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1

Johdanto

Maailmassa oli vuonna 2018 arviolta noin viisikymmentä miljoona muistisairasta ihmistä.
Väestön nopean ikääntymisen vuoksi määrän arvellaan kohoavan jopa 150 miljoonaan
vuoteen 2050 mennessä. (World Alzheimer Report 2018.) Muistisairaudet ovat kenties
merkittävin ikääntyneen toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä heikentävistä sairauksista (Kulmala 2019: 154).
Etenevän muistisairauden kuten Alzheimerin taudin tragedia yksilötasolla on, että muistin heikentyessä sairastava kadottaa vähitellen yhteyden muistoihinsa ja koko omaan
elämänhistoriaansa (Hohenthal-Antin 2006: 101). Nykyhetkessä koetut asiat tuntuvat
vierailta ja merkityksettömiltä ja saattavat synnyttää muistisairaalle ihmiselle voimakastakin ahdistusta (Vataja 2014: 46–47). Muistin ja tiedonkäsittelyn alueiden rappeutuessa
ensimmäisenä katoavat tuoreimmat muistot ja vasta viimeisenä varhaisessa lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneet muistijäljet (Hallikainen & Mönkäre 2014: 18). Muistisairaalle ihmiselle muistojen mieleen palauttaminen omaehtoisesti on kuitenkin vaikeaa
– ellei mahdotonta. Tämän takia muistojen herättämiseen ja työstämiseen tarvitaan ulkopuolista tukea (Mönkäre 2014: 94).
Teknologian kehittyminen on synnyttänyt paljon erilaisia ratkaisuja, jotka ylläpitävät
ikääntyneen tai häntä auttavien toimintaa. Tuttuja ovat etenkin fyysiseen toimintakykyyn
keskittyvät ratkaisut. Teknologialla voidaan aktivoida myös muistelua ja siten tukea muistisairaan ikääntyneen psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Vaikuttavia
näyttöjä on saatu etenkin sovelluksilla, jotka aktivoivat ikääntyneen muistelua erilaisten
ärsykkeiden kuten musiikin ja valokuvien avulla. Esimerkiksi musiikilla on tieteellisesti
todistettu voima herättää vaikeastakin muistisairaudesta kärsivällä tunteita ja muistoja
(Sacks 2009: 396).
Yksi musiikin ja valokuvien voimaa hyödyntävä ratkaisu on Hilda-sovellus. Se on kehitetty hoitajien työvälineeksi erityisesti ikääntyneiden palveluasumiseen, mutta sopii käytettäväksi myös muissa vanhustyön konteksteissa kuten päivätoiminnassa ja omaishoidossa. Hildassa kantavana ajatuksena on, että ikääntyneen mielimusiikkiin ja tarinoihin
tutustuminen syventää hoitohenkilökunnan ymmärrystä ikääntyneen elämänkulusta ja
vahvistaa näin ikääntyneen ja hoitajan välistä vuorovaikutusta. (Hildasovellus 2019.)
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Tässä opinnäytetyössä selvitetään laadullisen tutkimuksen menetelmin vanhustyön ammattilaisten kokemuksia Hilda-sovelluksen käytöstä helsinkiläisessä Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa. Kokemukset perustuvat kahdessa muistisairaiden ryhmäkodissa sekä päivätoiminnassa toteutettuun kahden kuukauden mittaiseen koejaksoon ja sitä seuranneisiin haastatteluihin. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään tutkimuskysymysten ohjaamana sitä, miten hoitajat kokivat Hilda-sovelluksen käytön aktivoivan ikääntyneen ihmisen muistelua, millä tavoin vuorovaikutus hoitajan ja ikääntyneen
välillä näyttäytyi sovellusta käytettäessä sekä sitä, miten sovellus sopi työvälineeksi vanhustyön ammattilaiselle.
Menneisyyden muisteleminen ja säilyttäminen on ehkä välttämätön ehto, jotta minuus pysyy kokonaisena. Jotta minuus ei kutistu, jotta se pysyy entisen kokoisena,
sitä pitää kastella muistoilla kuin ruukkukasveja. (Kundera 1998: 42.)
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2
2.1

