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Opinnäytetyömme toimeksiantajana oli Kotikoivu Ay, joka on asumis- ja hoivapalveluja aikuisille 
kehitysvammaisille tarjoava yritys. Toimeksiantaja halusi aistihuoneen kuntouttavaksi työkaluksi 
kehitysvammaisten ryhmäkodeille, Kotikoivulle ja Kotimännylle, joissa on yhteensä 12 asukasta.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa valkoinen aistihuone kehitysvammais-
ten ryhmäkotiin. Tavoitteena oli tuoda aistihuone osaksi päivittäistä hoitotyötä, tarjoamaan asuk-
kaille viriketoimintaa aistien herättelyn ja rentoutumisen muodossa sekä työkaluksi hoitohenkilö-
kunnalle, jonka avulla olisi mahdollisuus vähentää haastavaa käyttäytymistä. Tutkimustehtä-
vänämme oli selvittää: Millainen on aistihuone, joka tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuden 
rauhoittumiseen ja aistien herättelyyn?  

Aistihuone tehtiin ryhmäkotien omiin tiloihin, virikekäytössä olevan huoneiston tyhjään huonee-
seen. Käytimme aistihuoneen rakentamisen ja sisustamisen pohjana Snoezelen-menetelmää. 
Ryhmäkotien henkilökunta oli osallisena aistihuoneen sisustuksen suunnittelussa ja sisustusele-
menttien valmistuksessa. Käytimme sensorisen integraation ja niiden häiriöiden teorioita valites-
samme millaisia aistiärsykkeitä haluamme huoneeseen tuoda. Koska opinnäytetyömme oli tuot-
teistamisprosessi, se on toteutettu Jämsän ja Mannisen (2000) viiden vaiheen mukaisesti.   

Henkilökunta ja asukkaan ovat tutustuneet huoneeseen ja siinä oleviin elementteihin sekä otta-
neet huoneen osaksi arjen rutiineja. Snoezelen-menetelmän mukainen pallopeitto on ollut erään 
asukkaan käytössä, ja sen avulla hän on voinut rauhoittua esimerkiksi yöunille paremmin. Johto-
päätöksenä voidaan siis todeta, että löytämämme tutkimustiedon avulla olemme osanneet valita 
oikeanlaisia elementtejä rauhoittumista varten.  
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This thesis was commissioned by Kotikoivu Ay which is a private group home offering housing 
and care services to mentally disabled adults. Kotikoivu Ay wanted to create a multisensory room 
for everyday rehabilitation and activation of their 12 residents.  

The purpose of this thesis was to plan and design a white multisensory room for a group home 
for mentally disabled adults. The main aim was to create a multisensory room that could be used 
for everyday sensory stimulating activities and that would also provide a place to retreat. Using a 
multisensory room to stimulate senses can help to reduce challenging behaviour which is com-
mon among mentally disabled people. This thesis sought to answer the following research ques-
tion: what kind of multisensory room would provide mentally disabled adults a possibility to both 
sensory stimulation and retreat?  

The multisensory room was built in an empty room at the group home which had been waiting for 
suitable use. Snoezelen methods were applied to build and furnish the room. All staff members at 
Kotikoivu Ay took part in this project by choosing the elements for the room and making some 
pieces of the furniture themselves according to instructions given. Sensory integration and rela-
ted disorder theories were applied to choose what type of sensory stimuli and furniture were in-
stalled in the multisensory room. This thesis was conducted as a productization process which 
followed the five steps introduced by Jämsä and Manninen.    

The residents and staff at the group home have visited the multisensory room and learned about 
its elements. They are planning to use the multisensory room as part of their everyday routines. 
Some of the sensory elements have already been used by the residents: e.g. the ball blanket has 
helped one resident to sleep better. Thus, it seems that the right kind of elements were chosen to 
provide a retreat to mentally disabled adults.  
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1 Johdanto 

Kehitysvammaisten hoitotyö on kehittynyt huimasti, siitä mitä se on ollut esimerkiksi 

1950-luvulla, jolloin kehitysvammaisia eli ”vajaamielisiä” on perheissä saatettu hävetä, 

kaltoinkohdella tai heitä on ”hoidettu” mielisairaaloissa. Aikaisemmin esimerkiksi haasta-

vaa käyttäytymistä on ”hoidettu” laittamalla kehitysvammainen lepositeisiin, eikä olla 

ymmärretty, että haastavaa käyttäytymistä voisi hoitaa myös lempein keinoin, paremmin 

tuloksin. Ohjatun asumisen palveluita kehitysvammaisille alettiin rakentaa 1980-luvulla 

ja 2000-luvun alusta autetun asumisen yksiköitä, joissa oli myös ympärivuorokautinen 

valvonta. (Kehitysvammahuolto ennen 2016).  

Nykyisin on useita lakeja koskien kehitysvammaisia ja heille kuuluvia palveluita heidän 

elämänlaatunsa parantamiseksi. Kaikki nämä kyseiset lait määrittävät, että kehitysvam-

maisten hoito ja elämänlaatu tulisi olla niin hyvää kuin mahdollista. Kehitysvammaisia 

koskevia keskeisimpiä lakeja ovat mm. perustuslaki, kehitysvammaisten erityishuollosta 

annettu laki, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 

kehitysvammalaki sekä vammaispalvelulaki. Näiden lakien myötä varmistetaan kehitys-

vammaisten asema yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Sensorisen integraation ja 

snoezelen- teorioiden kehittyessä on aistihuoneita otettu osaksi kehitysvammaisten hoi-

totyötä, teoriat esitellään työssä myöhemin. 

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Kotikoivu Ay, joka on asumis- ja hoivapalvelu-

ja aikuisille kehitysvammaisille tarjoava yritys. Osalla ryhmäkodin asukkailla esiintyy eri 

tasoista haastavaa käytöstä, jota silmällä pitäen aistihuoneen tulee soveltua aistien he-

rättelyn lisäksi myös rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Aistihuoneen pääasiallisina 

käyttäjinä toimivat Kotikoivun ja Kotimännyn ryhmäkotien 12 asukasta, mutta satunnai-

sesti käyttäjiä voi olla myös muista yrityksen ryhmäkodeista.  

Opinnäytetyömme on tuotteistamisprosessi, jossa toteutamme valkoisen aistihuoneen 

kehitysvammaisten ryhmäkotiin. Työ on työelämän kehittämistyö, jonka tarkoituksena on 

ammatillisen kentän käytännön toiminnan kehittäminen. Toteutamme työn Jämsän ja 

Mannisen (2000) viiden tuotekehitysvaiheen mukaisesti.  

Opinnäytetyömme tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa valkoinen aistihuone kehitys-

vammaisten ryhmäkotiin. Työmme tavoite on tarjota aistihuone osaksi päivittäistä hoito-

työtä. Kuntouttava työkalu, jonka avulla voidaan päästä haastavasta käyttäytymisestä. 

Opinnäytetyön kirjallisen osuuden on myös tarkoitus toimia aistihuoneen käytön apuvä-
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lineenä ryhmäkodin henkilökunnalle. Lisäksi sen avulla voidaan toteuttaa valkoinen ais-

tihuone myös toisiin toimipaikkoihin.  
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2 Kehitysvammaisten hoitotyö 

Maailman terveysjärjestön (WHO) ICD-10 tautiluokituksen mukaan: ”älyllinen kehitys-

vammaisuus on tila, jossa mielen kehitys on pysähtynyt tai epätäydellinen. Heikosti ke-

hittyneitä ovat erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat taidot. Näitä ovat yleiseen älykkyysta-

soon vaikuttavat kognitiiviset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt.” (ICD-10 Ryhmä 

F70–F79: Älyllinen kehitysvammaisuus, n.d.) ICD-10-muotoisia diagnooseja käytetään 

terveydenhuollossa, mutta tällainen määritelmä on kuitenkin melko suppea. Lääketie-

teellisen määritelmän lisäksi kehitysvammaisuus voidaan määritellä muun muassa laaja-

alaiseksi toimintakyvyn rajoittuneisuudeksi, jolle ovat ominaisia sekä älyllisen toiminta-

kyvyn että jokapäiväisen elämänhallinnan huomattavat rajoitukset, jotka ilmenevät käsit-

teellisissä, sosiaalisissa ja käytännön taidoissa. Näin American Association on Intellec-

tual and Developmental Disabilities (AAIDD) määrittelee kehitysvammaisuuden. (Kehi-

tysvammaisen henkilön toimintakyvyn arviointi 2015.) 

Koska kehitysvammaisten kognitiivisissa, kielellisissä, motorisissa ja sosiaalisissa ky-

vyissä voi olla heikkouksia, heidän hoidossaan on monia erityispiirteitä, jotka on otettava 

huomioon. Kehitysvammaisella voi esimerkiksi esiintyä haastavaa käytöstä, aggressiivi-

suutta sekä kommunikoinnissa voi olla haasteita. (ICD-10 Ryhmä F70–F79: Älyllinen 

kehitysvammaisuus, n.d.) Haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan toimintaa, joka vaatii 

sosiaalisen ympäristön vastaamaan siihen jollakin tavalla. Ominaista on, että ympärillä 

olevat ihmiset kokevat tilanteen häiritseväksi tai jopa vaaralliseksi. Mooneyn (1995) ja 

Kaerneyn ym. (1993) tutkimusten mukaan kehitysvammaisten vanhusten keskuudessa 

esiintyviä sosiaalisia käytöshäiriöitä olivat esimerkiksi aggressiivisuus, yliaktiivisuus, 

huomion hakeminen, itsensä vahingoittaminen, harhailu, huutaminen ja kiljuminen, nä-

pistely ja syömättömäksi kelpaavien asioiden syöminen. (Kontio 2000, 23-24.) Päivittäi-

sissä toiminnoissa auttavan hoitajan ammattitaidolla on keskeinen merkitys haastavan 

käyttäytymisen ilmenemisessä. Haastava käyttäytyminen saadaan pysymään paremmin 

hallinnassa, kun hoitaja toimii kiireettä, asiakkaan yksilölliset tarpeet ja omatoimisuuden 

huomioiden. (Kontio 2000, 54.) 

