistelutikun käyttämisen aikana vuorovai-

kutuskokemukset olivat sekä omaisten että hoitajien mukaan positiivisia (ks. myös Pekkari-

nen & Melkas, 2015). Molemmat hoitajat kuvailivat, että muistelutikku ja sen käyttäminen 

olivat miellyttävää tutkittaville ja tutkittavat ottivat muistelutikun puheeksi usein myös oma-

toimisesti muiden askareiden parissa. Tutkittavat siis muistivat muistelutikun muulloinkin, 

kuin sitä käytettäessä ja kokivat sen tärkeäksi. Tämä lisäsi hoitajien ja tutkittavien kontaktia 

myös muulloin päivän aikana, kun muistelutikkua ei varsinaisesti käytetty. Myös Pekkarisen 
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ym. (2013) tutkimuksessa muistelutikku lisäsi sosiaalisia kontakteja ja ihmisten välistä vuo-

rovaikutusta. Molemmat hoitajat kokivat, että muistelutikku vaikutti etenkin kahdenkeski-

seen yhdessäoloon ja yhteiseen aikaan. Tällä oli merkitystä myös heidän väliselle vuorovai-

kutukselle sekä tutkittavan mielialaan. Hoitajat kuvailivat, että muistelutikun käyttämisen 

mahdollistama yhteinen hetki toi muistisairaalle pienen ilon ja mahdollisti erilaisen vuoro-

vaikutuksen. Tällainen vuorovaikutus kahden kesken ei välttämättä aina onnistu isommassa 

ryhmässä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu vastaavaa (Karisto & Pekkarinen, 2013; Pek-

karinen ym., 2013). Pekkarisen ym. (2013) tutkimuksessa lapsuudenkuvien katselu herätti 

myös ilontunteita. 

(Hoitaja 1): 

”Mikä ihaninta musta, että sitte sulla on antaa sille yhdelle tutkittavalle taval-

laan hänen ja minun semmosta aikaa --- että sitte ku on tuommonen isompi 

ryhmä, niin siinä saattaa helposti jäädä sitte joku vähän vähemmän huomiolle 

--- niin tavallaan sekin, että siinä tulis tavallaan semmonen ihan erilainen vuo-

rovaikutus --- jotenki sitten --- että meillä loppu tavallaan se tuokio hänen kans, 

et mää menin niinkö sinne toisten seuraan jotakin muuta asiaa tekemään, nii 

se saatto sieltä kysyä vielä, että niin laitoitko sinä sen laitteen mihin --- että 

musta seki oli niinkö paljon, että tavallaan se sieltä toisesta pöydästä sano 

mulle, että laitoitko sinä sen sinne” 

(Hoitaja 2): 

”Mä näkisin näin, että se oli kumminki päivässä edes se hetki --- joka oli vain 

suotu hänelle kahden kesken, että mää uskon, että siitä oli pieni ilo --- et siinä 

se tuttuus, istua lähelle vierekkäin, että musta tuntuu, että siinä välillä oli luot-

tamus ---” 

Muistelutikku voi tarjota mahdollisesti myös omaisille yhteistä aikaa ja konkreettista teke-

mistä, etenkin jos muistisairaan ihmisen liikkuminen on heikentynyt eikä hän pääse poistu-

maan huoneestaan. Tällöin läheisten kanssa vietetty aika on paljolti istumista. Vaikka omai-

set eivät nähneet muistelutikulla olleen vaikutusta suhteen syventymisessä muistisairaaseen 
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läheiseensä, ilmaisivat he kuitenkin, että muistelutikku voisi toimia yhteisenä ajanvietteenä, 

mikäli sitä olisi käyttänyt enemmän. Toinen omaisista ajatteli, että muistelutikku voi toimia 

myöhemmin hyvänä yhdessä tekemisenä ja ajankuluna tavallisen istuskelun sijaan (ks. myös 

Damianakis ym., 2010).  

 (Muistisairaan ihmisen lapsi): 

”No se tietenki, että äitin kans siinä aika kuluu, ku kuvia kattoo --- että siinä 

äitin huoneessa on sitte sitä tekemistä, kun että siinä istutaan ja katellaan ik-

kunasta ulos tai jotaki vaan niinku koitetaan jutella” 

Toisin kuin aikaisemmassa kirjallisuudessa (esim. Pekkarinen ym., 2013), tässä tutkimuk-

sessa haastateltavien vastauksista ei voitu havaita ajatusta siitä, että muistisairaat tutkittavat 

olisivat kokeneet elämän yhtenäisyyden kasvamisen tunnetta. Toisaalta tähän liittyviä kysy-

myksiä ei suoranaisesti kysytty haastateltavilta. 
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4.4 Kommunikaation tehokkuuden muuttuminen 

 

Taulukkoon 4 on kuvattu tutkittavien (T1 ja T2) kommunikaation tehokkuuden (CETI) ky-

symyskohtaiset pistemäärät. Maksimipistemäärä yhdestä kysymyksestä 100. 

 

Taulukko 4: T1:n ja T2:n CETI:n kysymyskohtaiset pistemäärät omaisten ja hoitajien arvi-

oimana tutkimuksen alussa (A) ja lopussa (L).  

 Tutkittava T1 Tutkittava T2 

 Lapsi Hoitaja Puoliso Hoitaja 

CETI-kysymykset 
           

A 

       

L                

    

A 

       

L      

       

A 

      

L 

      

A 

      

L 

1. Pystyy kiinnittämään toisen henkilön huomion 

halutessaan 
19 45 80 96 61 41 53 43 

2. Pystyy osallistumaan itseään koskevaan ryh-

mäkeskusteluun 
15 27 63 57 30 28 34 36 

3. Pystyy vastaamaan asianmukaisesti sellaisiin 

kysymyksiin, joihin vastataan vain kyllä tai ei 

(myös elevastaus hyväksytään) 

30 60 82 87 80 39 55 85 

4. Pystyy kuvaamaan omia tunnetilojaan 

 
24 35 77 90 46 39 39 41 

5. Pystyy osoittamaan, että on ymmärtänyt, mitä 

hänelle on sanottu 
22 31 51 61 66 34 54 43 

6. Pystyy osallistumaan kahvipöytäkeskusteluun 

ystävien tai naapurien kanssa (sairaalassa tai 

kotona) 

24 38 20 79 69 -* 40 73 

7. Pystyy osallistumaan kahdenkeskiseen keskus-

teluun teidän kanssanne 
31 27 87 96 89 47 56 64 

8. Ollessaan kasvokkain tutun henkilön kanssa, 

pystyy sanomaan hänen nimensä 
12 19 46 91 83 44 56 35 

9. Pystyy kuvaamaan kipujaan tai vaivojaan 37 53 90 83 30 54 48 39 

10. Pystyy aloittamaan ja jatkamaan keskustelua 14 21 9 49 71 53 34 41 

11. Pystyy ilmaisemaan itseään muutenkin kuin 

puheella (myös kyllä ja ei -vastauksin) 
17 30 89 63 56 43 57 82 

12. Pystyy aloittamaan keskustelun muidenkin 

kuin lähisukulaisten kanssa 
24 27 33 67 69 47 39 67 

13. Ymmärtää kirjoitusta 54 46 33 82 57 57 -* 73 

14. Pystyy vilkkaaseen keskusteluun, jossa on pal-

jon osanottajia 
14 14 12 45 45 34 58 12 

15. Pystyy osallistumaan keskusteluun vieraiden-

kin kanssa 
20 27 12 46 28 38 35 37 

16. Pystyy kuvailemaan ja keskustelemaan asioista 

yksityiskohtaisesti. 
15 23 33 56 33 38 42 21 

*T2 puolison loppuarvioinnista puuttui vastaus yhteen kysymykseen ja hoitajan alkuarvioin-

nista yhteen kysymykseen. Nämä on huomioitu kommunikaatioindeksin laskemisessa. 
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Taulukosta 4 voidaan havaita, että tutkimuksen alussa hoitaja arvioi tutkittavan T1 kommu-

nikaation tehokkuuden huomattavasti paremmaksi kuin T1:n lapsi, jonka CETI-mittarin mu-

kaan kommunikaatioindeksi tutkimuksen alussa oli 23,3 pistettä kun hoitajan arvioinnin mu-

kaan kommunikaatioindeksi oli 51,0 pistettä. Eniten vaikeuksia CETI-mittarin mukaan hä-

nellä oli kahvipöytäkeskusteluihin osallistumisessa, keskustelun aloittamisessa ja jatkami-

sessa, kirjoituksen ymmärtämisessä, vilkkaaseen keskusteluun osallistumisessa, keskuste-

luun osallistumisessa vieraiden henkilöiden kanssa sekä yksityiskohtaisten asioiden kuvai-

lussa ja keskustelussa. T1:n CETI-arvioinnista saadut pisteet paranivat arviointikertojen vä-

lillä sekä lapsen että hoitajan arviointien mukaan. Hoitajan kokonaispisteistä laskettu kom-

munikaatioindeksi oli tutkimuksen lopussa 71 pistettä. Kun alkuarvioinnin pisteet (51) vä-

hennetään loppuarvioinnin pisteistä, on kommunikaatioindeksi parantunut hoitajan arvioin-

nin mukaan yhteensä 20 pistettä. Tätä muutosta voidaan Lomasin ja kumppaneiden (1989) 

tutkimustuloksien perusteella pitää myönteisenä kehityksenä. Hoitajan arvioinnin mukaan 

kaikki paitsi kohdat 2, 9 ja 11 paranivat. Etenkin kohtien 8, 10, 12, 13, 14 ja 15 paranivat 

huomattavasti. T1:n lapsen arvioinnin mukaan kommunikaatioindeksi oli alkuarvioinnissa 