Muisti, muistot ja muistelu
Muisti

Antiikin kreikkalainen filosofi Aristoteles (k. 322 eaa.) on todennut, että muisti on jonkin
fantasman (ilmentymä) säilyttämistä (Aristotle 1906: 4). Muistin käyttö on välttämätöntä
jokapäiväisessä elämässämme. Ilman muistia emme suoriutuisi arkisista asioista kuten
keskustelusta ystävien kanssa, kaupassa käynnistä tai autolla ajamisesta. Tarvitsemme
muistia oppimiemme tietojen, taitojen ja kokemusten jäsentelyyn sekä oppiaksemme
uutta. Jos emme kykenisi tallentamaan muistiimme tietoa, havaitsemamme ja kokemamme olisivat vain tajunnanvirtaa vailla merkityksiä ja yhteyksiä toisiinsa. Muisti ja tiedonkäsittelytaidot ovat itsenäisen elämämme perusta. (Kalakoski 2014: 15–16; Hallikainen 2014: 13.)
Muistijärjestelmät jaotellaan tyypillisesti sen mukaan, miten pitkään tieto niissä säilyy.
Tämän jaottelun mukaan erilaisia muisteja ovat sensorinen muisti eli aistimuisti, työmuisti eli lyhytkestoinen muisti ja säilömuisti eli pitkäkestoinen muisti. Ulkopuolelta tulevaan visuaaliseen tai kuuloaistilliseen ärsykkeeseen reagoi ensimmäisenä aistimuisti.
Aistimuistin avulla voimme palauttaa hetkellisesti mieleen juuri nähdyn tai kuullun asian,
vaikka keskittymisemme ei juuri sillä hetkellä olisi ollut kohteessa – esimerkkinä ohitsemme ajaneen auton väri. Työmuisti tekee samanaikaisesti tiedon säilytystä ja suorittaa
sen prosessointia. Työmuisti toimiikin vastaanotetun tiedon varastointipaikkana vain hetken. Osa tiedosta siirtyy eteenpäin pitkäkestoiseen säilömuistiin ja osa unohtuu. (Suutama 2013: 217–218; Koivisto 2006: 195–197.)
Säilömuistissa kokemukset sekä tiedot ja taidot säilyvät pisimpään. Sen tallennuskapasiteetti on käytännöllisesti katsoen rajaton. Osa tiedoista kuitenkin katoaa säilömuististakin ajan kuluessa – erityisesti mieleen palauttaminen vaikeutuu. Pitkäkestoinen muisti
jaotellaan eri järjestelmiin sen mukaan, millaista muistettava aines on. Jaotteluun on olemassa useita malleja, joista suosituimmat ovat Squairen ja Tulvingin mallit. Squairen
mallissa säilömuisti jaetaan deklaratiiviseen (tietoinen) ja ei-deklaratiiviseen muistiin (tiedostamaton). Tulvingin jaottelussa deklaratiivinen muisti jaetaan edelleen episodiseen
muistiin eli tapahtumamuistiin (omakohtaiset tarinat ja elämykset kuten koskettava konserttikokemus), semanttiseen muistiin (tosiasiat, kuten 10 desilitraa on yksi litra) sekä
proseduraaliseen muistiin (”selkärangassa” olevat opitut taidot kuten polkupyörällä ajaminen). (Koivisto 2006: 196–197.)
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Normaali ikääntyminen aiheuttaa jonkin verran heikentymistä muistitoiminnoissa erityisesti joustavuutta vaativan tiedonkäsittelyn osalta. Työmuistin eri osa-alueiden yhdistämistä vaativat prosessit hidastuvat, mikä vaikeuttaa mieleen painamista ja mieleen palauttamista. Heikentymistä tapahtuu myös episodisessa muistissa, toisin sanoen tiettyyn
aikaan ja paikkaan liittyvien tapahtumien muistamisessa eli tapahtumamuistissa. Asioiden spontaani muistelu ja mieleen palauttaminen omaehtoisesti ilman muistivihjeitä vaikeutuu. Ikääntymisestä aiheutuvat muutokset muistin ja tiedonkäsittelyn toimintoihin ovat
hyvin yksilöllisiä. Myös muut kuin aivoihin liittyvät sairaudet aiheuttavat muistitoimintojen
heikentymistä. Tällaisia ovat muun muassa korkea verenpaine ja diabetes. Yleisellä terveydentilalla onkin merkittävä rooli kognitiivisten toimintojen säilymisessä. (Soininen
2015: 81–82.)
2.2