Haastavan käyttäytymisen taustalta voi löytyä jokin aistihäiriö, jonka vuoksi henkilö voi 

joko hakea liioiteltua aistimusta tai pyrkiä kokonaan välttämään sitä. Tässä tapauksessa 

haastavaa käyttäytymistä voidaan pyrkiä lieventämään tai jopa poistamaan lempein kei-

noin, aististimulaatioiden avulla multisensorisessa ympäristössä. Aistihuonetta sisustuk-

sineen voidaan käyttää osana päivittäistä hoitotyötä. Siellä vietetty aika katkaisee päivän 

rutiinit ja antaa aikaa aistien stimuloinnille ja/tai rentoutumiselle. 
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3 Aistit ja sensorinen integraatio  

Aistit välittävät kokemuksia, joita saatamme pitää itsestään selvinä. Kehitysvammaisille 

aistien kautta avautuva maailma voi näyttäytyä rajallisempana. Erilaisten aisti- ja kes-

kushermoston toiminnan häiriöiden vuoksi aistimuksia ei välttämättä synny tai niiden 

kautta välittynyttä tietoa voi olla vaikea ymmärtää ja kokea merkitykselliseksi. Aistikoke-

mukset saattavat jäädä niukemmiksi tai yksipuolisemmiksi kuin niiden kuuluisi, koska 

kehitysvammainen henkilö ei välttämättä pysty itse hakeutumaan sellaisiin tilanteisiin, 

joissa monipuolisten aistielämysten saaminen olisi mahdollista. (Burakoff 2017a.)  

3.1 Sensorinen integraatio 

Havainnoimme meitä ympäröivää maailmaa ja itseämme aistiemme avulla. Niiden tuot-

tamat havainnot ohjaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat elintoimintoihimme. Mikäli 

aistijärjestelmämme lähiaisteissa (kosketus-, tunto-, liike-, tasapaino-, ja asentoaisti) on 

puutteita tai häiriöitä, vaikuttavat ne toimintakykyymme negatiivisesti. Lähiaistit ovat 

myös keskeisessä roolissa ihmisen muodostaessaan itsestään fyysistä minäkuvaansa. 

Aistihäiriöistä kärsiessä ongelmia voi tällöin esiintyä muun muassa kehon hahmotukses-

sa sekä tunne-elämän tasapainossa. Jos aistihäiriöiden vuoksi henkilö menettää tunte-

muksen omasta itsestään, se voi aiheuttaa ahdistuneisuutta sekä erilaisia käytösoireita, 

kuten levottomuutta. Henkilö voi myös yrittää hankkia itselleen mahdollisimman paljon 

aistiärsykkeitä tai päinvastoin välttää aistikuormitusta. (Sistola 2007, 15; Salo, Haikonen 

& Vanha-Jaakkola 2007, 10.) Aistiärsykkeiden puute voi saada jopa normaalin, terveen 

ihmisen aivot epäjärjestykseen. Jos istut pitkään autossa voimatta liikkua, sinulle voi tul-

la epämukava ja ärtyisä olo, joka johtuu vestibulaaristen ja proprioseptiivisten aistiärsyk-

keiden puutteesta. Ilman aistiärsykkeitä emme voi reagoida niihin tarkoituksenmukaises-

ti. (Ayres 2008, 92.) 

Sensorisen integraation luojan, amerikkalaisen psykologian ja neurotieteiden tohtorin, A. 

J. Ayresin mukaan sensorinen integraatio tarkoittaa ”aistitiedon jäsentämistä käyttöä 

varten” (Ayres 2008, 29). Hän työskenteli aisti-, oppimis- ja käyttäytymisongelmaisten 

lasten kanssa, jotka kärsivät hänen teoriansa mukaan sensorisen integraation häiriöstä 

(myöhemmin SI-häiriö). SI-häiriö tarkoittaa aivojen puutteellista kykyä käsitellä tai jäsen-

tää aisti-impulsseja siten, että henkilö saisi hyvän ja tarkan tiedon omasta kehostaan ja 

elinympäristöstään (Ayres 2008, 87).  
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Ayresin teoriaa on kritisoitu selkeyden puutteesta, vaikka se on jopa harhaanjohtavan 

yksinkertainen (Pagliano 1999, 33). Se on kuitenkin yksi tunnetuimmista teorioista ja sii-

hen pohjautuvat edelleen monet aistisäätelynhäiriön terapiat sekä sitä käytetään tervey-

denhuollon ammattilaisille suunnatuissa materiaaleissa. (Neuropsykiatriset häiriöt 2018). 

Käytämme Ayresin teoriaa, vaikka SI-häiriöitä on tutkittu pääasiassa lapsilla, koska SI-

häiriön piirteitä on nähtävissä henkilöillä asiakasprofiilissamme.  

Aistiärsykkeet voidaan kuvata suuntautumisreaktioina, joissa jokin aistiärsyke pysäyttää 

havaitsemaan tarkkaavaisemmin ympäristöään. Esimerkiksi kosketusta seuraa yksinker-

taisesti katse. (Lehtinen, Haapala & Dahlström 1993, 11-14.) Aistien avulla saamamme 

informaatio siirtyy aistinsoluista hermoimpulsseina aivoihin, jossa aistimus rekisteröi-

dään, tulkitaan ja liitetään muuhun tietoon. Jokaisen eri aistin antama aistimus tuottaa 

aivoissamme yhteisvaikutelman, jonka pohjalta syntyy mielikuva kokonaisuudesta, esi-

merkiksi millaiseksi koemme tilan, jossa sillä hetkellä olemme. (Tuorila, Parkkinen, To-

lonen 2008, 10-12.)  

Aistit jaetaan lähi- ja kaukoaisteihin. Lähiaistejamme ovat taktiilinen (kosketus- ja tunto-

aisti), vestibulaarinen (liike- ja tasapainoaisti) ja proprioseptinen (asentoaisti). Nämä 

ovat aistimuksia, joista emme ole tietoisia. Lähiaistit viestittävät siitä, miten koemme it-

semme. Kaukoaisteja ovat taas tutummat haju-, maku-, kuulo ja näköaisti. (Sistola 2007, 

15.) Aistitoimintoja voidaan harjaannuttaa ja siihen kuuluu oleellisesti erilaiset apuväli-

neet, kuten esimerkiksi silmälasit ja kuulokojeet. (Kaski ym. 1997, 164.) Aistien harjaan-

nuttaminen on myös aistihuoneen tarkoitus. Aisteja stimuloidaan muun muassa huo-

neessa käytettävien erilaisten sisustuselementtien avulla.  

3.2 Taktiilinen aisti 

Kosketusaistissa iho toimii sisäisen ja ulkoisen ympäristön erottajana. Kosketusaistin 

avulla ihminen kokee itsensä ja muun maailman kolmiulotteisena. (Lehtinen, Haapala & 

Dahlström 1993, 11-14.) Kosketuksesta on mahdollista erottaa painetta, kutinaa, sivelyä 

tai esimerkiksi värähtelyä. Tuntoaistin avulla saadaan tietoa ympäröivistä pinnoista, esi-

neistä ja niiden ominaisuuksista sekä koostumuksesta, eli millainen pinta tai esine muo-

doltaan, kooltaan ja rakenteeltaan on. Tuntoaistimus edellyttää kehon tai sen osan liiket-

tä. Tuntoaistia voidaan stimuloida esimerkiksi erilaisilla tunnusteltavilla materiaaleilla. 

Jos ihminen ei pysty jäsentämään iholta saapuvia aistimuksia, hän voi vältellä muiden 

kosketusta ja esimerkiksi tietynlaisia vaatteiden materiaaleja ja reagoida näihin tilantei-
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siin puolustus- tai pakoreaktiolla, koska reagoi näihin aistimuksiin yliherkästi. Toisaalta, 

jos ihminen reagoi iholta saapuviin aistimuksiin heikosti, hän ei välttämättä tiedosta ki-

pua ja lämpötilaa tai sitä miltä esineet tuntuvat. Hän voi esimerkiksi pureskella paidan 

hihansuita, törmäillä muihin ihmisiin ja hangata itseään seiniin tai huonekaluihin. (Ayres 

2008, 37; Kranowitz 2003, 30.) 

3.3 Vestibulaarinen aisti 

Liikeaisti antaa tietoa kehon asennosta sekä vartalon ja raajojen liikkeistä suhteessa 

muuhun ympäristöön. (Lehtinen, Haapala & Dahlström 1993, 11-14.) Tasapainoaisti an-

taa tietoa koko kehon liikkeestä. Tasapainoelin sijaitsee sisäkorvassa ja se vastaa eli-

mistön liikkeen, vauhdin ja suunnan muutoksiin.  

Liikeaistin tuottamiin aistimuksiin yliherkästi reagoiva ihminen voi välttää liikkumista, 

etenkin vauhdikasta sellaista. Hän voi pelätä kaatumista, koska on epävarma painovoi-

masta. Lisäksi hän voi kärsiä matkapahoinvoinnista. Aistimuksiin heikosti reagoiva ihmi-

nen taas saattaa liikkua jatkuvasti ja hyvinkin vauhdikkaasti sekä olla levoton. (Krano-

witz 2003, 30.) 

3.4 Proprioseptinen aisti 

Asentoaisti auttaa ihmistä hahmottamaan kehon asennon sekä säätelemään kehon eri 

osien liikkeitä. Aistimukset syntyvät, kun lihasten, nivelten ja jänteiden aistinsolut reagoi-

vat lihasten supistumiseen, ojentumiseen, vetoon tai paineeseen. (Burakoff 2017b.) Ke-

honhahmotukseen ja fyysiseen minäkuvaan liittyviä aisteja voidaan stimuloida esimer-

kiksi vesisängyn tai pallomeren kaltaisilla ärsykkeillä, jotka lisäävät henkilön tuntemuksia 

omasta kehostaan. (Lehtinen, Haapala & Dahlström 1993, 123.) 