23,3 ja tutkimuksen lopussa 32,3 eli muutosta alkuarvioinnin ja loppuarvioinnin välillä oli 

tapahtunut 11 pisteen verran. T1:n lapsi arvioi tutkimuksen lopussa positiivisemmin CETI-

mittarin kaikki kohdat lukuun ottamatta kohtia 2, 7 ja 13, joiden pisteet huononivat ja kohtaa 

14, jonka pisteet olivat samat. Lapsen mukaan etenkin kohdat 1 ja 3 pisteet paranivat.  

Tarkasteltaessa taulukon 4 CETI-mittarin pisteitä, tutkittavalla T2 esiintyi tutkimuksen 

alussa vaikeuksia etenkin ryhmäkeskusteluun osallistumisessa, tunnetilojen ilmauksissa, kes-

kusteluun osallistumisessa vieraiden kanssa, asioiden yksityiskohtaisessa kuvailussa sekä 

keskustelussa. Tutkittavan puoliso arvioi tutkimuksen alussa T2:n kommunikaation tehok-

kuuden myönteisemmin kuin hoitaja. Tutkimuksen alussa CETI-mittarilla arvioituna T2:n 

kommunikaatioindeksin pistemäärä oli hoitajan mukaan 46,7 pistettä ja puolison arvioimana 

57,1 pistettä. Arviointikertojen välillä T2:n CETI-mittarilla saadut pisteet paranivat hoitajan 

arvioinnin mukaan ja huononivat puolison tekemän arvioinnin mukaan. T2:n kommunikaa-

tioindeksin pistemäärä oli hoitajan mukaan tutkimuksen lopussa 49,5 pistettä ja puolison ar-

vioinnin mukaan 42,7 pistettä. Muutosta tapahtui hoitajan arvioinnin perusteella yhteensä 2,8 

pisteen verran, kun alkuarvioinnin kommunikaatioindeksin pistemäärä (46,7) vähennettiin 
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loppuarvioinnin kommunikaatioindeksin pistemäärästä. Puolison arvioinnin mukaan CETI-

pisteet vähenivät yhteensä 14,4 pisteen verran, kun alkuarvioinnin kommunikaatioindeksin 

pistemäärästä (57,1 pistettä) vähennettiin loppuarvioinnin pistemäärä (42,7 pistettä). Tätä 

muutosta voidaan Lomasin ym. (1989) tutkimustulosten mukaan pitää merkittävänä muutok-

sena. 
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4.5 Puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen käytön muuttuminen 

  

Molempien tutkittavien puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen käytön (AKE) tulokset 

omaisten ja hoitajien arvioimana on kuvattu taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5: Tutkittavien (T1 ja T2) puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen 

käytön (AKE) kysymyskohtaiset pistemäärät omaisten ja hoitajien arvioimana tutkimuksen 

alussa (A) ja tutkimuksen lopussa (L). 

 Tutkittava T1 Tutkittava T2 

 Lapsi Hoitaja Puoliso Hoitaja 

AKE-kysymykset 

Käytän keskustellessani: 

           

A 

       

L       

    

A  

       

L      

  

A 

    

L 

  

A 

       

L 

1. Kertovaa puhetta 34 45 2 37 25 45 26 -* 

2. Lauseita 31 55 26 44 31 50 26 -* 

3. Yksittäisiä sanoja 76 58 95 81 60 57 61 70 

4. Äänenpainoja ja äänensävyjä 69 38 97 73 42 45 57 74 

5. Kirjoittamista (sanan alkuja tai kokonaisia sa-

noja) 
7 25 0 20 43 62 10 17 

6. Osoittamista tai näyttämistä (ympäristöstä, esi-

neistä, lehdistä, kartoista, kalentereista, puhelin-

luettelosta jne.) 

57 29 0 75 76 51 68 45 

7. Eleitä, joista tietää, mitä ne tarkoittavat 28 39 48 35 62 43 58 41 

8. Ilmeitä ja muuta ”kehon kieltä”, esim. tunneil-

maisuja 
70 47 99 72 73 47 58 64 

9. Ikään kuin näyttelemistä ilman sanoja 42 31 51 10 21 38 21 27 

10. Piirtämistä 30 31 0 16 69 47 21 17 

11. Valokuvista osoittamista 52 36 97 90 51 42 26 62 

12. Teille valmistettua kuvallista taulua tai kuvavih-

koa 
58 38 24 92 61 46 60 72 

13. Kirjoitetuista sanalistoista osoittamista 28 37 0 11 39 49 35 66 

14. Viittomia 27 19 0 0 0 0 0 0 

15. Teknistä apuvälinettä; puhe- tai kirjoituslaitetta 25 21 0 0 0 0 0 0 

16. Tietokonetta 24 14 0 0 0 0 0 0 

17. Muuta keinoa, mikä keino? - - - - - - - - 

18. Käytättekö puhelinta? 7 5 0 0 0 0 0 0 

19. Käytättekö puhevammaisten tulkkipalvelua? 19 -* 0 0 0 0 0 0 

20. Hoidatteko asioitanne yksin esim. lääkärissä, vi-

rastoissa, kaupoissa jne.? 
10 -* 0 0 0 0 0 0 

*T1:n loppuarvioinnista puuttuu vastaus kahteen kysymykseen ja T2:n hoitajan arvioinnista 

kahteen kysymykseen. Nämä on huomioitu kommunikaatioindeksin laskemisessa. 
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Taulukon 5 mukaan T1:n lapsi arvioi tutkimuksen alussa AKE-mittarin puhetta tukevien ja 

korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön paremmaksi kuin hoitaja. Lapsen arvioimana 

kommunikaatioindeksin pistemäärä tutkimuksen alussa oli 36,5 pistettä ja hoitajan arvioi-

mana 28,4 pistettä. Arviointikertojen välillä T1:n AKE-pistemäärä parani hoitajan arvioinnin 

mukaan hieman kommunikaatioindeksin ollessa tutkimuksen lopussa 34,5. Kun alkuarvioin-

nin kommunikaatioindeksin pistemäärä (28,4) vähennetään loppuarvioinnin pistemäärästä 

(34,5), parani hoitajan arviointi yhteensä 6,1 pistettä. Hoitajan arvioinnin mukaan etenkin 

kohta 6 ja kohta 12 paranivat huomattavasti. Kohta 9 huononi hoitajan arvioinnin mukaan 

huomattavasti. T1:n lapsen AKE-arvioinnista saatu kommunikaatioindeksi pieneni yhteensä 

6,6 pistettä, kun alkuarvioinnin kommunikaatioindeksistä (36,5 pistettä) vähennettiin loppu-

arvioinnin pistemäärä (29,9 pistettä). T1:n lapsen mukaan kaikki muut kohdat huononivat 

paitsi kohdat 1, 2, 3, 5, 7 ja 13, joissa pisteet paranivat. 