Muistot

Muistot ovat välähdyksiä eletystä elämästä. Ne muodostuvat kaikesta, mitä näemme,
kuulemme, ajattelemme ja tunnemme. Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen muistojen arkisto täynnä tapahtumia, hetkiä ja episodeja, joita olemme elämämme varrella kokeneet. Jos ihmisen elämänkaarta ajatellaan vertikaalisella aikajanalla, niin pohjimmaisena ovat varhaiset muistot lapsuudesta ja pinnalla viimeisimmät muistot nykyhetkestä.
Muistin heikentyessä ensimmäisenä katoavat tuoreimmat muistot ja vasta viimeisenä
lapsuudenmuistot. Muistojen voidaan siis ajatella tallentuvan muistiimme kerroksittain.
(Hohenthal-Antin 2012: 23–33; Korkiakangas 2005: 129–135.)
Pitkäkestoisen muistijäljen syntyminen edellyttää eri muistijärjestelmien yhteistyötä. Siihen, miten pitkä elinkaari muistijäljellä lopulta on, vaikuttaa moni asia kuten tarkkaavaisuus, tunnetila ja motivaatio. Yleisesti voidaan todeta, että henkilökohtaisesti merkityksellisistä asioista muodostuu pitkäkestoisempi muistijälki kuin ei niin merkityksellisistä.
Myös tavallisesta poikkeavilla tapahtumilla kuten suurilla ilonaiheilla tai tragedioilla on
taipumus synnyttää pitkäkestoisia muistoja. Pitkäkestoisen muistijäljen kehittyminen on
monimutkainen ja jopa vuosia vievä prosessi eikä sen mekanismeja osata vielä täysin
selittää. (Alhola & Portin 2006: 220–225.)
2.3

Muistisairaudet

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka rappeuttaa aivoja heikentäen muistia ja tiedonkäsittelyn alueita. Muistisairaudet ovat yleisiä korkean iän saavuttaneilla, mutta vanhuus ei sinänsä ole muistisairauksien syy. Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat
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Alzheimerin tauti, vaskulaariset eli verisuoniperäiset muistisairaudet, Lewyn kappaletauti, otsa-ohimolohkorappeumat sekä Parkinsonin taudin muistisairaus. Myös Alzheimerin taudin ja vaskulaarisen muistisairauden sekamuoto on yleinen. Etenevä muistisairaus heikentää merkittävästi ikääntyneen toimintakykyä. Arvion mukaan maailmassa
oli 2018 noin viisikymmentä miljoona muistisairasta ihmistä. Väestön nopean ikääntymisen vuoksi määrän arvioidaan kohoavan jopa 150 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.
(World Alzheimer Report 2018.) Muistisairaudet koskettavat todellisuudessa vielä suurempaa joukkoa, koska myös sairastuneen lähipiiri tarvitsee tukea ja ohjausta. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi muistisairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle mittavat kustannukset. Suurin kuluerä tulee ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeesta. Noin 80
prosentilla ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevista on muistioireita tai diagnosoitu
etenevä muistisairaus. (Hallikainen & Nukari 2014: 15; Kulmala 2019: 154–156; Kansallinen muistiohjelma 2012–2020: 7.)
Muistisairauksien oireet ovat kirjavia, mutta niihin liittyy aina muutoksia kognitiivisissa
toiminnoissa, käyttäytymisessä ja omatoimisuudessa. Muistisairauden aiheuttamat muutokset kognitiivisissa toiminnoissa ovat muun muassa oman toiminnan ohjauksen heikentyminen, puutteita ajatella abstraktisti eli käsitteellisesti, vaikeuksia hahmottaa aikaa
ja paikkaa, kielellisten toimintojen kuten puhumisen, kirjoittamisen ja lukemisen heikentymistä sekä näköaistiin liittyvän hahmottamisen rajallisuutta. Muistioireet keskittyvät
etenkin episodisen eli tapahtumamuistin ja semanttisen muistin eli asiamuistin heikentymiseen. Muistisairaan ihmisen kyky painaa asioita mieleen, säilyttää asioita muistissa
sekä palauttaa niitä mieleen on heikentynyt. Psyykkiset muutokset käytöksessä ja tunneelämässä ovat muistisairauksille tyypillisiä. Niitä ovat esimerkiksi aggressiivinen käytös,
ahdistus, masennus, harhat ja harhaluulot, kuljeskelu ja ärtyneisyys. Muistisairaus heikentää sairastuneen itsenäistä selviytymistä perustoiminnoissa kuten henkilökohtaisen
hygienian hoitamisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Myös rahan käyttö ja esimerkiksi
kodinkoneiden käyttö vaikeutuvat. (Hallikainen 2014: 44–45.)
Etenevät muistisairaudet kehittyvät ajan kuluessa dementiaksi kutsutulle asteelle (Hallikainen 2014: 45). Dementia on oirekokonaisuus, jossa ihmisen älylliset toiminnot ovat
heikentyneet. Se ei siis itsessään ole sairaus, vaan jostakin aivoja vaurioittavasta sairaudesta johtuva pysyvä tai ohimenevä tila. Dementiavaiheeseen edenneen muistisairauden vaikeusastetta kuvataan luokittelulla lievä, keskivaikea tai vaikea. Dementiatermi koetaan tänä päivänä etenkin vanhustyön ammattilaisten keskuudessa vanhentu-
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neena. Dementia-sanasta johdetut dementikko, dementoitunut ja dementiapotilas koetaan negatiivissävytteisinä ja muistisairautta sairastavaa leimaavina. Vallitsevan käsityksen mukaan muistisairautta sairastava ihminen ei halua tulla leimatuksi dementikoksi
(Mäkisalo-Ropponen 2017). Maailmalla dementia-termin käyttö on kuitenkin edelleen
yleistä. (Kulmala 2019: 154–156; Erkinjuntti & Huovinen 2008: 54; Huttunen 2018.)
2.4