Yliherkästi aistimuksiin reagoiva ihminen voi olla kankea, jäykkä ja jännittynyt sekä hä-

nen liikkeiden hallinnassaan saattaa olla puutteita. Heikkoja asentoaistin aistimuksia 

saavan ihmisen liikkeet voivat olla kömpelöitä ja epätarkkoja ja hän saattaa laahustaa, 

törmäillä esineisiin tai tömistellä jalkojaan. (Kranowitz 2003, 30.) 
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3.5 Kaukoaistit 

Haju- ja makuaistit ohjaavat ihmistä lähinnä syömäkelpoisen ruoan ja hengitettävän il-

man laadusta. Makujen erotteleminen tarkkaan vaatii usein yhteistoiminnon hajuaistin 

kanssa. Hajuja ei välttämättä aina pystytä nimeämään, mutta niitä voidaan kuvailla esi-

merkiksi kertomalla millaisia tunteita ne herättävät ja niihin voi liittyä emotionaalisia pii-

teitä.  

Kuuloaisti vastaanottaa ja erottelee erilaisia ääniä ja auttaa kommunikoimaan puhekie-

len välityksellä. Ihminen voi saada tietoa tilasta, jossa hän on, määrittämällä ääntä tuot-

tavan kohteen etäisyyden ja suunnan. (Lehtinen, Haapala & Dahlström 1993, 11-14.) 

Kuuloaistia stimuloidaan musiikin ja erilaisten ääniefektien avulla.  

Näköaistin avulla ihminen saa tarkkaa ja monipuolista informaatiota ympäröivästään ti-

lasta. Suurin osa ihmisen aistireseptoreista keskittyy juuri silmiin. (Lehtinen, Haapala & 

Dahlström 1993, 11-14.) Näköaistia voidaan stimuloida erilaisia värein ja valoefektein. 

Yliherkästi kaukoaistien tuottamiin aistimuksiin reagoiva ihminen voi esimerkiksi vastus-

taa hajuja tai erilaisia ruoan koostumuksia, peittää korvansa sulkeakseen pois ääniä ja 

melua sekä innostua liikaa, kun hänen edessään on paljon katseltavaa. Aistimuksiin 

heikommin reagoiva ihminen ei välttämättä huomioi epämiellyttäviä hajuja, maistelee 

syötäväksi kelpaamattomia asioita, puhuu huutaen tai haluaa katsoa televisiota kovalla 

volyymilla sekä koskettelee paljon esineitä sen vuoksi, ettei ymmärrä näkemäänsä tai ei 

huomaa visuaalisia vihjeitä, kuten toisten ihmisten ilmeitä. (Kranowitz 2003, 31.) 
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4 Aistihuone multisensorisena ympäristönä 

Multisensorinen ympäristö on elämystila, esimerkiksi aistihuone. Multisensorista ympä-

ristöä monipuolistetaan erilaisilla aistiärsykkeillä ja tarkoituksena on, että ihminen hank-

kii tilassa monenlaisia aistimuksia (Hokkanen 2004, 434). Kokemus multisensorisessa 

huoneessa suhteutetaan käyttäjän motivaatioon, mielenkiinnonkohteiden, rentoutumi-

sen, terapeuttisiin ja oppimisen tarpeisiin sopivaksi. Se voi olla luoteeltaan fyysinen, 

psykologinen ja/tai sosiaalinen. (Multisensorinen toiminta 2017.) Pagliano (1998, 107) 

määrittelee multisensorisen ympäristön tietoisesti valituksi rentoutumisen ja/tai työsken-

telyn tilaksi, jossa stimulaatioita voidaan kontrolloida, manipuloida, tehostaa tai heiken-

tää.  

Aistihuoneeksi voidaan sisustaa mikä tahansa siihen soveltuva huone tai tila. Aistihuo-

neen on tarkoitus olla tunnelmaltaan miellyttävä ja rohkaista käyttäjäänsä viipymään to-

vin aistikokemusten äärellä. Aistihuoneessa voi viettää aikaa haluamallaan tavalla huo-

neen tarjoamien puitteiden mukaan. Huoneessa voi esimerkiksi istahtaa pehmoiseen 

säkkituoliin tuoksuttelemaan tuoksupurkkien sisältöä tai havainnoida omaa kehoa esi-

merkiksi tunnustelulaatikoiden avulla kokeilemalla miltä riisinjyvät tuntuvat, kun niitä pu-

ristaa nyrkissä tai miltä oma käsi tuntuu, kun sen upottaa riisinjyvien sekaan. Aisteja 

voidaan herätellä korostamalla tai heikentämällä joitain elementtejä, jotka ohjaaja voi 

toimillaan mahdollistaa. Esimerkiksi keskittymistä voidaan pyrkiä ylläpitämään soittamal-

la hyvin tasatempoista musiikkia, jota tarkoituksellisesti ja yllätyksellisesti tauotetaan ly-

hyen aikaa kerrallaan. Musiikin tauottaminen saa kuulijan ”tarttumaan” musiikkiin pa-

remmin ja sitä kautta keskittymään ja rentoutumaan. (Pagliano 2008, 19-21.) 

4.1 Snoezelen-menetelmä 

Snoezelen-menetelmä on alun perin luotu kehitysvammaisille ja psyykkisesti vaikeasti 

sairaille ihmisille. Sana Snoezelen tulee kahdesta hollanninkielen sanasta ”sniffing” eli 

nuuhkia ja ”dozing” eli torkahtaa. (Pagliano 2008, 19.) Menetelmä on keksitty 1970-

luvun lopussa kahden hollantilaisen terapeutin Ad Verheulin ja Jan Hulseggen yhteis-

työn aikaansaannoksena. Yli seitsemän vuoden ajan he loivat erilaisia aistihuoneita, jot-

ka tarjosivat yksilöllisesti rentoutusta ja stimulaatioita etenkin aikuisille kehitysvammaisil-

le. Teorian lähtökohta on kokonaisvaltainen tunnelma, elämyksellisyys ja elämän rikas-
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tuminen. Oppimiselle annetaan mahdollisuus, mutta sitä ei pidetä päätavoitteena. (Leh-

tinen, Haapala & Dahlström 1993, 122.) 

Snoezelen-menetelmää hyödyntämällä voidaan kehittää aistitoimintoja pitäen sitä kun-

toutusmenetelmänä (Kaski ym. 1997, 163). Tarkkaa rajausta siitä, mikä kuuluu snoe-

zeleen ja mikä ei, pyritään välttämään. Termiä snoezelen voidaan pitää pyrkimyksenä 

tai keinona saavuttaa jotakin.  Ensisijaisesti snoezelen on tapa rentoutumiselle, ei sanan 

varsinaisessa merkityksessä, mutta rauhoittavana ajanvietteenä, jonka aistihuoneen 

tunnelma ja sisustus saavat aikaan. Aistihuoneen tunnelma antaa käyttäjälleen mahdol-

lisuuden spontaaniuteen aistituntemuksissa, jotka kokemuksena voivat johtaa ympäris-

tön tarkempaan tutkiskeluun. Aistihuone on tunnelmaltaan kutsuva ja pyrkii tasapainoon 

aktivoitumisen ja rentoutumisen välillä.  Aistihuoneen tarjoamaa kokemusta ei kuiten-

kaan ole tarkoitus täysin ennalta suunnitella. Snoezelen-teorian mukaiset multisensori-

set tilat voivat olla hyvinkin erilaisia aina valkoisesta, rentoutumiseen tarkoitetusta huo-

neesta aisteja toimintaan stimuloivaan puutarhaan. (Pagliano 1999, 8, 43-47; Hulsegge 

& Verheul 1987, 9-10.) Jokainen aistihuoneen käyttäjä voi itse muokata kokemuksesta 

itselleen sopivan, uniikin eli ainutkertaisen. (Hulsegge & Verheul 1987, 121-125.) 

Aistihuoneita ja multisensorisia ympäristöjä käytetään paljon lasten opetukselliseen 

käyttöön, ja nimenomaan lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia. Tämän vuoksi löytyy pal-

jon enemmän tutkimustietoa multisensoristen ympäristöjen hyödyntämisestä lasten op-

pimisvaikeuksien ja SI-häiriöiden käytössä. Snoezelen-menetelmä on taas kehitelty ja 

suunnattu aikuisille, ja jostain syystä, vaikka menetelmä on jo useita vuosikymmeniä 

vanha, tutkimustietoa kyseisestä löytyy yllättävän vähän. (Pagliano 1999, 8-9,11.) Snoe-

zelen-menetelmää on kuitenkin kritisoitu tutkimustiedon puutteesta ja multisensorisen 

tilan määritelmän epätarkkuudesta. (Pagliano 1999, 8, 43-47; Hulsegge & Verheul 1987, 

9-10.) 

4.2 Valkoinen aistihuone rentoutumisen tilana 

 

Aistihuoneita on olemassa useita erilaisia, joista jokaisella on oma tarkoituksensa. Huo-

neet tehdään aina kunkin tarpeen mukaan, eli mitä varten ja kenelle kyseinen huone 

tehdään.  