Taulukosta 5 voidaan havaita, että T2:n puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokei-

nojen käyttö AKE-mittarilla arvioituna parani hoitajan tekemän arvioinnin mukaan ja laski 

tutkittavan puolison arvioinnin mukaan. Tutkimuksen alkuarvioinnissa AKE-mittarin kom-

munikaatioindeksi oli hoitajan arvioinnin perusteella 27,7 pistettä ja loppuarvioinnissa 32,6 

pistettä. Kun alkuarvioinnin pistemäärä vähennetään loppuarvioinnin pistemäärästä, voidaan 

huomata, että hoitajan arvioinnin mukaan AKE-pistemäärä kasvoi yhteensä 4,9 pistettä. Hoi-

tajan arvioinnin mukaan etenkin kohdat 11 ja 13 paranivat. Puolison arvioinnin mukaan 

AKE-pisteet vähenivät alkuarvioinnin kommunikaatioindeksin 34,4 pisteestä loppuarvioin-

nin 32,7 pisteeseen eli yhteensä 1,7 pisteen verran. T2:n puoliso arvioi tutkittavan T2 puhetta 

tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön melkein samaksi tutkimuksen alussa 

ja tutkimuksen lopussa. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää ja kuvailla muistelutikun vaikutuksia 

tehostetussa palvelutalossa asuvien Alzheimerin tautia sairastavien (N=2) vuorovaikutuk-

seen yhdessä heidän omaisten (n=2) ja hoitajien (n=2) kanssa. Tutkimus osoitti, että toistu-

valla muistelutikun käytöllä on mahdollista vaikuttaa muistisairaan ihmisen verbaalisen ja 

nonverbaalisen vuorovaikutuksen määrään ja laatuun sekä vuorovaikutukseen hoitajien ja 

omaisten kanssa. Muistelutikun avulla voitiin aktivoida muistisairaan ihmisen keskustelun 

aloituksia ja vaikuttaa keskustelun sisältöön. Muistelutikun avulla keskustelun havaittiin ole-

van lisäksi ymmärrettävämpää. Haastateltavien hoitajien (n=2) mukaan muistelutikku auttoi 

tutkittavien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemisessa. Muistelutikku vaikutti 

oleellisesti muistisairaiden ihmisten tutkittavien sekä heidän hoitajien välisen suhteen syven-

tymiseen ja muistisairauden takana olevan yksilöllisen ihmisen tuntemiseen. 

Kaikki haastateltavat kokivat muistelutikun käyttämisen positiiviseksi. Molemmat hoitajat 

kokivat muistelutikun hyödylliseksi etenkin muistisairaiden ihmisten elämäntarinan kan-

nalta. Tulokset siitä, miten ja kuinka paljon muistelutikku vaikutti vuorovaikutukseen muis-

tisairaiden ihmisten kanssa, vaihtelivat kuitenkin haastateltavien kesken. Hoitajat näkivät 

muistelutikulla suuremmat vaikutukset tutkittavien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuk-

seen kuin omaiset. Vuorovaikutuksen nähtiin muuttuneen, mikäli muistelutikkua käytettiin 

useampaan kertaan. Muistelutikulla voitiin havaita olleen vaikutusta toisen tutkittavan ver-

baalisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen muuttumiseen toisen hoitajan mukaan. 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tutkimuksen alussa yhtenä oletuksena oli, että muistelutikulla voisi mahdollisesti aktivoida 

muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Muistelu-

tikulla ei voitu osoittaa yhtenäisesti olevan merkittävää positiivista vaikutusta tutkittavien 

vuorovaikutuksen muuttumiseen omaisten kanssa, sillä tulokset eivät olleet täysin yhteneviä. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa vuorovaikutuksen on havaittu muuttuvan omaisten kanssa 

(Alm ym., 2007; Damianakis ym., 2010). Damianakis ym. (2010) totesivat, että multimedia 

elämänkerrat, jotka aktivoivat varhaisia muistoja, antoivat omaisille tietoa muistisairaan lä-

heisensä elämästä. Tämän puolestaan havaittiin johtavan usein parempaan kommunikaatioon 

ja vaikuttavan sekä vuorovaikutuksen määrään että laatuun. 

Positiivista vaikutusta voitiin kuitenkin havaita tutkittavien puheen ymmärtämisen ja toden-

mukaisuuden parantumisessa muistelutikkua käytettäessä. Vastaavaa on havaittu aikaisem-

minkin, kun muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta on tuettu muistin apuvälineillä (And-

rews-Salvia ym., 2003; Bourgeois, 1990). Andrews-Salvian ym. (2003) tutkimuksessa todet-

tiin muistelukirjojen auttavan aiheeseen liittyvien tosiasioiden määrän lisääntymisessä jopa 

vaikeaa dementiaa sairastavilla. Positiivista vaikutusta voitiin havaita lisäksi toisen tutkitta-

van (T1) vuorovaikutuksessa hoitajan kanssa. Tämän tutkielman perusteella muistelutikun 

käytöllä oli eniten vaikutusta T1:n verbaaliseen ja nonverbaaliseen vuorovaikutukseen sekä 

hoitajien suhteeseen hänen kanssaan. Hoitaja oli positiivisesti yllättynyt verbaalisen vuoro-

vaikutuksen lisääntymisestä ja hymyn sekä naurun lisääntymisestä. Yhteneviä johtopäätöksiä 

ei kuitenkaan voida vetää, sillä omaisen näkemys poikkesi melko paljon hoitajan tekemistä 

havainnoista vuorovaikutuksen muuttumisen suhteen. Omainen kuitenkin koki, että muiste-

lutikku vaikutti T1:n hymyilyn lisääntymiseen. T1 käytti muistelutikkua hoitajansa kanssa 

päivittäin, kun taas omaisen kanssa harvemmin, mikä todennäköisesti vaikutti siihen, että 

hoitaja myös näki muistelutikulla suuremmat vaikutukset. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todettu samankaltaisesti, että muistelutikulla voidaan aktivoida muistisairaan ihmisen kom-

munikaatiota myös hoitajien kanssa (Pekkarinen ym., 2013).  

T2:n verbaalinen vuorovaikutus muistelutikkua käytettäessä ei muuttunut merkittävästi. Sa-

moin nonverbaalisessa viestinnässä voitiin havaita vain pieniä muutoksia hoitajan haastatte-

lun mukaan. Tässäkin hoitajan ja omaisen kuvailut olivat kuitenkin ristiriitaisia keskenään, 

sillä omaisen mukaan T2 tuotti aivan normaaleja lauseita, kun hoitajan mukaan korkeintaan 

2−3 sanaisia lauseita. Tähän on voinut vaikuttaa monta tekijää. Mahdollisesti tutkittavan ver-

baalinen ja nonverbaalinen käyttäytyminen saattoi olla omaisen ja hoitajan kanssa erilaista. 

Voi olla mahdollista, että kysymykset ymmärrettiin eri tavoin. Mahdollista on myös, että 
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muistisairaiden ihmisten kanssa pitkään työskennellyt hoitaja saattaa nähdä pienetkin muu-

tokset muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksessa. Omaisille muistisairaan läheisen vuoro-

vaikutuksen heikkeneminen voi jo itsessään olla niin iso muutos aikaisempaan, ettei pieniä 

muutoksia pysty näkemään tai ne tuntuvat merkityksettömiltä suurten menetysten rinnalla. 

Käsitykset siitä, mitä nonverbaalinen vuorovaikutus sisältää, saattoi olla myös eri hoitajalla 

ja omaisella. Voi olla, että hoitajat tiedostavat ammattinsa puolesta hienovaraiset eleet ja il-

meet tärkeiksi sanattoman viestinnän keinoiksi. Myös T2:n persoonallisuuden piirteet (esi-

merkiksi hiljainen luonne) sekä hänen ja omaisen keskinäisen vuorovaikutuksen luonne (esi-

merkiksi puolison puheliaampi luonne ja puheenvuorojen jakaantuminen) ovat voineet olla 

syynä sille, ettei muistelutikulla näyttänyt olevan merkittävää positiivista vaikutusta hänen 

vuorovaikutukseensa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu vaihtelevuutta tutkit-

tavien välillä (ks. esim. Andrews-Salvia ym., 2003; Bourgeois, 1990, 1992). Näiden on aja-

teltu johtuvan vaihtelevasta kiinnostuksesta tutkittavaan asiaan, turhautumisesta, muistojen 

herättämistä negatiivisista tunteista sekä yleisesti vaikeaan muistisairauteen liittyvästä vuo-

rovaikutuksen ilmenemisen vaihtelevuudesta. Tässä tutkimuksessa nämä tekijät voivat myös 

selittää muistelutikun erilaista vaikutusta tutkittaviin. 

Tämän tutkielman viiden viikon muistelutikun käytön aikana tapahtui positiivista kehitystä 

kommunikaation tehokkuudessa CETI-mittarin perusteella T1:llä niin hoitajan kuin omai-

senkin arviointien mukaan. Alkuarvioinnin AKE-tulosten mukaan T1 ja T2 olivat suunnil-

leen saman tasoisia. T1 sai kuitenkin alkuarvioinnin MMSE-pisteissä ja etenkin omaisen 

CETI-arvioinnissa hieman heikomman tuloksen, joiden voitiin olettaa näkyvän myös tutkit-

tavan vuorovaikutuksessa muistelutikun käytön aikana. Omaisen kuvailujen mukaan tutkit-

tavan vuorovaikutus oli myös vähäistä. T1:n verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus 

kuitenkin näytti muuttuneen sekä määrällisesti että laadullisesti hoitajan tekemien havainto-

jen mukaan. Myös kommunikaation tehokkuus CETI-pistein arvioituna muuttui sekä hoita-

jan että omaisen arvioinnin mukaan. Tämä havainto vastaa aikaisempia tutkimustuloksia. 