Muistelun merkitys ikääntyneelle

Stereotypia muistelevasta vanhuksesta on sitkeä klisee eikä sen menestykselle näy loppua. Ikääntyessä muistelemisen tarve voi korostua, mutta elämänhistorian kertaaminen
on luontaista myös nuoremmille. Muistelu tulisikin nähdä ihmisen olemassaoloon kuuluvana luontaisena toimintona – tapana jäsennellä elettyä elämää ja suhteuttaa tuoreita
kokemuksia aikaisempiin kokemuksiin. Muistellessamme olemme yhteydessä elämänhistoriaamme, ja käsitys itsestämme sekä siitä, millainen merkitys elämällämme on ollut,
vahvistuu. Se mitä muistamme menneisyydestämme, luo perustan sille, miten määrittelemme itsemme ja identiteettimme nykyhetkessä. (Saarenheimo 2003: 44–54; Mäki
1998: 103–105.)
Toimintakyvyn heikentyessä oman elämän hallinta vähenee. Mielekäs tekeminen ja pitkän ajan kuluessa muodostuneet sosiaaliset roolit rapistuvat. Esimerkiksi työ- ja perheelämän velvollisuuksien väistyessä elämän tarkoitus voi tuntua katoavan. Toisten hoidettavaksi joutuminen saattaa synnyttää ikäihmiselle tunteen, että hän on vain taakka ja
rasite. Ikäihmisen identiteetti voi joutua ennennäkemättömän myrskyn silmään, jossa itsetunto ja oman arvon tunto punnitaan. Muistelun avulla on mahdollista vahvistaa ikäihmisen osallisuuden kokemusta ja minäkuvaa sekä auttaa valjastamaan eletty elämä voimavaraksi. (Pynnönen 2019: 41–42.)
Muisteleminen on erinomainen keino yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen. Se
voi olla myös tapa kutsua esimerkiksi hoitaja osalliseksi omaan elämään. Kuuntelijan
rooli onkin muistelussa tärkeä, ja vaikka kuuntelija ei sanoisi sanaakaan, hän ikään kuin
osallistuu tarinan kerrontaan. (Saarenheimo 2003: 53.) Ryhmässä muistellessa yhteenkuuluvuus voi vahvistua lähellä toisiaan olevista kokemuksista, joita saman sukupolven
ihmisillä usein on. Omakohtainen muisto voi muuttua yhteiseksi kokemukseksi, kun huomaakin sen olevan kytköksissä tapahtumahetken aikakauteen ja vallinneeseen kulttuuriin. Samaistumme toistemme kertomiin tarinoihin, mikä parhaimmillaan avartaa meitä ja
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kanssamme olevia. Muistelu on myös terapeuttista, koska muistellessamme mennyt tapahtuu ikään kuin uudelleen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella muistoa uudessa
valossa. Yhdessä muisteleminen voi auttaa näkemään kipeänkin muiston uudella tavalla, kun siihen saa muiden ihmisten kautta perspektiiviä. (Hohenthal-Antin 2012: 23–
33; Saarenheimo 2003: 44.)
Tänä päivänä muistelu on suosittu menetelmä vanhustyössä, mutta aina se ei ole sitä
ollut. Vielä muutama vuosikymmen sitten oli vallallaan ajatus, että iäkästä ihmistä ei tulisi
rohkaista muistelemaan. Ajateltiin, että muisteleminen voi olla vahingollista ja vaikeuttaa
nykyhetkessä elämistä. Muisteleminen saatettiin yhdistää jopa mieliala- ja käyttäytymismuutoksiin kuten depressiivisyyteen ja apatiaan. Useimmat muistelemiseen liittyvistä negatiivisista olettamuksista on kuitenkin kumottu ja todistettu vailla totuuspohjaa oleviksi
uskomuksiksi. (Saarenheimo 2003: 44–54).
Jokaisella on tarina kerrottavanaan.
Jos vain joku kysyy,
jos vain joku kuuntelee
(Gibson 2019: 125).
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3