Musiikkihuonetta voidaan esimerkiksi käyttää rauhoittumiseen, spastisuuden lievittämi-

seen sekä keskittymiskyvyn harjoittamiseen. Sieltä voi löytyä esimerkiksi fysioakustinen 
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tuoli, jonka sisällä olevat kaiuttimet saavat sen värähtelemään rentouttavasti. (Snoe-

zelen – moniaistinen ympäristö. 2018) 

Mustavalohuonetta käytetään tuottamaan normaalista ympäristöstä poikkeavia voimak-

kaita näköärsykkeitä, ja sitä käytetään esimerkiksi näön kuntoutuksessa. Mustavalohuo-

neessa oleva mustavalolamppu jättää huoneen muuten pimeäksi, mutta se korostaa 

esimerkiksi vaatteita, joiden pesussa on käytetty valkaisuainetta. Hohtavilla väreillä ja 

pimeässä hohtavilla tavaroilla saadaan luotua erilaisia efektejä. Tarkoituksena on myös 

kehon hahmotuksen parantaminen.  (Snoezelen – moniaistinen ympäristö. 2018) 

Luontohuone voidaan sisustaa luontoaiheisesti, seinälle heijastamalla esimerkiksi met-

sämaisema ja sisustuksessa muuten käyttämällä luonnon materiaaleja, kuten kiviä, kä-

pyjä, hiekkaa ja vaikka puunkarahkoja. Luontohuoneen tarkoituksena voi olla vaikka hil-

jentyminen ja rauhoittuminen. (Snoezelen – moniaistinen ympäristö. 2018)  

Muisteluhuoneessa taas voidaan palata vuosikymmeniä taaksepäin, sieltä voi löytyä ta-

varoita eri vuosikymmeniltä tai vain yhdeltä. Sisutuksessa voidaan käyttää esimerkiksi 

muistoja nostattavia käsitöitä, vanhoja lehtiä ja tarvikkeita. Siellä voitaisiin esimerkiksi 

vaikka leipoa jotain perinneherkkuja tai tehdä käsitöitä. (Snoezelen – moniaistinen ym-

päristö. 2018) 

Valkoinen aistihuone on suosituin multisensorinen tila. Sitä voidaan käyttää tilana ren-

toutumiseen, aromaterapiaan, hierontaan ja vapaa-ajan viettoon. Valkoisten pintamate-

riaalien lisäksi hyödynnetään valkoisia pehmeitä sisustusmateriaaleja ja kontrastia tuo-

daan esimerkiksi erilaisin valoefektein. Huone pidetään kuitenkin hämäränä ja siellä voi-

daan kuunnella rauhoittavaa musiikkia. Se voi sisältää muun muassa pehmeitä mattoja, 

pallomeren, kuplaputken sekä kuituvaloja. (Pagliano 1999, 43.) Värikontrastien puute voi 

tuntua aluksi joistakin epäilyttävältä ja hämmentävältä. Asiakas voi tarvita useita käynti-

kertoja ennen kuin alkaa viihtyä huoneessa ja aktivoitua. Aluksi voi riittää, että istuutuu 

lähelle avoimen huoneen oviaukkoa. (Pagliano 1999, 44.) Valkoinen aistihuone saattaa 

olla joillekin ihmisille ainoa paikka, jossa henkilö ei ole hämmentynyt liiallisista aistien 

stimulaatioista, ja se on tila, jossa ei ole vaatimuksia eikä paineita minkään tietyn asian 

saavuttamiselle. (Pagliano 1999, 44.)  

Rentoutuminen on oppimisprosessi, ja kuten jokainen oppimisprosessi, se vaatii harjoit-

telua (Kataja 2003, 124-130). Rentoutuminen rauhoittaa elimistön toimintaa ja sen avulla 

unen ja levon laatu paranee huomattavasti. Rentoutuminen on myös tärkeää mielen 

rauhoittamiseen, ja sen avulla voidaan purkaa vaikeita tunteita kuten esimerkiksi pelkoa, 

levottomuutta sekä ahdistusta. Nämä vaikeat ja vahvat tunteet voivat vaikuttaa ja ilmen-
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tyä myös fyysisesti jännityksenä lihaksistossa. Henkisen ja fyysisen pahoinvoinnin oirei-

ta voi ilmetä, mikäli keho on liian pitkään ylivirittyneessä tilassa ja tästä seurauksena voi 

ilmetä esim. stressiä, masennusta sekä erilaisia psykosomaattisia oireita. (Kataja 2003, 

23-25) Rentoutumisen saavuttamiseksi voidaan käyttää useita keinoja, ja ne eivät kaikki 

sovi jokaiselle. Apukeinoina voidaan käyttää muun muassa rauhallista musiikkia sekä 

himmeää valaistusta, joita aistihuoneessakin usein hyödynnetään.  

4.3 Snoezelen-menetelmän mukainen aisteja stimuloiva sisustus 

Suunnitellessa snoezelen-tilaa tärkeintä on tilan kokonaisuus ja esteettisyys sen sijaan, 

että huoneesta löytyy mahdollisimman paljon erilaisia välineitä (Lehtinen, Haapala & 

Dahlström 1993, 125). Aistihuoneen sisustaminen snoezelen menetelmää mukaillen on 

mahdollista toteuttaa myös sisustustarvikkeita itse tehden, ei siis ole välttämätöntä 

hankkia kalliita valmistuotteita. Materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon niiden huollet-

tavuus ja sopivuus kohderyhmälle. Esimerkiksi tekstiilien tulee olla helposti puhdistetta-

vissa sekä tavaroiden kooltaan ja muodoltaan sopivia käyttötarkoitukseensa. Kosketel-

tavat materiaalit tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti aistihuoneen käyttäjien ulottuvil-

la. Esimerkiksi erilaisia kankaita ja mattoja voidaan käyttää millä tahansa huoneen pin-

noista, seinästä voidaan pehmustaa osa pehmoisella kankaalla päällystetyllä vaahto-

muovilla tai karhealla juuttikankaalla. Aistihuoneen sisustuksessa käytettävien materiaa-

lien ei kaikkien tarvitse olla pehmeitä, vaan myös karheita sekä kovia esineitä tuodaan 

tunnusteltavaksi. Pintojen vaihtelevuus ja yllätyksellisyys monipuolistaa aistikokemuk-

sen. (Hulsegge & Verheul 1987, 129.) Aisteja voidaan stimuloida hyvin monenlaisin 

elementein ja jokainen yksilö kokee aististimulaatiot yksilöllisesti. Aistihuoneen sisustus-

elementit voivat olla kosketeltavia, katseltavia ja haisteltavia tai kaikkia näitä yhtä aikaa 

sekä ne voivat myös olla yllätyksellisiä ”tavallisesta” poikkeavan asettelun vuoksi. 

Kosketeltavia tauluja voi olla monen kokoisia, riippuen siitä, miten niitä käytetään. Kos-

keteltavaa taulua varten voi valita materiaaleja hyvin monipuolisesti. Materiaalina voi olla 

esimerkiksi kangas, hiekkapaperi, erilaiset harjat, mopit tai muu sopivaksi ajateltu mate-

riaali, ei kuitenkaan mitään terävää. Taulun voi rakentaa esimerkiksi pingottamalla kan-

kaan kehyksiin sekä ompelemalla siihen pehmeitä kangassuikaleita tai vaihtoehtoisesti 

kiinnittämällä siihen lähes mitä tahansa materiaalia. (Hulsegge & Verheul 1987, 130.) 

Verhojen asettelulla voidaan luoda erityinen kokemus aistihuoneen käyttäjälle. Verhot 

voidaan mahdollisuuksien mukaan ripustaa keskelle huonetta, niin että niiden lävitse on 
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mentävä astuakseen sisään aistihuoneeseen. Tällainen sisuste tuo huoneeseen yllätyk-

sellisyyttä. Verhoilla voidaan myös peittää kokonainen seinä, jolloin huoneeseen saa-

daan tunnelmaa. Verhoja kiinnitettäessä on huomioitava turvallisuus. Verhot tulisi olla 

sopivan mittaiset, niin etteivät ne osu lattiaan ja kiinnitetty asianmukaisella tavalla. Tällä 

ehkäistään kompastumisriskiä verhojen läpi kävellessä. (Hulsegge & Verheul 1987, 

131.) 

Tunnustelulaatikot voivat olla yksinkertaisuudessaan muovirasioita, jotka on täytetty eri-

laisilla materiaalilla. Laatikon sisällä voi olla esimerkiksi villaa, hiekkaa, kuivattuja hernei-

tä tai riisiä. Erilaisen kokemuksen tarjoaa myös se, miten tunnusteltavat materiaalit on 

pakattu, ovatko ne irrallisina laatikossa, vai pakattu esimerkiksi kankaiseen pussukkaan. 

(Hulsegge & Verheul 1987, 131-132.) 

Valo- ja visuaaliset efektit lisäävät uuden ulottuvuuden aistihuoneeseen. Valaistuksella 

voidaan edesauttaa rentoutumista. Visuaalisesti kiehtovia kuplaputkia on käytetty aisti-

huoneissa stimuloimassa näköaistia, luomassa rentoa tunnelmaa sekä herättämään ais-

tihuoneen käyttäjän huomio. Kuplaputki on vedellä täytetty lieriön muotoinen läpinäkyvä 

putki, jossa on pumppu ja mallista riippuen ”värivalikko”. Pumpun avulla muodostuvat 

kuplat sekä saadaan aikaan veden virtaus. Värivalikon avulla voidaan valita veteen hei-

jastuva väri käyttötarkoitukseen sopivaksi. Käyttämällä kuplaputkea efektinä aistihuo-

neessa voidaan stimuloida useita aisteja yhtä aikaa. Kuplien seuraaminen putkessa voi 

olla kiehtovaa katseltavaa ja koskettamalla putken ulkopintaa voit tuntea pumpun aiheut-

taman värähtelyn. (Pagliano 2008, 104-106) 

Musiikki toimii aistihuoneessa yhtä lailla valaistuksen kanssa tunnelman luojana, sen on 

tarkoitus rauhoittaa ja auttaa rentoutumisessa. Verheulin mukaan musiikkia voidaan 

käyttää Snoezelen-aistihuoneessa kahdella tapaa, musiikki voi olla joko taustamusiikki-

na auttaen rentoutumaan ja keskittymään tai sillä voi olla tavoitteena tarkoituksenmukai-

sesti herättää reaktioita. Musiikki voidaan esittää huoneessa äänentoistojärjestelmällä, 

mutta sitä voidaan tuottaa myös itse hyräilemällä, viheltämällä, laulamalla tai soittamalla 

jotakin instrumenttia. Musiikissa ei tulisi olla suuria melodian, tempon, tai rytmin muutok-

sia. tasaisen temmon omaavat kappaleet rauhoittavat, myös musiikki jonka tempo muut-

tuu nopeasta hitaaksi, voi saada aikaan rauhoittavan vaikutuksen. Päinvastoin temmon 

muuttuminen hitaasta nopeaksi, voi saada aikaan kireyttä ja jännittyneisyyttä, sitä tulee-

kin välttää yhdessä sellaisen musiikin kanssa, jossa tempo vaihtelee paljon. Tasainen ja 

hidasrytminen musiikki mielletään usein rauhoittavana, silti yhtä ainutta oikeaa Snoe-

zelen-musiikkia ei ole olemassa. (Hulsegge & Verheul 1987, 107-108) Musiikin kanssa 

voi leikitellä, äänenvoimakkuutta voidaan vaihdella hitaasti myös kesken kappaleiden, 
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kappale voidaan hetkeksi pysäyttää ja sitten aloittaa uudestaan. Kappaleen tauottami-

sella saadaan huomio kiinnittymään musiikkiin.  