Bourgeois (1993) totesi tutkimuksessaan, että yksinkertaisista lauseista ja valokuvista koos-

tuvat muistin apuvälineet, jotka kuvaavat tuttuja henkilökohtaisia tietoja, joita potilailla on 

vaikeuksia muistaa, ovat hyödyllinen tapa parantaa muistisairaiden ihmisten sosiaalisen vuo-
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rovaikutuksen määrää ja laatua. Myös McKeown ym. (2010) raportoivat, että elämäntarina-

työ auttaa muistisairaan ihmisen äänen kuulemisessa verbaalisesti ja nonverbaalisesti. T1:n 

hoitajan haastattelua ja muistiinpanoja tarkasteltaessa oli mielenkiintoista huomata, että siinä 

hoitajan mainitseman vuorovaikutuksen muuttuminen olivat yhtenevät myös CETI-arvioin-

nin kanssa. CETI-pisteet muuttuivat hoitajan arvioinnin mukaan merkittävästi (20 pistettä). 

Hoitaja arvioi myös verbaalisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen muuttuneen eniten.  

AKE-pisteet olivat pienemmät tutkimuksen loppupuolella molemmilla tutkittavilla omaisten 

arvioiden mukaan. Hoitajien tekemien arviointien perusteella AKE-pisteet puolestaan kas-

voivat molemmilla tutkittavilla. Kuitenkin tulosten epäyhtenäisyyden vuoksi ei voida vetää 

aukottomia johtopäätöksiä siitä, että muistelutikun käyttö lisää muistisairaiden ihmisten vuo-

rovaikutusta. Tämän vuoksi tuloksia ei voida yleistää laajempaan perusjoukkoon muistisai-

raita ihmisiä. Tämän aineiston perusteella voidaan kuitenkin nähdä, että mitä useammin 

muistelutikkua vuorovaikutuksen välineenä käyttää, sitä paremmin sen käytön hyödyt tulevat 

ilmi vuorovaikutuksessa.  

Toisena oletuksena tutkimuksen alussa oli, että muistelutikun avulla olisi mahdollisesti hel-

pompi tukea muistisairaan ihmisen vuorovaikutusta omaisten ja hoitajien kanssa. Hoitajien 

haastatteluissa nousi usein ilmi muistelutikun auttaneen vuorovaikutuksen tukemisessa ja 

suhteen syventämisessä. Hoitajat pitivät näitä muutoksia tärkeinä etenkin muistisairaan asuk-

kaan näkemisenä yksilöllisenä ihmisenä, jolla on oma tarinansa. Toinen hoitaja koki, että 

muistelutikun avulla löytyi helpommin yhteisiä keskustelunaiheita, joista keskustelua poiki 

lisää. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu vastaavaa (Sarne-Fleischmann & Tractinsky, 

2008). Myös Pekkarisen ym. (2012) tutkimuksessa hoitaja kuvaili, kuinka muistelutikun ku-

vat herättivät muistoja aina enemmän ja enemmän muistisairailla asukkailla. Hoitajat mai-

nitsivat useaan otteeseen etenkin muistelutikun elämäntarinnallisen puolen ja sen vaikutukset 

suhteen syventymiseen potilaan kanssa. Hoitajat olivat yllättyneitä siitä, että hoitotilanteissa 

muistisairaista asukkaista näki paljon muutakin kuin muistisairauden. Tämän perusteella 

muistelutikun voidaan olettaa olevan hyvä väline hoitajan ja muistisairaan ihmisen suhteen 

parantamisessa ja muistisairaan ihmisen itsellisyyden vahvistamisessa. Muistelutikun avulla 

hoitajat näyttäisivät näkevän muistisairaan ihmisen minuuden heidän muistojensa kautta. 



59 

 

 

 

Myös aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä tulosta. Cooneyn ym. (2014) kuvailee tutkimuk-

sessaan muistelutyön olevan avain, joka paljastaa muistisairaan henkilön hoitohenkilökun-

nalle ja auttaa heitä näkemään muistisairaan ihmisen eritavoin. Muistisairaan ihmisen tunte-

minen auttoi hoitohenkilökuntaa ymmärtämään muistisairaan ihmisen käytöstä ja mukautu-

maan siihen. Yllättävä havainto oli, etteivät kummatkaan omaiset kokeneet muistelutikun 

helpottaneen merkittävästi vuorovaikutuksen tukemista. T1:n lapsi kuitenkin ilmaisi haastat-

telussa, että näkee muistelutikulla voivan olla hyötyä myös vuorovaikutuksen tukemisessa, 

mikäli sitä käyttäisi enemmän. Nämä havainnot poikkeavat aikaisemmasta tutkimuksesta (ks. 

esim. Damianakis ym., 2010). 

Tämän tutkielman havainnot ovat osittain yhteneviä aikaisemmin tehdyn tutkimuksen kanssa 

siitä, että muisteluun perustuvilla apuvälineillä voidaan tukea muistisairaiden ihmisten vuo-

rovaikutusta hoitajien kanssa, sekä aktivoida muistisairaan ihmisen verbaalista ja nonverbaa-

lista vuorovaikutusta. Omaisten ja toisen hoitajan kokemuksiin muistelutikun hyödystä vai-

kuttivat mahdollisesti ajan puute ja näin muistelutikun käytön vähyys. Muistelutikun haas-

teeksi on aikaisemminkin todettu ajan löytyminen muistelutyölle ja tikun rakentamiselle 

(Pekkarinen & Melkas, 2015). Sen tekeminen vie aikaa etenkin puhe- ja muistiongelmaisten 

ihmisten kanssa. Sen vuoksi tämän tutkimuksen osallistujien yhtenä kriteerinä olikin, että 

tutkittavilla olisi aktiivisia omaisia, joilta löytyisi tähän aikaa. Myös hoitajilta toivottiin ak-

tiivisuutta ja ajan löytymistä.  

Kirjallisuudessa on usein korostettu muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemista 

hoitajan ja omaisten kanssa (ks. esim. Watson ym., 2012). Myös puheterapeutin rooli ikään-

tyneiden ihmisten kommunikaation ja vuorovaikutuksen kuntoutuksessa on tiedostettu pit-

kään (ks. Fawcus, 1964). Kuitenkin tiedetään, että muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuk-

sen tukeminen Suomessa etenkin puheterapeuttisin keinoin on edelleenkin vähäistä (ks. Ko-

honen & Pekkala, 2014). Muistisairaiden ihmisten säännöllinen vuorovaikutuksen aktivoi-

minen ja tukeminen voi toteutuessaan syventää muistisairaan ihmisen ja hoitajan välistä suh-

detta sekä vahvistaa muistisairaan ihmisen itsellisyyttä. Muisteluun perustuvat apuvälineet 

voivat myös mahdollisesti lisätä muistisairaan ihmisen ja hoitajan välisitä kontaktia. 
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5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä reliabiliteetin ja validiteetin avulla (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 134−149). Laadullista tutkimusta arvioidaan usein kuitenkin kokonaisuu-

tena, jossa tutkimuksen sisäinen koherenssi on painottuneena. Toteutin tämän tutkielman laa-

dullisena tutkimuksena, joten aineistosta ei voida esittää yksiselitteistä totuutta tai tuloksia 

(ks. esim. Kiviniemi, 2001). Tutkimuksen tulosten ja niihin mahdollisesti vaikuttavien muut-

tujien syiden ja suhteiden seurausta ja tilastollista riippuvuutta ei ollut mahdollista tutkia, 

sillä aineisto oli hyvin pieni. Myöskään tutkimusmenetelmät, jotka tähän valitsin eivät mah-

dollistaneet tätä.  

Tässä tutkimuksessa käytin yhdistelmänä kahta eri tutkimusmenetelmää, haastattelua sekä 

kyselylomakkeita. Eri menetelmien yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi (Eskola & Suo-

ranta, 2014, 69; Hirsjärvi & Hurme, 2001, 38−39). Tällaisella menetelmätriangulaatiolla voi-

daan osittain korjata tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta, 2014, 69). Kyselylo-

makkeilla pystyin kartoittamaan tutkittavien kielellisten taitojen alkutilannetta sekä tarkaste-

lemaan muistelutikun vaikutusta tutkimuksen lopulla. Kyselylomakkeet täydensivät haastat-

teluiden avulla kerättyä aineistoa. Myös hoitajien tekemät muistiinpanot täydensivät aines-

toa. Menetelmien yhdistelemistä voi toisaalta kritisoida siitä, ettei kaikki menetelmät ole hel-

posti yhdistettävissä, sillä ne voivat tulkita tutkimuskohdetta eri tavoin (Eskola & Suoranta, 

2014, 71). Tässä tutkimuksessa menetelmät kuitenkin toimivat toisiaan tukien ja täydentäen, 

vaikkakaan niiden tulosten yhdistämisestä ei voitu tehdä selviä johtopäätöksiä.  