Ikä- ja geronteknologia

Ihmisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä (Huttunen 2018). Muutokset väestön ikärakenteessa ovat saaneet aikaan sen, että esimerkiksi 85 vuotta täyttäneiden määrä on ollut koko 2000-luvun voimakkaassa kasvussa.
Tänä päivänä 85 vuotta täyttäneiden toimintakyvyssä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää kohentumista verrattuna parinkymmenen vuoden takaiseen. (Kivelä 2009: 11.)
Se, että elämme vanhemmiksi, kasvattaa hoidon ja hoivan tarvetta elämän loppuvuosina. Pidentyneen eliniän synnyttämille haasteille etsitäänkin nyt vastauksia teknologiasta. Sen mahdollisuuksia kartoittavissa raporteissa maalataan kuvaa hoitoon ja hoivaan
liittyvän teknologian kysynnän valtavasta kasvusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen toivotaan nousevan yhdeksi edelläkävijämaista teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. (Aho 2017.)
3.1

Ikä- ja geronteknologian perusteet

Ikäteknologialla tarkoitetaan ikääntyvien, heidän omaistensa sekä muiden sidosryhmien
tarpeisiin suunniteltua teknologiaa – sillä siis pyritään tukemaan ikääntyneen sekä häntä
auttavien toimintaa. Ikäteknologian pyrkimys on tarjota ikäihmiselle toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta mahdollisuus elää mahdollisimman hyvää ja osallistavaa arkea
(Forsberg & Intosalmi & Nordlund & Suhonen 2014). Kohderyhmänä ovat kolmatta ikää
elävät aktiiviset seniorit sekä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat neljäsikäläiset. Laajemmin
ikäteknologiassa on kysymys hyvää ikääntymistä ja toimintakykyä tukevista tuotteista,
palveluista ja infrastruktuurista, jotka parantavat ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Erillisen teknologian osa-alueen syntyminen juontaa juurensa
väestön ikääntymiskehityksestä ja siihen liittyvien tarpeiden tunnistamisesta. Suomessa
ikäteknologian kehitys alkoi toden teolla 1990-luvun alussa, jolloin luotiin kansainvälisiä
yhteyksiä muun muassa Hollantiin, Saksaan ja Tanskaan. (Leikas 2014: 17–25; Viirkorpi
2015: 5–6.)
Geronteknologia on ikääntymiskehitystä, ikääntyvää yksilöä ja ikääntyvää yhteiskuntaa
tutkiva monitieteinen tutkimusala. Sen keskiössä on erilaisten teknologisten ratkaisujen
(laitteiden, ympäristöjen ja menetelmien) tutkimus ja kehittäminen. Geronteknologia keskittyy ikääntyneen ihmisen terveyden, aktiivisuuden ja elämänhallinnan tukemiseen, ja
sillä on viisi roolia: 1. ennaltaehkäisevä rooli, 2. aktiivisuutta ja vahvuuksia korostava
rooli, 3. heikentyvää toimintakykyä kompensoiva rooli, 4. hoivatyötä tukeva rooli sekä 5.
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tutkimusta edistävä rooli. Geronteknologia-termin teki tunnetuksi 1990-luvun alussa hollantilainen Eidhovenin yliopiston professori Jan Graafmans. (Leikas 2014: 19–20; Leikas
2008: 39–40.)
Ikäteknologian suunnittelussa on välttämätöntä ymmärtää monipuolisesti ikääntymisen
ilmiöitä ja prosesseja. Pelkällä ikäihmisen rooliin asettautumisella ei ole mahdollista saavuttaa riittävän laadukasta lopputulosta. On tärkeää muodostaa kokonaisvaltainen käsitys teknologian käyttäjästä, oli kyseessä sitten ikääntynyt, omainen tai hoitaja, ja määriteltävä, millaisia pyrkimyksiä ja päämääriä teknologialla yleisesti on. Suunnittelun tulee