Tuoksut ovat myös erityinen osa aistikokemusta. Tuoksuvalikoima on rajaton ja niitä voi 

halutessaan vaihdella vuodenaikojen mukaan. Tuoksuina voidaan käyttää joko luon-

nonmateriaaleja tai eteerisiä öljyjä. Esimerkiksi kesäisin tuoksupurkkiin voidaan laittaa 

koivun lehtiä ja talvella pieniä kuusenoksia. (Hulsegge & Verheul 1987, 94-95) Tuoksut 

lajitellaan omiin purkkeihin, joista niitä tuoksutellaan. Hulseggen & Verheulin (1987, 95-

96) mukaan vaikeasti kehitysvammaisilla on erilainen kriteeristö tuoksujen osalta. Hajut, 

joita yleisesti pidämme ällöttävinä voivat heille olla erityisen stimuloivia tai jopa miellyttä-

viä. Useimmiten tuoksuina käytetään kukkien tuoksuja, mutta myös savun, pihkan tai 

muita voimakkaita tuoksuja voidaan käyttää. Rentoutumiseen ja rauhoittamiseen käyte-

tään mm. kamomillan, eukalyptuksen ja laventelin tuoksuja, kun taas virkistävinä, piris-

tävinä ja energisoivina tuoksuina käytetään muun muassa piparminttua, sitruunaa ja ka-

nelia (Pagliano 1999, 52-53). 

4.4 Pallopeitto 

Pallopeitto on yksi käytetyimmistä snoezelen- menetelmän mukaisista sensorisen iteg-

raation vahvistamisen apuvälineistä. Peite normaalin kokoinen painava peitto, jota voi 

käyttää tavallisen peiton sijaan, sen päällä voi maata tai siihen voi kääriytyä.  Pallopeiton 

"kuorma" asetettu tiiviisti kehoa vasten. Kun henkilö liikkuu pallopeiton alla, peiton sisäl-

lä oleva materiaali liikkuu ja näin tuottaa keholle uuden aistimuksen. Aistimukset lisäävät 

turvallisuuden tunnetta ja vaikuttavat rauhoittavasti käyttäjään. Pallopeiton avulla on 

mahdollista helpottaa oman kehon hahmotusta sekä stimuloida fyysiseen minäkuvaan 

liittyviä aisteja. Jos ihminen ei pysty jäsentämään iholta saapuvia aistimuksia, hän voi 

vältellä kosketusta ja pallopeiton käyttö voi vaatia totuttelua ja aloittamista lyhyissä pät-

kissä.  (Ayres 2008, 37; Kranowitz 2003, 30; Pallopeitto-esite 2012; Salo ym. 2007, 10.) 

Pääjärven kuntayhtymässä toteutettiin kuuden kuukauden projekti vuosina 2004-2005, 

jossa seitsemän kehitysvammaista aikuista pääsivät testaamaan pallopeittoa. Valitut 

asiakkaat tarvitsivat ympärivuorokautista tukea päivittäisessä elämässään ja heidän hy-

vinvointinsa perustui vahvasti hoitotyöntekijöiden työpanokseen. Pallopeitolla haettiin 

muutosta vuosia jatkuneeseen käyttäytymiseen tai tilaan, joita olivat esimerkiksi motori-

nen levottomuus ja pakkoliikkeet, ahdistuneisuus, itkuisuus ja valvoskelu. Projektin ai-

kana moni asiakas näytti hyötyvän pallopeiton käytöstä, kuten esimerkiksi 43-vuotias 
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”Armi”. Hänellä tavoiteltu muutos oli motorisen levottomuuden ja mahdollisesti pakkoliik-

keiden väheneminen. Käsien pakkoliikkeet häiritsivät erityisesti peseytymis-, pukeutu-

mis- ja ruokailutilanteissa, joissa Armin vireystila nousi liikaa ja hän hermostui. Levotto-

muus aiheutti sen, että Armilla oli vaikeuksia käyttää kaikkea älyllistä kapasiteettiaan. 

Armi kärsii psyykkisistä häiriöistä, jotka ilmenivät kovaäänisenä huutamisena, kiihtynee-

nä käytöksenä ja kiinnikäymisenä toisiin asukkaisiin tai hoitajiin. Lisäksi hänellä on run-

saasti niin sanottuja yleisiä reaktioita, kuten ennalta arvaamattomia tunnepurkauksia. 

Todennäköistä on, ettei Armin aivorunko organisoi saamiaan aistimuksia tehokkaasti, 

vaan liian runsas määrä erilaisia aistimuksia aiheuttaa kaaoksen ja sitä kautta ei toivot-

tua käyttäytymistä. Armin kanssa tarkoituksena oli käyttää pallopeittoa öisin sekä päivi-

sin tilanteissa, joissa hän oli levoton. Peiton käyttö aloitettiin puolen tunnin kokeiluilla 

päivisin. Vähitellen Armi tottui nukkumaan peiton alla ja kuukauden kuluttua hänen levot-

tomuutensa oli vähentynyt. Pallopeitto rauhoitti häntä ja unenlaatu parani. Armi meni 

mielellään peiton alle ja hän rauhoittui nukkumaan nopeammin. Hänen mielialansa ko-

hosi ja sosiaalisuus lisääntyi. Myös pakkoliikkeet vähenivät. Lisäksi Armin jalkojen turvo-

tus väheni ja aiemmin epävarma liikkuminen parantui. Negatiivisia vaikutuksia Armilla ei 

esiintynyt. Kokeilun aikana osa hoitajista epäili pallopeiton hyötyjä asiakkaille. Näiden 

epäilyjen vuoksi pallopeiton käytöstä pidettiin tauko ja näin testattiin saavutettujen muu-

tosten yhteyttä peiton käyttöön. Tauon aikana osa hoitajista näki asiakkaan kunnon 

huonontuneen merkittävästi. (Salo ym. 2007 10-12.)  

4.5 Ohjaajan toiminta aistihuoneessa 

Aistihuoneen on tarkoitus olla mahdollisimman miellyttävä ja luokseen kutsuva. Etene-

misjärjestys huoneessa on vapaa, eikä huoneen käyttäjää tule ohjailla tietyn kaavan 

mukaisesti. Ohjaajan tehtävänä on luoda tilanteesta miellyttävä ja turvallinen aistihuo-

neen käyttäjälle. Tämä onnistuu olemalla riittävän lähellä ja huoneen käyttäjän saatavil-

la, kun hän apua tarvitsee tai hän haluaa huonetta muokattavan aististimulaatioiden 

osalta. Ohjaajan on huolehdittava musiikin voimakkuuden sopivuudesta sekä otettava 

tuoksupurkit esille, mikäli huoneen käyttäjä niitä toivoo osaksi sen kertaista aistihuone-

kokemusta. Ohjaajan tulee myös itse käyttäytyä tyynesti ja rauhallisesti saattaessaan 

asiakasta aistihuoneeseen tai avustaessaan asiakasta huoneessa. Ohjaajan tulee tar-

kistaa huoneen sisustuselementtien toimivuus ja kunto jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Sisustustekstiilien puhtaudesta on huolehdittava, ne on pestävä ja vaihdettava säännöl-

lisesti sekä aina tarpeen mukaan. Kosketus- ja tuoksupurkkien sisällöt, eli esimerkiksi 
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jauhot ja vaniljatangot voidaan myös vaihtaa helposti kokonaan uusiin ja laatikot sekä 

purkit voidaan pestä.  

Aistihuoneen käyttäjälle on annettava mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa, liikaa puut-

tumatta hänen toimiinsa. Aistihuoneessa vietettävä aika voi jokaisella kerralla olla eri 

mittainen. Tarkkaa aikaa huoneen käyttökerralle ei ole, vaan aistihuoneen käyttäjä itse 

määrittelee ajan, jonka viihtyy huoneessa. Jokaisella kerralla ei tarvitse stimuloida kaik-

kia aisteja, vaan huoneeseen voi mennä esimerkiksi torkkumaan pallopeiton alle kuun-

nellen rentouttavaa musiikkia. Aistihuoneessa on annettava tilaa rentoutumiselle, eikä 

siellä tarvitse varsinaisesti saavuttaa mitään. Stimulaatioiden tyrkyttäminen on turhaa 

eikä edesauta sensorisen integraation prosessien kehittymistä. Tila voi myös tuntua 

aluksi epämiellyttävältä ja esimerkiksi pallopeiton käyttö voi vaatia totuttelua. Pallopeiton 

käytön voi aloittaa esimerkiksi pitämällä vain yhtä kättä tai jalkaa peitteen alla ja edeten 

pikkuhiljaa ottamalla peiton kuormaa vähitellen päälleen, siihen tahtiin kuin asiakkaasta 

hyvältä tuntuu. Jokainen ihminen reagoi myös tuoksuihin ja valaistukseen omalla taval-

laan ja aistihuoneessa tulee sallia asiakkaalle itselle sopivan tunnelman luominen. (Hul-

segge & Verheul 1987, 37-38.) 
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5 Tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät 

Opinnäytetyömme tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa valkoinen aistihuone kehitys-

vammaisten ryhmäkotiin. Tavoitteenamme on luoda kehitysvammaisille toimiva ja käy-

tännöllinen tila rauhoittumiseen sekä aistien herättelyyn. Tämän aistihuoneen tavoittee-

na on tarjota henkilökunnalle työkalu, jonka avulla he voivat tarjota asukkaille uudenlais-

ta viriketoimintaa. Aistihuone on tarkoitettu kaikkien asukkaiden käytössä, ja tavoit-

teenamme on tehdä siitä sellainen, johon jokaisella asukkaalla on mahdollisuus päästä.  

Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä on:  

- Millainen on aistihuone, joka tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuden rauhoit-

tumiseen ja aistien herättelyyn? 
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6 Tuotteistamisprosessi 

Etenimme opinnäytetyöprosessissamme Jämsä & Manninen (2000) tuotekehitysproses-

sin mukaisesti. Prosessi eteni viiden eri vaiheen mukaisesti: ongelman tai kehittämistar-

peen toteaminen, ideointi, luonnostelu, kehittely ja viimeistely. Tuotekehitysprosessin 

mukaisesti vaiheesta toiseen siirtyminen on mahdollista, vaikka edellinen osa olisikin 

yhä kesken, mutta pääasiassa etenimme prosessissamme vaiheesta toiseen. Valitsim-

me Jämsä & Mannisen tuotekehitysprosessin mallin, koska se sopii tähän työhön toimin-

tamallin selkeyden vuoksi, eikä mallia tarvinnut tähän työhön juurikaan soveltaa vaan 

työssä pystyttiin etenemään lähes suoraan Jämsä & Mannisen tuotekehitysprosessin 

mukaan.  

6.1 Ongelman tai kehitystarpeen toteaminen  

Kehittämistarpeen toteaminen tapahtui toimeksiantajamme työyksikössä. He halusivat 

kehittää omaa toimintaansa ja uusien tilojen myötä syntyi ajatus aistihuoneen tekemi-

sestä. Aistihuoneen tekemisellä halutaan parantaa ja kehittää asiakastyötä sekä kiinnit-

tää entistä enemmän huomiota asukkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Loisa 

2017.) Meidän tehtävämme oli suunnitella ja toteuttaa uusi tuote, tässä tapauksessa ais-

tihuone, vastaamaan asiakaskunnan tarpeita. Opinnäytetyöprosessin alkaessa kävimme 

työelämäohjaajamme kanssa keskustelun, millaiseen tarkoitukseen aistihuone tulee. 

Tavoitteenamme oli luoda kehitysvammaisille toimiva ja käytännöllinen tila rauhoittumi-

seen sekä aistien herättelyyn. 

Jotta voisimme tarkentaa kehitystarvetta, meidän tuli tutustua paremmin käyttäjäprofii-

liin. Ryhmäkotien asukkaat ovat iältään 21-72-vuotiaita älyllisesti kehitysvammaisia hen-

kilöitä. Kehitysvammojen asteet vaihtelevat suuresti asukkaiden välillä. Osalla asukkais-

ta on rajoitteita liikkumisessa, mutta kaikki asukkaat pystyvät kuitenkin liikkumaan aina-

kin apuvälineiden avulla. Osa asukkaista ei kommunikoi lainkaan sanallisesti. Haasta-

vaa käyttäytymistä ilmenee eri asukkailla eri muodoissa. Jotkut asukkaat saattavat väl-

tellä aistikokemuksia, esim. laittamalla kädet korvilleen ja vaimentamalla ympäristön ää-

niä. Osa taas hakee voimakkaampia aistikokemuksia, esim. hinkkaamalla itseään toisia 

vasten tai metelöimällä. Myös vaikeuksia rauhoittua nukkumaan on ilmennyt.  
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Kun lähdimme täsmentämään millainen sopiva aistihuone olisi, keskeiseksi tehtäväksi 

tuli selvittää ketkä kaikki hyötyisivät aistihuoneesta, ja kuinka yleisiä ne ongelmat ovat, 

joihin voisimme aistihuoneella vaikuttaa (Jämsä & Manninen 2000, 31). Tämän pohjalta 

siis syvennyimme kehitysvammaisuuteen ja siihen liittyvään haastavaan käyttäytymi-

seen, johon pyrimme vaikuttamaan rauhoittumiseen ja tietynlaiseen aististimulaatioon 

tarkoitetulla aistihuoneella. Samalla aloimmekin ideoimaan millainen aistihuoneesta tuli-

si. Teimme toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen (Liite 1 1-2/2), jossa määri-

teltiin muun muassa työn tavoitteet, aikataulutus sekä kustannuksiin liittyvät asiat.  

6.2 Ideavaihe 

Ideavaihe ei opinnäytetyössämme ollut tavanomaista ideariihi-tyyppistä työskentelyä, 

koska saimme toimeksiantajaltamme valmiiksi aistihuoneen käyttötarkoituksen, joka oh-

jasi työskentelyämme. Näin meidän ei tarvinnut itse keksiä käyttötarkoitusta aistihuo-

neelle, vaan pääsimme heti paneutumaan siihen, millaisilla elementeillä saamme aisti-

huoneesta tehtyä tarkoitukseensa sopivan. Ryhmäkotien muutamilla asukkailla esiintyy 

haastavaa käytöstä, jota varten tilan tuli soveltua rauhoittumiseen, mutta toisaalta muut 

asukkaat ja heidän tarpeensa huomioon ottaen aistien herättelyyn ja rentoutumiseen. 

Aistihuoneen pääasiallisina käyttäjinä toimivat Kotikoivun ja Kotimännyn ryhmäkotien 12 

asukasta, mutta satunnaisesti käyttäjiä voi olla myös muista yrityksen ryhmäkodeista. 

Valmis tila aistihuoneelle löytyy Kotikolosta, joka on Kotikoivun ja Kotimännyn tilojen lä-

heisyydessä oleva virikekäyttöön suunnattu huoneisto.  

6.3 Luonnosteluvaihe 

Tarkoituksenamme oli luoda mahdollisimman laadukas tuote, joten luonnosteluvaihees-

sa otimme huomioon muun muassa toimeksiantajayrityksemme arvot ja periaatteet, 

asiakasprofiilin, toimintaympäristön sekä keskityimme mahdollisimman laadukkaan tut-

kimustiedon etsimiseen, jonka pohjalta aistihuoneen suunnittelimme. Meidän ei tarvinnut 

kartoittaa esimerkiksi kyselyllä tai haastattelulla, miten kullakin asukkaalla haastavaa 

käytöstä esiintyy, koska asukkaat olivat yhdelle opinnäytetyön tekijöistä valmiiksi tuttuja 

pidemmältä ajanjaksolta. (Jämsä & Manninen 2000, 43.) Lisäksi muutamilla asukkailla 

on erityistarpeita, esimerkiksi liikuntarajoitteita, jotka otimme huomioon aistihuonetta 



19 

suunnitellessamme. Toimintaympäristöön kävimme tutustumassa heti toimeksiannon 

saatuamme. 

6.4 Tuotteen kehittely 

Perehdyttyämme olemassa olevaan asiantuntijatietoon, aloimme sen pohjalta valitse-

maan tarvikkeita ja materiaaleja aistihuoneen toteutusta varten. Aluksi teimme vaihtoeh-

toisia suunnitelmia, jonka pohjalta teimme yhdessä toimeksiantajan kanssa lopulliset 

päätökset aistihuoneen sisällöstä (Jämsä & Manninen 2000, 71). Näiden pohjalta koko-

simme tarvikelistan (Liite 2 1/1), jonka mukaisesti toimeksiantaja hankki loput tarvittavat 

välineet. Tarkkaa budjettia meille ei missään vaiheessa annettu, vaan materiaalihankin-

noista päätettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa siten, että kustannukset pysyivät koh-

tuullisina, mutta aistihuoneeseen saatiin kaikki oleellinen kokonaisuuden kannalta. 

Saimmekin pidettyä kustannukset erittäin pieninä, kun pääasiassa kaikki tarvikkeet olivat 

kierrätysmateriaaleista eli ne löytyivät jo ennestään ryhmäkodin tiloista, henkilökunnalta 

tai meiltä. Ainoastaan tuoksupurkkeihin käytetyt tuoksut, sekä koskettelulaatikossa käy-

tetyt kuivatut kukat ostettiin uutena. Sisustuksen tekoon ei siis vaadittu suurta vaivaa tai 

välineistöä vaan sisustusmateriaalit ovat valmistettu lähes kokonaan kierrätetyistä kodin 

materiaaleista. 

Tuotteemme suunniteltiin yhteen huoneeseen, joka sisustettiin Snoezelen-menetelmän 

mukaisesti. Tarkoituksena on stimuloida useita aisteja yhtäaikaisesti. Tämä tapahtuu 

erilaisten sisustuselementtien avulla. Aistiärsykkeet valittiin tarkoituksen mukaisesti eli 

niin, että ne edesauttaisivat rauhoittumista ja rentoutumista.  

Kaikki huoneen tekstiilit ovat väriltään valkoisia. Lattialla on suurehko karvalankamatto, 

joka tuntuu pehmeältä jalan alla ja sitä voi myös silitellä tai työntää sormet lankatupsujen 

sekaan. Ikkunan eteen asetettiin pimentävä verho ja sängynvierusseinälle ripustimme 

harsoverhoja pehmentämään tunnelmaa. Verhojen taakse ripustimme valonauhoja, joita 

voi tarpeen ja mieltymysten mukaan sytyttää. (Liite 3 1/2) 

Sisustuselementtien valmistuksessa apuna oli myös ryhmäkodin henkilökunta, he val-

mistivat ohjeidemme mukaan kosketeltavat taulut sekä ompelivat ja täyttivät pallopeiton, 

muut sisustustarvikkeet teimme itse. Pallopeitto on tehty tavallisista pussilakanoista, 

joista toiseen on ommeltu taskuja. Peitteen taskut on täytetty riisillä, jota on yhteensä 7 

kiloa. Pallopeiton päällä käytetään toista pussilakanaa, joka on pestävissä ja vaihdetta-

vissa.  
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Kosketeltavat taulut on toteutettu erikokoisiin valokuvakehyksiin, joita on yhteensä 7 

kappaletta. Taulujen kosketeltavina materiaaleina on erilaisia, kovia, pehmeitä, sileitä ja 

karheita materiaaleja. Taulun pohjalevyihin on liimattu jokaiseen yhtä materiaalia, joita 

ovat kuivatut männynkävyt, pienet styrox-pallot, sileä ja liukas pakkausmuovi, karheaa 

paperinarua sykkyrällä, höyheniä, askarteluvanua, tinapaperia ja aaltopahvia. 