Aikaisemmassa kirjallisuudessa on käytetty pääasiassa samanlaisia menetelmiä, kuten puo-

listrukturoitua haastattelua (ks. esim. Damianakis ym., 2010; McKeown ym., 2010) ja kyse-

lylomakkeita (ks. esim. Maxim & Bryan, 2001; Burgio ym., 2000; McGilton ym., 2017), 

mikä lisää tutkimusmenetelmien luotettavuutta. En kuitenkaan löytänyt suoraan sellaista tee-

marunkoa, joka olisi vastannut tutkimukseni tarpeita. Tämän vuoksi suunnittelin teemahaas-

tatteluni aiheet ja kysymykset useamman kirjallisuuden lähteen ja Alzheimerin tautiin liitty-

vien kielellisten vaikeuksien pohjalta. Haastattelut sujuivat suunnitellusti. Haastattelut tal-

lennettiin äänitallentimilla, sillä tässä tapauksessa haastatteluiden videoinneista ei olisi ollut 
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lisähyötyä. Haastattelurunkoa pystyin käyttämään haastattelutilanteissa joustavasti, mikä on-

kin haastattelumenetelmän yksi etu (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 72−74). Haastattelutilanteissa 

pystyin näin toistamaan ja tarkentamaan kysymyksiä sekä oikaisemaan väärinkäsityksiä. Li-

säksi pystyin esittämään kysymykset tilanteeseen sopivassa järjestyksessä. Näin sain mah-

dollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. Haastattelun etuna toimi lisäksi se, että pys-

tyin keräämään yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä sellaisilta henkilöiltä, joilla on 

kokemusta muistisairaista. Haastattelut toteutettiin heti muistelutikun käytön lopetettua, jol-

loin voitiin välttää muisteluun perustuvia vastauksia. Haastattelun lopussa haastateltavilla oli 

vielä mahdollisuus kertoa omin sanoin muita asioita, joita ei haastattelurungon pohjalta käy-

nyt ilmi. Haastateltavat eivät suurilta osin kuitenkaan kokeneet tarvetta lisäyksille, mikä vah-

vistaa haastattelurungon onnistunutta laatimista. Muistelutikun käyttämisen havainnointi ja 

vuorovaikutustilanteiden videointi olisi voinut tuoda mahdollisesti vieläkin todenmukaisem-

pia ja tarkempia tuloksia. Toisaalta havainnoinnissakin voi olla omat ongelmansa. Havain-

nointi vie aikaa ja on suuritöinen (Grönfors, 2010). Havainnoijan läsnäolo voi esimerkiksi 

viedä tilanteen luonnollisuutta pois ja vaikuttaa näin tutkimustulosten luotettavuuteen. 

Halusin vahvistaa teemahaastatteluani kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeiden löytyminen 

oli haasteellista, sillä AT:n vuorovaikutuksen arviointiin ei ole standardoituja mittareita. 

Käytin tutkimuksessani CETI-mittaria, joka on yleisesti käytetty pitkäaikaishoitopaikkojen 

asukkaiden arvioinnissa (Hirsch, 2016). CETI-mittarin validiteetti ja reliabiliteetti on todettu 

hyviksi sekä sen psykometriset ominaisuudet on evaluoitu, mitkä lisäävät sen luotettavuutta 

(Lomas ym. 1989). AKE-mittaria ei ole tietääkseni ennen käytetty arvioimaan juuri muisti-

sairaiden ihmisten nonverbaalista vuorovaikutusta ja sekin on suunniteltu afasiapotilaiden 

arviointiin. Muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen arvioinnissa käytetään kuitenkin 

yleisesti afasiapotilaille tarkoitettuja arviointimenetelmiä (Hopper ym., 2007), joten katsoin 

tämän sopivimmaksi tutkimukseeni, sillä en löytänyt muita sopivampia nonverbaalista vuo-

rovaikutusta arvioivia mittareita. Näistä testeistä saatujen tulosten luotettavuutta heikentää 

tästä huolimatta se seikka, etteivät ne ota huomioon muita kognitiivisten osa-alueiden heik-

kenemisiä, jotka liittyvät muistisairauksiin (Hopper ym., 2007; Kohonen & Pekkala, 2015). 

Koska standardoinneissa ei ole käytetty muistisairaita henkilöitä, ei näistä saatuja tuloksia 

voida myöskään arvioida muuta kuin laadullisesti. Yleistettävyyden vuoksi tulisikin tutkia 
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useampaa muistisairasta ihmistä ja heidän vuorovaikutusta. Lisäksi kyselymittareiden tulisi 

olla standardoitu juuri muistisairaille, jotta niistä saatuja tuloksia voitaisi arvioida kriittisesti 

myös määrällisesti.  

Käytin aineiston analyysissä teemoittelua ja sisällönanalyysiä (ks. esim. Eskola, 2001; Es-

kola & Vastamäki, 2010). Teemat etsin haastattelurungon teemojen pohjalta, mikä osoittau-

tui sujuvaksi menetelmäksi. Teemoitteluun toi kuitenkin oman haasteensa se, että keskustelu 

ei edennyt kaikkien haastateltavien kohdalla loogisesti ja välillä keskusteluiden aiheet poik-

kesivat haastattelun teemasta täysin. Vastauksia kysymyksiin löytyikin sieltä täältä haastat-

telua, mikä vaati litterointien huolellista lukemista useampaan kertaan. Teemat olivat osittain 

päällekkäisiä, mikä hankaloitti lopullisten teemojen muodostumista alateemoista. Teemojen 

muodostamisen ja ryhmittelyn luotettavuutta olisi lisännyt se, että tutkimuksessa olisi käy-

tetty toistakin henkilöä teemojen ryhmittelyyn ja nimeämiseen, mikä olisi kuitenkin ollut 

mahdotonta työn laajuuden kannalta. Teemat ja niiden nimeäminen käytiin kuitenkin yhdessä 

ohjaajien kanssa läpi ja niitä muokattiin kommenttien perusteella, mikä jokseenkin lisää luo-

tettavuutta. Ongelmana teemojen mukaisesti järjestettyjen aineistokatkelmien tulkinnassa on 

se, että niistä ei voida tehdä laajempaa analyysiä tai johtopäätöksiä (Eskola & Suoranta, 2014, 

176). Aineistokatkelmia tukemaan tarvitaankin teorian vuoropuhelua. Tässä tutkimuksessa 

käytinkin aikaisempaa kirjallisuutta tukemaan haastattelussa esiin nousseita teemoja. Toi-

saalta aineistokatkelmat tukevat tehtyjä tulkintoja ja lisäävät näin tutkimuksen uskottavuutta 

(Eskola & Suoranta, 2014, 220). 

Aineistoa kerätessä tutkija rajaa oman tulkinnallisen näkökulmansa välityksellä aineistoa 

(Kiviniemi, 2001). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulosten tulkinta on aina tutkijan 

subjektiivista arviointia, jolloin minun omat subjektiiviset mielipiteeni ja kiinnostuksen koh-

teeni ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen aikana tekemiini havaintoihin aineistosta ja teemo-

jen esiin nostamiseen. Omat mielenkiinnonkohteeni ja tarkastelunäkökulmat ovat mahdolli-

sesti myös vaikuttaneet aineiston keräämiseen ja aineiston muodostumiseen. Myös omat teo-

reettiset näkökulmani aiheesta ovat voineet osaltaan suunnata tutkimuksen kulkua. Laadulli-

nen tutkimus onkin luonteeltaan tulkinnallista (Kiviniemi, 2001). Tämä aineisto ja siitä teh-
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dyt johtopäätökset eivät siis välttämättä kuvaa yksiselitteisesti koko todellisuutta. Tutkimuk-

seni tuloksiin on voinut vaikuttaa lisäksi teemahaastattelun kysymyksien asettelu ja tutkitta-

vien erilainen ymmärrys ja tulkinta kysymyksistä. Kaikkia mahdollisesti tärkeitä ja oleellisia 

ilmiöitä ei välttämättä ehtinyt nousta esiin haastatteluiden aikana, mikä osaltaan saattoi vai-

kuttaa tiettyjen teemojen esiin nousemiseen. Toisaalta kiinnostukseni ja näkemykseni ovat 

voineet suuntautua myös tutkimusongelmien kannalta tärkeisiin seikkoihin. Voi olla mah-

dollista, että jotkut tutkimuksen teemat ovatkin todellisuudessa merkittävämpiä, kuin mitä 

tulokset antavat olettaa. Lisäksi on mahdollista, että tärkeitä teemoja jäi vielä pimentoon.  