olla ihmislähtöistä ja ottaa huomioon ikääntymisestä tai sairaudesta aiheutuvat muutokset aisti-, motorisiin- ja kognitiivisiin toimintoihin. Ikäteknologian tulisikin sopia mahdollisimman monelle riippumatta siitä mikä käyttäjän ikä ja terveydentila on. (Leikas 2008:
40; Leikas 2014: 19–20; Äijö & Tikkanen 2019: 170–183.)
Ikääntyneellä ei ole aina mahdollisuutta valita itse, haluaako hän teknologian osaksi elämäänsä. Toimintakyvyn rajoitteiden takia valinnan voi ikääntyneen puolesta tehdä hoitaja tai omainen. Tästä johtuen on tärkeää, että eettiset periaatteet ja ikäteknologia kulkevat käsi kädessä. Eettisiä periaatteita ovat muun muassa yksilön kunnioittaminen,
osallisuuden edistäminen ja yhdenvertaisuus (Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet 2017: 7). On myös tärkeää pohtia, tuottaako teknologia ikäihmiselle hyvää ja sitä,
millaisia vaikutuksia teknologian käytöllä on pitkällä aikavälillä. Pahimmassa tapauksessa taloudellisten hyötyjen tavoittelu jyrää ikäihmisen itsemääräämisoikeuden yli. Teknologian ei tarvitse eikä se saa olla itseisarvo, vaan sen tulee tarjota merkittävää lisäarvoa ikäihmiselle tai häntä auttaville. (Äijö & Tikkanen 2019: 170–183.)
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3.2

Hilda-sovelluksen kuvaus

Hilda on mobiililaitteella kuten tabletilla käytettävä interaktiivinen sovellus. Se on kehitetty erityisesti ikääntyneiden palveluasumiseen, mutta soveltuu käytettäväksi myös
muissa vanhustyön konteksteissa kuten päivätoiminnassa, omaishoidossa ja fysioterapiassa. Sovelluksen toiminta-ajatus perustuu ikääntyneen muistelun aktivoimiseen musiikin ja valokuvien avulla. Kantavana ajatuksena on, että ikääntyneen mielimusiikkiin ja
tarinoihin tutustuminen syventää hoitohenkilökunnan ymmärrystä ikääntyneen elämänkulusta ja vahvistaa näin ikääntyneen ja hoitajan välistä vuorovaikutusta. (Hildasovellus.fi n.d.; Andrew & Holappa 2018: 40.)
Hilda soittaa ikääntyneelle musiikkia käyttäjän elämänsä varrelta yhdistäen kappaleisiin
valokuvia sekä historiatietoa. Sovelluksen taustalla oleva alrogitmi (tehtävien suorittamiseen määrätyt käskyt) on luotu niin, että se oppii tuntemaan käyttäjää sitä paremmin,
mitä enemmän sovellusta käytetään. Tietoa käyttäjän mieltymyksistä kerätään erilaisin
kysymyksin, kuten pitikö hän kappaleesta, esittäjästä tai musiikkityylistä. Sovellus saattaa myös tiedustella, haluaako käyttäjä kuunnella jotain tiettyä musiikkityyliä. Pyrkimyksenä on, että sovellus oppii ajan kuluessa tunnistamaan käyttäjän musiikkimieltymyksiä
ja lempikappaleita. Käyttäjä voi halutessaan äänittää mobiililaitteen mikrofonin avulla
kappaleisiin liittyviä muistojaan ja kuunnella toisten jakamia muistoja. Muistot tallentuvat
pilvipalveluun, joten ne ovat kuunneltavissa eri puolella Suomea. (Hildasovellus n.d.)
Hilda-sovelluksella on useita erilaisia käyttötapoja, jotka ottavat huomioon ikääntyneen
toimintakyvyn ja voimavarat: 1. Itsenäinen käyttö, 2. Käyttö yhdessä hoitajan kanssa, 3.
Ryhmäkäyttö, 4. Käyttö yhdessä omaisen kanssa.