Valitsimme huoneeseen aisteja stimuloimaan kuusi eri tuoksua, jokainen niistä omassa 

purkissaan ja kantta avaamalla hajua voidaan tuoksutella. Tuoksupurkit (Liite 1 2/2) ovat 

tavallisia lasipurkkeja, jotka on täytetty kevyesti vanulla, jonka päälle eteerisiä öljyjä voi-

daan tippa kerrallaan lisätä. Lasipurkkien kylkiin on kontaktimuovilla kiinnitetty havain-

nollistava kuva siitä tuoksusta, mitä purkki sisältää esimerkiksi vaniljan tuoksua symboloi 

vaniljan kukan sekä vaniljatangon kuva. Kaikki muut tuoksut saadaan aikaan eteerisillä 

öljyillä, paitsi vanilja, jonka tuoksu tulee yksin halkaistusta vaniljatangosta ja pumpuliin 

ripotelluista vaniljan siemenistä. 

Tunnustelulaatikoita (Liite 3 2/2) on kuusi ja ne on jokainen täytetty yhdellä materiaalilla, 

joita ovat pumpuli, vehnäjauhot, kuivatut herneet, riisi, pehmeäreunaiset sisustuskivet 

sekä karheat kuivatut kukat ja niiden terälehdet. 

6.5 Tuotteen viimeistely 

Tuotteistamisprosessin eri vaiheissa tarvitaan palautetta sekä tuotteen arviointia. Par-

haita keinoja niiden saamiseksi olisi esitestata tai koekäyttää tuotetta. Tuotetta muoka-

taan saadun palautteen ja käyttökokemusten avulla lopulliseen muotoonsa. Tuotteen 

tekijän on hyvä varmistaa, että tuotteen käyttäjällä on tarpeeksi tietoa tuotteesta ja sen 

käytöstä, sillä uudet toimintamallit muuttuvat toiminnaksi vain, jos työntekijät tuntevat ne. 

(Jämsä & Manninen 2000, 80-81.)  

Ennen huoneen käyttöön antamista annoimme ryhmäkotien hoitohenkilökunnalle suulli-

set ja kirjalliset ohjeet (Liite 4 1/1) huoneessa toimimista varten ja esittelimme heille 

huoneen ja sen erilaisia aisteja stimuloivia ominaisuuksia. Viimeistelyvaihe sisältää 

myös jakelun ja markkinoinnin suunnittelun. Markkinoinnin tarkoituksena on turvata tuot-

teen käyttöönotto. (Jämsä & Manninen 2000, 81.) Ajattelimme, ettei niin sanottua mark-

kinointia tarvita, sillä henkilökunta on erittäin motivoituneita huoneen käyttöönoton suh-

teen. Astihuonetta voidaan arvioida käyttäjäkokemuksien perustella, onko huone ollut 

käytössä, millaisiin asioihin hoitohenkilökunta ja huoneen käyttäjät ovat kiinnittäneet 

huomiota sekä mitä he toivovat huoneelta jatkossa. 
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7 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Ryhmäkodin henkilökunta on välittänyt meille huoneen käyttökokemuksia. Huoneessa 

vietetty aika, sisustuselmenttien mahdollistamat aistikokemukset ovat tuoneet huoneen 

käyttäjille esimerkiksi muistoja lapsuudesta ja avanneet keinon kommunikoimaan hoita-

jan kanssa tuoksupurkkien tuoksuja kommentoidessa tai nimetessä. Osa asukkaista tar-

vitsee huoneeseen tutustumisessa pidemmän ajan kuin toiset, ja osa asukkaista on 

poistunut huoneesta jo lyhyen ajan päätteeksi. Tällaisessa tilanteessa täytyy muistaa, 

että jo aistihuoneen lähelle tuleminen tai sen katseleminen oviaukosta voi olla sopiva 

”aloitusannos” aistihuoneeseen tutustuttaessa. Aistihuoneesta saa poistua juuri silloin 

kuin se sopivalle tuntuu, eikä siellä ole pakko saavuttaa mitään, oleskelu riittää ja jo 

huoneen tunnelmallinen sisustus stimuloi aisteja. Osa asukkaista on viihtynyt huonees-

sa aisteja stimuloiden ja päässeet kokeilemaan eri materiaaleja ja tuoksuttelemaan 

tuoksupurkkien erilaisia tuoksuja sekä vain rentoutumaan pehmoisissa nojatuoleissa ja 

vuoteella. Ryhmäkodin henkilökunta on ottanut aistihuoneen vastaan positiivisesti ja 

huoneen käyttö on muotoutumassa hoitotyön rutiiniksi.  

Positiivisia kokemuksia on saatu myös sisustuselementistä yksinään, pallopeitto käytet-

tynä normaalin peitteen tapaan yöunien ajan. Pallopeiton ansiosta eräs asukas on voi-

nut rauhoittua esimerkiksi yöunille paremmin, saaden pidemmän yhtäjaksoisen lepo-

ajan. Näin ollen voidaan todeta, että löytämämme tutkimustiedon perusteella osasimme 

valita oikeanlaisia tarvikkeita rauhoittumista varten.  

Muita yleistettyjä johtopäätöksiä emme saaneet, mutta pallopeiton käytön kokemukset 

tällä asiakaskunnalla olivat hyvin samansuuntaisia kuin tehdyssä tutkimuksessa, joka 

esiteltiin tässä työssä.  

Jatkotutkimusaiheet: 

- Millaisia vaikutuksia aistihuoneen säännöllisellä käytöllä on kehitysvammaisen 

haastavaan käyttäytymiseen? 

- Miten aistihuoneessa vierailu saataisiin luontevaksi osaksi kehitysvammaisten 

päivittäistä hoitotyötä? 

Jatkotutkimusaiheet on valittu siksi, koska aistihuone- teemaisia opinnäytetöitä on tehty 

jo paljon ja tietoisuus aistihuoneista kasvaa jatkuvasti. On saatavilla myös kirjallisuutta 

siitä, miten aistihuone tehdään ja millaisia materiaaleja siellä tulisi olla, mutta tutkimuksia 
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tai kirjallisuutta siitä, miten aistihuone on koettu tai mitä siellä saavutetaan ei juurikaan 

ole.  
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8 Pohdinta 

Aistihuoneen suunnittelu ja toteutus on ollut opettavainen kokemus. Saimme toimeksi-

antajaltamme selkeän tavoitteen, suunnitella ja toteuttaa valkoinen aistihuone kehitys-

vammaisten ryhmäkotiin. Onnistuimme toimeksiannossa ja saimme sekä huoneen, että 

opinnäytetyön kirjallisen osuuden valmiiksi. Koko prosessi on kestänyt puolitoista vuotta, 

tästä ajasta suurimman osan olemme käyttäneet tiedonhankintaan ja opinnäytetyön kir-

jalliseen osuuteen ja huoneen suunnitteluun sekä fyysiseen ”rakentamiseen” eli sisus-

tustarvikkeiden valmisteluun kului joitain kuukausia. Työmme on valmistunut hitaasti, 

koska olemme tehneet tätä muun koulutyön ohella. Emme myöskään ole kiirehtineet 

työn tekemisessä, päinvastoin, olemme jäljessä alun perin suunnitellusta aikataulusta. 

Aikataululliset ongelmat johtuvat pääosin ryhmän jäsenistä itsessään, ajankäytön suun-

nittelusta sekä ryhmän keskinäisen kommunikaation heikkoudesta.  

8.1 Luotettavuus 

Kehittämistyössä luotettavuudessa keskeiseksi asiaksi nousee etenkin kehitetyn tuot-

teen käyttökelpoisuus. Pelkästään tuotteen mukana syntynyt todenmukainen teoriatieto 

ei riitä, vaan lisäksi täytyy ottaa huomioon sen hyödynnettävyys. (Toikko & Rantanen 

2009, 121-122.) Toivomme aistihuoneelle olevan käyttöä jatkossa, ja että ryhmäkodin 

asukkaat ja työntekijät pääsisivät kokemaan sen käytöstä saatavia hyötyjä. Kirjallisen 

osuuden keräämisessä kiinnitimme huomiota tiedon luotettavuuteen ja virheettömyyteen 

sekä rajasimme teoreettista viitekehystä niin, että kirjallinen osuus olisi mahdollisimman 

tiivis ja helppolukuinen paketti SI-häiriöistä ja niiden ilmenemisestä, jotta henkilökunnan 

olisi helpompi ymmärtää millaisia hyötyjä aistihuoneella voitaisiin saavuttaa.  

Kun jotakin aihetta on tutkittu aikaisemmin, on usein tarjolla hyvin monenlaista lähdeai-

neistoa. Tällöin uuden tutkimuksen tekijä tarvitsee taitoa lähteiden valinnassa, sillä tu-

lokset on saatu eri menetelmin ja lähteisiin on suhtauduttava kriittisesti ymmärtäen nii-

den näytön luotettavuus. Luotettavuutta voidaan laadullisessa tutkimuksessa arvioida 

validiteetilla, eli pätevyydellä, sekä reliabiliteetilla, eli pysyvyydellä. Näitä kriteereitä voi-

daan käyttää myös toiminnallisen opinnäytetyön arviointiin. Kiinnitimme lähteitä etsies-

sämme huomiota muun muassa kirjoittajan tunnettavuuteen ja arvostettavuuteen, läh-

teen ikään ja alkuperään, lähteen uskottavuuteen ja julkaisijan tai kustantajan arvostet-

tavuuteen sekä lähdetiedon tuottajan totuudellisuuteen ja puolueettomuuteen. (Hirsjärvi, 
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Remes & Sajavaara 2007, 109-110). Käytimme opinnäytetyössämme muun muassa 

vuonna 1987 ilmestynyttä julkaisua ”Snoezelen Another World” jonka ovat kirjoittaneet 

Jan Hulsegge sekä Ad Verheul, jotka ovat koko Snoezelen-menetelmän kehittäjät. 