Tutkimuksen aineisto oli kooltaan melko pieni ja tutkittavia oli tässä tutkimuksessa vain 

kaksi, mikä vaikuttaa tutkimuksen yleistettävyyteen. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei 

yleensä pyritä tilastollisiin yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 85−86) ja ne ovat oikeas-

taan aina tapaustutkimuksia (Eskola & Suoranta, 2014, 66). Opinnäytteiden ja ylipäänsä laa-

dullisten tutkimusten aineistojen koot eivät myöskään ole merkittävin kriteeri tutkimuksen 

luotettavuutta ja onnistumista arvioitaessa (Eskola & Suoranta, 2014, 62; Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 85−86). Ratkaisevampaa on kestävien ja syvien tulkintojen tekeminen (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, 85−86).  

Tutkittavien määrään vaikutti tässä tutkimuksessa osaltaan rajallinen aika ja kriteerit täyttä-

vien tutkittavien löytyminen. Tutkittavien löytyminen tutkimukseen osoittautui yllättävän 

haasteelliseksi. Kriteereitä vastaavia tutkittavia oli vaikea löytää ensinnäkin siksi, että useilla 

sopivien henkilöiden omaisilla oli vain rajattu aika mahdollisuus osallistua. Tutkimukseen 

sitoutuminen ajallisesti mahdollisti sen, että he osallistuisivat muistelutikun tekemiseen ja 

käyttämiseen ja pystyisivät paremmin arvioimaan sen vaikutuksia. Tämä ei aivan täysin kui-

tenkaan onnistunut, sillä osittain omaisten ja hoitajien kiireiset aikataulut eivät antaneetkaan 

muistelutikun käytölle niin paljon aikaa kuin olin toivonut. Yhtenä tutkimuksen heikkoutena 

voidaankin pitää sitä, että tutkittavat eivät käyttäneet muistelutikkua yhtä paljon. Toisena 

haasteena oli löytää henkilöitä, joiden muistisairaus ei olisi edennyt vielä vaikeaan vaihee-

seen. Tällä kriteerillä pyrittiin poissulkemaan tutkittavat, joilla sairaus olisi edennyt pitkälle 

sekä lievät AT:n tapaukset, joiden ajateltiin hyötyvän muistelutikusta vähiten. Keskivaikeaa 

AT:a sairastavat asuvat usein myös kotona, mikä saattoi vaikuttaa siihen, ettei palvelutaloista 
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löytynyt helposti sopivia henkilöitä. Mikäli tutkittavia ja haastateltavia olisi ollut enemmän 

ja haastatteluiden kestot pidempiä, olisi esiin voinut mahdollisesti nousta sellaisia tärkeitä 

asioita, jotka nyt eivät näkyneet haastateltavien vastauksissa. Myös tuloksia tarkentavia ja 

selittäviä tekijöitä olisi voinut tulla ilmi, mikäli muistelutikkua olisi käytetty pidemmän jak-

son ajan ja tutkittavia olisi ollut useampia. Tutkimuksen alussa yhtenä kriteerinä oli myös se, 

että tutkittavat olisivat suunnilleen saman ikäisiä. Tämä kriteeri jouduttiin kuitenkin hylkää-

mään, jotta muut kriteerit täyttyivät. 

Vaikka tässä tutkimuksessa tutkittavien ja haastateltavien määrä oli melko pieni, toistuivat 

samat aiheet haastatteluissa, mikä vahvistaa tehtyjä tulkintoja ja tutkimuksen luotettavuutta. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että haastateltavien kokemukset muistelutikun käytöstä ja lähei-

sensä vuorovaikutuksesta ovat subjektiivisia. Yhtenä tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää 

myös sitä, ettei tässä tutkimuksessa ollut kontrolliryhmää, mikä saattoi vaikuttaa tutkimuksen 

sisäiseen validiteettiin. Sopivien kontrollihenkilöiden löytyminen tähän tutkimukseen olisi 

kuitenkin ollut todella haastavaa eikä tutkimukseni olisi ajallisestikaan sallinut tutkimukseen 

lisää henkilöitä. Tutkimuksen tuloksiin ja tutkielman sisäiseen validiteettiin on voinut vai-

kuttaa myös etenevä muistisairaus. Tämä aikaan liittyvä tekijä on voinut vaikuttaa tutkitta-

vien vuorovaikutukseen ja sen osa-alueisiin. Tutkimuksen aikana tutkittavien kommunikaa-

tion tehokkuus on voinut heiketä muistisairaudelle luonnolliseen tapaan, mikä on voinut nä-

kyä testituloksissa. 

Yhtenä vahvuutena voidaan pitää sitä, että tutkimukseen osallistui sekä muistisairaan ihmi-

sen puoliso, että lapsi. Näin saatiin näkemyksiä muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksesta ja 

sen muuttumisesta eri näkökulmista hoitajien lisäksi. Tällaisilla vertailuasetelmilla voidaan 

parantaa tutkimuksen yleistettävyyttä (Eskola & Suoranta, 2014, 66). Toisaalta voidaan poh-

tia sitä, ovatko omaiset ja hoitajat päteviä arvioimaan muistisairaan henkilön vuorovaiku-

tusta. Jos ammattilainen, kuten tässä tapauksessa puheterapeutti olisi arvioinut vuorovaiku-

tusta, hienovaraisia muutoksia olisi ehkä voitu havaita paremmin. Myös syvällisempiä tul-

kintoja olisi voitu mahdollisesti tehdä helpommin muistisairaiden ihmisten kommunikaati-

osta ja vuorovaikutuksesta. Aikaisemmassa kirjallisuudessa kuitenkin käytetty myös omaisia 

ja hoitajia arvioimaan, sillä he ovat muistisairaan ihmisen kanssa tekemisissä päivittäin. 
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Omaiset voivat kuitenkin havaita läheisensä käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta pienet-

kin merkitykselliset asiat, jotka ulkopuoliselta ammattilaiselta jäävät huomaamatta. 

Tutkimukseni tulosten luotettavuutta kuitenkin vahvistaa se, että tutkimustulokset olivat pää-

osin vastaavanlaisia, mitä aikaisemmassa kirjallisuudessa on raportoitu. Toisaalta haastatel-

tavien vastaukset olivat joihinkin kysymyksiin myös jokseenkin ristiriitaisia, millä on voinut 

olla vaikutusta tutkimuksen reliabiliteettiin. Tulosten luotettavuutta lisää se, että muisteluti-

kun käytön kokemuksista saatiin kertoa omin sanoin.  

 

5.3 Jatkotutkimusaiheet ja tulosten kliininen merkitys 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty muisteluun perustuvien tukemismenetelmien li-

sänä omaisten ja hoitajien vuorovaikutuksen ohjausta. Mikäli tässä tutkimuksessa olisi ollut 

riittävästi aikaa, olisi omaisia ja hoitajia voitu ohjata muistisairaan ihmisen kanssa vuorovai-

kutuksessa olemiseen. Muistelutikun käyttöä voisi tukea puheterapeutin pitämien ohjaus-

tuokioiden avulla, joissa omaisia ja hoitajia ohjattaisiin erilaisten vuorovaikutuskeinojen 

käyttämiseen muistisairaan ihmisen kanssa. McGiltonin ym. (2017) tutkimuksessa puhetera-

peutin pitämät ohjaukset todettiin hyödylliseksi.  

Luotettavuutta tukisi vieläkin enemmän tutkimustulokset muistisairaiden ihmisten omista 

kokemuksista. Observoimalla tai useammalla havainnoitsijalla voitaisi lisäksi saada objek-

tiivista tutkimustulosta muistelutikun käytöstä. Muistelutikun vaikutusta muistisairaiden ih-

misten vuorovaikutukseen koskevien tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä tukisi jatko-

tutkimukset suuremmalla otoksella sekä kansainvälisesti tehtyjen tutkimusten vertailut. Tut-

kimuksestani saadut tulokset yhdessä Pekkarisen ym. (2013) tehtyjen tutkimustulosten 

kanssa antavat kuitenkin tietoa siitä, miten muistelutikulla voidaan vaikuttaa muistisairaiden 

ihmisten vuorovaikutukseen. Edelleen kuitenkin tarvitaan pitkän aikavälin tutkimusta isom-

malla määrällä tutkittavia, jotta sen kliininen hyöty voitaisi vahvistaa.  

Tarkempien ja yleistettävämpien päätelmien tekemiseen muistelutikun vaikutuksesta muis-

tisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen osa-alueisiin tarvitaan vielä lisätutkimuksia. Tämä 
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voisi mahdollistaa sen, että muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukeminen tiedostet-

taisiin kliinisessä työssä. Se voisi myös tarjota käyttökelpoisia välineitä muistisairaiden ih-

misten parissa työskenteleville. Muistelutikun käytön hyötyjä voitaisi vielä tarkastella ryh-

mämuotoisena kuntoutuksen menetelmänä, mikä voisi olla käytännöllinen menetelmä eten-

kin puheterapeuttien käyttöönotettavaksi. Muistisairaiden ihmisten tieteelliseen näyttöön pe-

rustuvia puheterapeuttisia kuntoutusmenetelmiä ja käytänteitä tulisikin kehittää tulevaisuu-

dessa tapahtuvaa väestön ikääntymistä ja näin kasvavia kliinisiä tarpeita silmällä pitäen. Li-

säksi tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista saada tutkimustuloksia siitä, miten muistelutikun 

avulla vuorovaikutuksen aktivoiminen vaikuttaa muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun tai 

hoitajien kokemaan kuormaan (ks. myös (Mahendra ym., 2011; Watson ym., 2012). Myös 

muistisairaiden ihmisten omat kokemukset muistelutikun käyttämisestä ja kokemukset sen 

hyödystä vuorovaikutuksessa olisivat tärkeitä. 

Muistisairauksiin liittyy merkittävää kielen ja vuorovaikutuksen heikkenemistä, mitkä ovat 

muistin heikkenemisen ohella yksi merkittävimmistä muistisairauden oireista (Appell ym., 

1982; Pekkala, 2017). Kielen ja vuorovaikutuksen heikkenemisellä on monenlaisia merkit-

täviä vaikutuksia ihmisen arkielämän toimintaan ja sosiaaliseen elämään. Tällä hetkellä 

muistisairaille ei ole olemassa yhtenevää hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa vuorovaikutuksen 

tukemiseen tai arvioimiseen. Muistisairaiden ihmisten hoidossa ei korosteta riittävästi vuo-

rovaikutuksen ja sujuvan kommunikaation merkitystä, jolla on suuri vaikutus ihmisen elä-

mänlaadun kannalta. Vuorovaikutuksen ongelmat vaikuttavat muistisairaan ihmisen itsensä 

lisäksi merkittävästi myös hänen läheisiinsä sekä suhteeseen hoitajien kanssa. Tärkeää ikään-

tyneiden ihmisten määrän kasvaessa ja näin myös muistisairauksien lisääntyessä olisikin 

kiinnittää huomiota siihen, miten puheterapeutit voisivat tulevaisuudessa ehkäistä muistisai-

raiden ihmisten kielen ja vuorovaikutuksen heikentymistä sekä toisaalta tukea jäljellä olevia 

kykyjä. Näin kielen heikentyessä kyettäisiin ylläpitämään myös muistisairaan ihmisen ihmi-

syyttä. 
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5.4 Loppupäätelmät 

 

Kiinnostukseni muistisairauksiin ja niihin liittyviin kielen ja vuorovaikutuksen ongelmiin 

sekä toisaalta muistisairaiden ihmisten puutteellinen puheterapeuttinen kuntoutus synnytti 

halun tutkia menetelmää, joka voisi olla hyödyllinen muistisairaiden ihmisten vuorovaiku-

tuksen aktivoimisessa. Tutkielmassani pohdin, miten muistisairaiden ihmisten vuorovaiku-

tuksen eri osa-alueet muuttuivat viiden viikon muistelutikun käytön aikana. Tarkastelin muu-

toksia omaisten ja hoitajien näkökulmien perusteella. Päätavoitteenani oli selvittää CETI- ja 

AKE-mittareilla tehdyillä alku- ja loppuarvioinneilla, omaisten ja hoitajien teemahaastatte-

lulla sekä hoitajien tekemien muistiinpanojen avulla, miten muistelutikku vaikuttaa muisti-

sairaiden ihmisten vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Muistelutikulla voi-

tiin osoittaa olevan vaikutusta muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen lisääntymiseen 

vain toisella tutkittavista. 

Sujuva vuorovaikutus on merkittävä osa ihmisen jokapäiväistä sosiaalista kanssakäymistä ja 

sillä on suuri merkitys myös muistisairaiden ihmisten elämässä. Tämän tutkielman tuloksista 

tehtyjen päätelmien perusteella muistelutikku voi olla hyödyllinen väline muistisairaiden ih-

misten vuorovaikutuksen aktivoimisessa ja tukemisessa sekä näin muistisairaan ihmisen yk-

silöllisyyden korostaja. Positiivista vaikutusta voitiin havaita etenkin T1:llä, niin verbaalisen 

kuin nonverbaalisen vuorovaikutuksen määrän ja laadun lisääntymisenä sekä molempien tut-

kittavien kohdalla hoitajan ja muistisairaan ihmisen suhteen syventymisenä. Muistelutikulla 

voitiin havaita muutoksia vuorovaikutuksessa, mitä enemmän sitä käytettiin. Muistelutikku 

on helposti toteutettavissa oleva ja nopeasti muistisairaan ihmisen kanssa lähelle otettava 

vuorovaikutuksen tukemisen keino. Sen käyttäminen ei vaadi puheterapeuttista koulutusta, 

vaan sekä hoitajat että omaiset voivat helposti sen avulla tukea muistisairaiden ihmisten asuk-

kaiden vuorovaikutusta. Myös muistisairaat ihmiset itse voivat oppia käyttämään muistelu-

tikkua tablettitietokoneen avulla. Muistelutikun tekeminen ja käyttäminen vaatii kuitenkin 

aikaa ja sitoutumista muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksen tukemiseen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 

Tutkittaville annettu tiedote tutkimuksen alussa. Vastaavat annettiin myös omaisille ja hoi-

tajille. 

TUTKITTAVAN TIEDOTE    

01.02.2018   

     

Tutkimuksen nimi: Muistelutikku palvelutalossa asuvien muistisairaiden ihmisten vuoro-

vaikutuksessa.   

 

Tutkimuksen tarkoitus   

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tutkia, 

muistelutikun käyttöä vuorovaikutuksenne tukemisen välineenä yhdessä omai-

senne ja hoitohenkilökunnan työntekijän kanssa. Olemme arvioineet, että sovel-

lutte  

tutkimukseen, koska täytätte tutkimuksen koehenkilöiden valintakriteerit. Tutki-

mukseen osallistuu arviolta 3 tutkittavaa ja heidän omaistaan sekä 1-2 hoitohen-

kilökunnan jäsentä.      

 

Tutkimuksen kulku   

Tutkimus toteutetaan Teidän luonanne. Tutkimus kestää noin 2 kuukautta. Tut-

kimuksen alussa omaisenne täyttää kyselylomakkeen, jonka avulla selvitetään 

Teidän vuorovaikutuksenne ja kommunikointinne piirteitä. Tutkimuksen alussa 

selvitetään myös sairautenne tiedot. Tutkimuksessa Teidän ja omaisenne kanssa, 

tehdään yhdessä muistelutikku, johon kerätään Teille tärkeää materiaalia, kuten 

kuvia, musiikkia ja tekstiä. Muistelutikku liitetään kädessä tai pöydällä pidettä-

vään näyttölaitteeseen. Siihen voidaan tallentaa esimerkiksi kuvia ja tekstiä. 

Muistelutikku toimii vuorovaikutuksenne tukena ja sen avulla voitte keskustella 

Teille tärkeistä ja mieleisistä asioista. Teidän tehtävänä on käyttää muistelutikkua 

näyttölaitteen avulla, yhdessä omaisen ja/tai hoitohenkilökunnan jäsenen kanssa. 

Muistelutikun käyttö kestää noin 4-5 viikon ajan. Lopuksi omaisenne ja/tai tut-

kimukseen osallistunut hoitohenkilökunnan jäsen osallistuu haastatteluun, jossa 

muistelutikun avulla tapahtunutta vuorovaikutustanne selvitetään.     



 

 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta Teille palkkiota. Tutkimus on Teille 

ilmainen eikä siitä aiheudu Teille minkäänlaisia kuluja.    

   

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit   

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tut-

kimus saattaa kuitenkin antaa Teille apuvälineen vuorovaikutuksenne tueksi, jota 

voitte halutessanne käyttää tutkimuksen loputtuakin. Tutkimuksesta jää Teille 

muistelutikku, joka sisältää Teille tärkeää materiaalia.    

Tutkimuksesta ei aiheudu Teille terveydellistä haittaa. Muistelutikun materiaalin 

kerääminen voi kuitenkin tuoda mieleen vanhoja muistoja sekä unohdettuja asi-

oita.   

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen   

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoas-

taan tutkimuksen henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvolli-

sia. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään nimettöminä si-

ten, ettei yksittäisiä henkilöitä pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista. Tutki-

musrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja 

rekisteriä säilytetään Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikön lukitussa ti-

lassa niin kauan, kunnes tutkimus on päättynyt ja aineistoa ei enää tarvita. Tutki-

musrekisteristä on laadittu rekisteriseloste, jonka saatte halutessanne nähtäväksi.    

Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen 

mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.    