Olemme käyttäneet teoriatiedon hankintaan myös tuoreempia julkaisuja, mutta nekin 

ovat kirjoitettu pohjautuen edellä mainittuun vuonna 1987 kirjoitettuun julkaisuun. Voim-

me siis todeta, että Hulsegge ja Verheul ovat alansa ”guruja” ja heidän kirjoittamansa 

teoria on edelleen validia. Lisäksi koska uudemmatkin alan tutkijat, kuten Pagliano, on 

parikymmentä vuotta edellä mainittujen jälkeen käyttänyt heidän teoriaansa omien tut-

kimustensa pohjana ja koska tulokset olivat hyvin samansuuntaisia, eikä uudempia tut-

kimuksia aiheesta ole, pidämme käyttämäämme Snoezelen-teoriaa edelleen pysyvänä 

ja luotettavana. Tuotteistamisprosessissa kuvasimme työn eri vaiheet niin, että raportin 

avulla on mahdollista rakentaa vastaava aistihuone uudestaan. Tämän perusteella opin-

näytetyötämme voidaan pitää luotettavana ja uskottavana.  

Käyttämiemme lähteiden lisäksi luotettavuutta lisää arviointi. Keräsimme myös palautet-

ta ja arviointia tuotteestamme ryhmäkodin henkilökunnalta heidän käyttökokemuksiensa 

pohjalta (Vilkka & Airaksinen 2003, 157).  

8.2 Eettisyys 

Opinnäytetyöprosessissa on otettava huomioon erilaisia tutkimuseettisiä asioita. Eetti-

sesti hyvän opinnäytetyön tekeminen on tarkkuutta vaativaa ja siihen on kiinnitettävä 

huomiota koko prosessin ajan. Aistihuone on tilaajan toiveiden pohjalta tuotettu, ja se 

myös on tarkoituksenmukainen, eli tehty nimenomaan rentoutumista, rauhoittumista ja 

aistien stimulointia varten. Toteutimme opinnäytetyömme eettisesti korrektisti ja nouda-

timme hyvää tieteellistä käytäntöä.  

Eettinen ajattelu tarkoittaa kykyä pohtia omien ja yhteisön arvojen kautta sitä, mikä on 

oikein ja mikä väärin. Eettisten normien ja lakien tuntemus auttaa ratkaisujen tekemi-

sessä, mutta jokainen on itse vastuussa opinnäytetyössä tehtävistä valinnoista ja ratkai-

suista. (Kuula 2006, 11 - 21.) Eettisyyteen kuuluu myös rehellisyys, sekä yleinen huolel-

lisuus (Tutkimusetiikka 2017). Opinnäytetyössämme emme plagioineet eli emme luvat-

tomasti lainaa toisten tekstejä. Olimme rehellisiä koskien käyttämiämme lähteitä sekä 

kunnioitimme niiden kirjoittajia merkitsemällä lähteet huolellisesti ja asianmukaisesti. 

Opinnäytetyömme yksi eettisistä näkökulmista on ollut yhdenvertaisuus. Olemme suun-

nitelleet aistihuoneen niin, että liikuntarajoitteistaan tai kehitysvammastaan huolimatta 
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huoneeseen on mahdollisuus mennä. Olemme olleet avoimia kaikkien opinnäytetyöpro-

sessiin kuuluvien henkilöiden välillä, myös vaikeiden tilanteiden kohdalla, joita on ollut 

esimerkiksi työmäärän jaon ja työnteon aikatauluttamisen kanssa.   

8.3 Ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyössämme keskeisiä sairaanhoitajakoulutuksen yhteisiä osaamistavoitteita eli 

kompetensseja ovat asiakaslähtöisyys, johtaminen ja yrittäjyys sekä näyttöön perustuva 

toiminta ja päätöksenteko.   

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että asiakkaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti asiakkaan hoitoa koskeviin asioihin. Toteutuakseen se tarvitsee 

hyvää vuorovaikutusta ja dialogisuutta hoitohenkilökunnan, asiakkaan sekä hänen lä-

heistensä välillä. (Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK), n.d.) Toteutimme aisti-

huoneen asiakaslähtöisesti eli ryhmäkotien asukkaiden tarpeiden pohjalta. Aistihuonetta 

rakentaessa otimme jokaisen ryhmäkodin asukkaan tarpeet huomioon, jotta mahdollis-

tamme jokaiselle esteettömän pääsyn tilaan sekä sopivia aistiärsykkeitä.  

Johtamisella ja yrittäjyydellä tarkoitetaan tässä kompetenssissa johtamistaitoja, hyviä 

työyhteisötaitoja sosiaali- ja terveysalalla sekä sairaanhoitajan kehittymistä työssään ja 

urallaan. (Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK), n.d.) Toiminnallisena opinnäy-

tetyönä aistihuoneen toteuttaminen eteni projektin tavoin. Projektinomaisuuden ja ryh-

mätyön vuoksi johtajuustaitomme kehittyivät tämän työn tekemisen myötä.  

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko tarkoittavat sitä, että ammatillisessa pää-

töksenteossa käytetään hoitotieteen tuottamaa tietoperustaa ja toiminta sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa on näyttöön perustuvaa. (Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja 

(AMK), n.d.) Aistihuoneen toteutusta varten keräsimme näyttöön perustuvan tietopohjan, 

jonka myötä tiedonhakutaitomme kehittyivät ja osaamme hankkia parhaan saatavilla 

olevan tiedon.  
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Tekijöiden allekirjoitukset  Toimeksiantajan allekirjoitus 
 

9.1.1 TOIMEKSIANNON KUVAUS 

Tavoitteet 
Toimeksiantajan  
kannalta 

Kehittää ryhmäkodin toimintaa ja tukea asukkaiden hyvin-
vointia laajentamalla palvelutarjontaa aistihuoneen avulla.  
Kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä. 

Opiskelijoiden 
oppimisen kannalta 

Asiakaslähtöisyys 
Johtaminen ja yrittäjyys 
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  

Liitteet  työsuunnitelma liitteenä      muut liitteet (      kpl) 

Keskeiset tuotokset 
(raportit, suunnitel-
mat, tuotteet, esitteet, 
tietokoneohjelmat, 
tilaisuudet yms.) 

 

 sisältyy työsuunnitelmaan 
1. Aiheanalyysi, 2.opinnäytetyösuunnitelma ja 3. 
opinnäytetyöraportti 
 

Sovitut kokoukset 
ja raportoinnit 

Tapaamisia sovitaan prosessin kuluessa 

Projektin resurssit 
1. Toimeksiantaja 

Osallistuu kustannuksiin erillisen sopimuksen mukaan 

2. Opiskelijat 15 op/opiskelija eli 400 tuntia 

3. Ammattikorkea-
koulun 
    ohjausresurssit 

20 t/ ohjaava opettaja 
6t/ koordinoiva opettaja 
 

Kustannusarvio ja  
kustannusvastuu 
(esim. materiaalit, 
laitekustannukset, 
matkakustannukset, 
puhelin-, postitus- ja 
kopiointikulut, muut 
mahdolliset kulut) 

 

Arvio 

      
 
 

 

Vastuu 

      

 mahdollisista kuluista sovitaan työn 

tekijöiden 
      ja toimeksiantajan kesken tapaus-
kohtaisesti 

Muuta 
(esim. salassa pidet-
tävä aineisto) 
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Tarvikelista 

 

-Pallopeitto  

-Kuplaputki/lamppu  

-CD-soitin tai muu äänentoistojärjestelmä 

-Hylly kaiuttimelle  

-Tuoksupurkit (vanilja, minttu, appelsiini, eukalyptus, kamomilla, sitruuna) 

-Kuvat purkkeihin ja laatikoihin, kontaktimuovia  

-Tunnustelulaatikot (vanu, herne, jauho, sisustuskivet, riisi, lehdet/kuivatut kukat) 

-Tunnustelutaulut, erilaisin tunnusteltavin materiaalein  

-Valkoinen matto  

-Valkoiset verhot ja verhotangot (pimennysverhot, läpikuultavia verhoja)  

-Valosarja + kiinnityskoukut kattoon  

-Säkkituoli  

-Sänkyverho, valkoisia höyheniä ja timantteja koristeeksi  
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Valokuvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Yleisilme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yleisilme 
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Aistihuoneen käytön ohjeet henkilökunnalle  

Tilan on tarkoitus olla mahdollisimman miellyttävä ja kutsuva asiakkaille. Etenemisjärjes-

tys huoneessa on vapaa, eikä huoneen käyttäjää tule ohjailla tietyn kaavan mukaisesti. 

Ohjaajan tehtävänä on luoda tilanteesta miellyttävä ja turvallinen aistihuoneen käyttäjäl-

le ja sen vuoksi ohjaajan on hyvä tutustua aistihuoneeseen ja sen aististimulaatioita tar-

joaviin elementteihin ennakkoon. 

• Tarkista;  

-Huoneen siisteys ja kunto ennen asiakkaan saapumista   

-Tekstiilien ja materiaalien eheys ja puhtaus 

• Säädä; 

-Musiikin äänenvoimakkuus asiakkaalle sopivaksi 

-Valaistus asiakkaan toivomalla tavalla 

• Ota tarvittaessa esille; 

-Tuoksupurkkeja 

-Tunnustelulaatikoita  

Muista! 

-Aistihuoneessa ei ole tarkoitus saavuttaa mitään, vaan antaa aikaa rentoutumi-

selle 

-Varaa aistihuoneen käyttöön riittävästi aikaa 

-Ole rauhallinen, sillä oma rauhallisuutesi välittyy asiakkaalle  

Tila voi myös tuntua aluksi epämiellyttävältä ja esimerkiksi pallopeiton käyttö voi vaatia 

totuttelua. Pallopeiton käytön voi aloittaa esimerkiksi pitämällä vain yhtä kättä tai jalkaa 

peitteen alla ja edeten pikkuhiljaa ottamalla peiton kuormaa vähitellen päälleen, siihen 

tahtiin kuin asiakkaasta hyvältä tuntuu. Jokainen ihminen reagoi myös tuoksuihin ja va-

laistukseen omalla tavallaan ja aistihuoneessa tulee sallia asiakkaalle itselle sopivan 

tunnelman luominen.  
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