   

Vapaaehtoisuus   

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 

osallistumasta, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä 

ilmoittamatta, milloin tahansa. Kieltäytymisenne, osallistumisen keskeyttäminen 

tai suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitse-

maanne hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan.   

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen  

Tutkimuksesta laaditaan logopedian pro gradu -tutkielma ja mahdollisesti tieteel-

linen artikkeli.  

 

   



 

 

 

Tutkimuksesta vastaavan henkilön ja tutkijoiden yhteystiedot   

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:   

 

Matti Lehtihalmes. logopedian professori 

Logopedian tutkimusyksikkö  

PL 1000, 90114 Oulun yliopisto 

puh. 0294483390  

matti.lehtihalmes@oulu.fi 

  

Tutkijana toimii:   

 Marjo Moilanen, logopedian opiskelija     

  marjo.moilanen@student.oulu.fi   

 

 

 

           

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 2 

Suostumusasiakirja, joka annettiin täytettäväksi tutkittaville. Omaisille ja hoitajille annettiin 

täytettäväksi vastaavat suostumusasiakirjat. 

 

 TUTKITTAVAN SUOSTUMUSASIAKIRJA  

01.02.2018  

  

Minua on pyydetty osallistumaan Muistelutikku palvelutalossa asuvien muistisairaiden ih-

misten vuorovaikutuksessa -tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää tehostetussa pal-

velutalossa asuvien muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen muuttumista omaisten ja hoi-

tohenkilökunnan kanssa muistelutikun avulla. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen 

ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saa-

neeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta 

sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.  

Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäy-

tyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta kes-

keyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttämi-

nen tai suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani 

hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni 

tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja 

käytetään osana tutkimusaineistoa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luotta-

muksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

  

Suostun osallistumaan tutkimukseen: Kyllä ___ Ei ___   

Suostun, että sairauttani koskevia ja vain tähän tutkimukseen liittyviä tietoja voidaan katsoa 

hoitopaikan dokumenteista ja käyttää niitä tässä tutkimuksessa: Kyllä ___ Ei ___  

Paikka ____________________________   Aika _______________________________  



 

 

 

Tutkittavan nimi _______________________   Henkilötunnus_______________________  

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys   

 ______________________________________________  

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

________________________________________________ 

  

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii Matti Lehtihalmes, logopedian professori  

  

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen 

suostumuksen vastaanottajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 3 

Ohje hoitajille muistiinpanojen tekemiseen 

 

MUISTELUTIKKU MUISTISAIRAIDEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA 

Oulun yliopisto, logopedia, Marjo Moilanen, Pro gradu -tutkimus 

Kevät 2018 

 

HOITOHENKILÖKUNNAN MUISTIINPANOJA 

 

Kirjoittakaa tähän vihkoon lyhyesti muistiinpanoja muistelutikku-menetelmän käytöstä tab-

lettitietokoneella vuorovaikutuksen tukemisessa potilaanne/asukkaanne kanssa. 

Kiinnittäkää huomiota potilaanne/asukkaanne puheeseen (lauseet, sanat, kysymykset ym.), 

ilmeisiin, eleisiin, keskustelun aiheisiin ja aloituksiin sekä aktiivisuuteen. 

Voitte kirjoittaa tähän myös muita huomioita ja ajatuksia sekä kysymyksiä, joita muistelu-

tikku-menetelmän käytöstä herää. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4 

Teemahaastattelun haastattelurunko 

 

HAASTATTELUN RAKENNE                    

Käyttökokemukset muistelutikusta: 

1. Millainen kokemus muistelutikku tutkimus oli?  

2. Ajatuksia muistelutikun käytöstä tabletin avulla vuorovaikutuksen välineenä yhdessä 

läheisen/potilaan kanssa?  

3. Miten luulet, että läheisesi koki muistelutikun käyttämisen?  

4. Yllätyitkö jostain muistelutuikun käytön aikana? 

5. Katsoitteko hänen hyötyneen jotenkin muistelutikun käytöstä?  

6. Opitteko jotain uutta läheisestänne/potilaastanne?  

7. Oliko asioiden jakaminen helpompaa/vaikeampaa muistelutikun avulla? 

8. Mikä oli mielestänne parasta/ikävintä, haastavinta, kun käytitte yhdessä muistelutik-

kua? 

Vuorovaikutuksen määrä ja laatu: 

9. Kuvailisitteko minulle omin sanoin tyypillistä keskusteluanne muistisairaan lähei-

senne/asukkaanne kanssa, kun käytitte tablettia? 

10. Kuinka usein käytitte muistelutikkua keskustelun tukena? Kuinka kauan tyypillisesti 

käytitte tablettia yhtenä kertana? 

11. Mistä keskustelitte yleensä?   

12. Miten muistelutikun käyttö mielestänne vaikutti keskusteluunne?  

13. Lisääntyikö läheisesi/potilaasi kommunikointi käytön aikana/jälkeen?  

- Puhuiko läheisenne/potilaanne mielestänne enemmän, kun käytitte tablettia? 

Oliko taukoja vähemmän? 

- Käyttikö hän eleitä, sanoja, lauseita, ilmeitä, hymyä, naurua, kosketusta, osoi-

tusta, katsekontaktia tai jotain muuta keinoa mielestänne enemmän? 

14. Lisääntyikö hänen rohkeus keskustella?  

- Aloittiko hän keskustelun useammin? 



 

 

 

15. Kuinka pitkiä hänen ilmaisunsa tyypillisesti olivat?  

- Pitenivätkö ilmaisut/lauseet? Käyttikö hän pidempiä lauseita? 

Verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus: 

16. Miten läheisesi/potilaasi kommunikoi sinulle käyttäessäsi tablettia? (Sanallinen vuo-

rovaikutus, ei-sanallinen). 

17. Oliko hänen puheensa ymmärrettävämpää, ymmärsittekö häntä/hänen tarkoituksiaan 

paremmin, kun käytitte muistelutikkua? Oliko keskustelun sisältö todenmukaisem-

paa? Oliko stereotyyppisiä ilmauksia, merkityksettömiä ilmauksia vähemmän? 

18. Kun käytitte muistelutikkua, millaisia keskustelun aloituksia hän teki, millaisia kysy-

myksiä hän esitti? 

19. Ilmaisiko läheisenne/potilaanne jotain, mitä hän ei aikaisemmin ole tehnyt (ilmeet, 

eleet, sanat, lauseet, muistot)? Ilmaisiko hän uusia asioita, lauseita tai sanoja? 

20. Havaitsitteko emotionaalisia ilmaisuja? 

- Havaitsitteko mielihyvän ilmauksia, positiivisia tunteita? 

- Entäpä negatiivisia tunteita, otsan kurtistamista? 

21. Ilmaisiko hän huumoria/vitsejä: verbaaliset, kirjoitetut, eleet, humoristiset ilmaukset? 

Vuorovaikutuksen tukemisen helpottuminen: 

22. Koitteko te hyötyneen jotenkin muistelutikun käytöstä?  

23. Oliko keskustelun ylläpitäminen helpompaa? Oliko helpompi löytää keskustelun ai-

heita? 

24. Oliko vuorovaikutuksen tukeminen helpompaa? 

25. Haluaisitteko kertoa jotain muuta kokemuksestanne muistelutikun käytöstä? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 5  

Esimerkki muistelutikun sisällöstä Android-tabletilla. Kuvat tutkijan omia kuvia. 

 

Kuva 1: Muistelutikun yksilölliset albumit, jotka kertoivat muistisairaasta asukkaasta ja hänelle tärkeistä asi-

oista.  

 

 

Kuva 2: Esimerkkinäkymä albumista "matkat". 



 
 

 

 

Kuva 3: Esimerkkikuva ja teksti albumista "matkat". 

 

 

Kuva 4: Esimerkkikuva ja teksti albumista ”minä tykkään” 

 

 



 

 

 

Liite 6 

Lopullisten teemojen rakentuminen alkuperäisten 14 teeman pohjalta 

 

 

 

 

 

1. Muistelutikku kokemuksena 

2. Käyttökokemukset 

3. Vuorovaikutuksen kesto 

4. Keskusteluiden aiheet 

5. Vuorovaikutuksen muuttuminen 

6. Vuorovaikutus ilman muistelutikkua 

7. Vuorovaikutuksen määrä 

8. Vuorovaikutuksen laatu 

9. Verbaalinen vuorovaikutus 

10. Nonverbaalinen vuorovaikutus 

11. Vuorovaikutuksen tukeminen 

12. Vuorovaikutuskokemukset 

13. Hoitajan suhde asukkaaseen 

14. Omaisen suhde asukkaaseen 

 

 
2. Vuorovaikutuksen muuttuminen ja 

     tukeminen 

1. Muistelutikun käyttökokemukset 

 
3. Suhteen syventyminen 