Kuvio 1. Hilda-sovelluksen käyttötavat (Hildasovellus n.d.)
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Sovelluksen käyttöliittymän suunnittelua on ohjannut tavoite, että käyttö on mahdollisimman helppoa, loogista ja selkeää. Kosketusnäytön käyttöön tottumattomankin käyttäjän
tulee kyetä etenemään sovelluksessa itsenäisesti tai osittain hoitajan/läheisen tukemana. Käyttöliittymän suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon normaalista ikääntymisestä ja muistisairauksista aiheutuvat muutokset ihmisen toimintakyvyssä. Esimerkiksi
vastausvaihtoehdot ovat aina ”kyllä” tai ”ei”. Tämän on todettu auttavan viestin ymmärrettävyyttä muistisairaan ihmisen näkökulmasta (Burakoff n.d.; Hildasovellus n.d.)

Kuvio 2. Hildan käyttöliittymän aloitusnäkymä (Hildasovellus n.d.)

Hildassa on musiikkia 1910-luvulta 1960-luvulle. Edustettuina ovat monipuolisesti eri tyylilajit kuten tango, valssi, humppa ja klassinen. Kappaleet on valittu tutustumalla perusteellisesti eri vuosikymmeninä vallinneisiin musiikkitrendeihin muun muassa myynti- ja
radiolistojen avulla. Painotus on eri aikakausien valtavirtamusiikissa, mutta mukana on
myös harvemmin kuultuja kappaleita. Musiikkilistan kokoamisessa on konsultoitu Jami
Kanasta, joka on työskennellyt muun muassa Radio Nostalgian johdossa. (Hildasovellus
n.d.)
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Sovelluksen sisältönä olevat yli tuhat valokuvaa sijoittuvat 1910–1960 -luvuille. Kuvamateriaali on peräisin lukuisista museoista eri puolelta Suomea. Lisäksi kuvia on saatu Alvar
Kolasen laajasta kuva-arkistosta. Alvar Kolanen oli mainosvalokuvaaja, joka on kuvannut lähes kaikkia viihde- ja muotimaailman tähtiä 1950–1970 -luvuilla (Tilles & Kolanen
2013: 8). Kuvat yhdistyvät kappaleisiin niiden julkaisuvuoden ja tunnelman perusteella.
Yleisimpiä kuva-aiheita ovat viihde- ja muotimaailman kuuluisuudet kuten näyttelijät ja
missit sekä merkittävät tapahtumat kuten olympialaiset ja yleislakko. Hilda paikantaa
käyttäjän sijainnin ja pyrkii valitsemaan kuvat mahdollisimman läheltä. Sovellukseen voidaan lisätä myös valokuvia käyttäjän oman elämän varrelta, esimerkiksi kuvia lapsista,
lastenlapsista tai vaikka käyttäjän oma hääkuva. Kuvaa lisättäessä valitaan, sijoittuuko
kuva käyttäjän elämänkulussa lapsuuteen, nuoruuteen vai aikuisuuteen. (Hildasovellus
n.d.)
Hildan on kehittänyt lempeään teknologiaan erikoistunut Kardemummo Oy. Yrityksen
asiakkaita ovat yksityisen ja julkisen vanhustyön organisaatiot. Kardemummo on tehnyt
yhteistyötä muun muassa Miina Sillanpään säätiön tuottaman Muistipuiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja POLLIN (pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry) kanssa. Suomen
Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston Robots and the Future of Welfare Services
(ROSE) -hankkeessa Hilda-sovellus integroitiin osaksi Pepper-robottia. (Hildasovellus
n.d; Ainamo 2019.)

Kuvio 3. Hilda-sovellus integroituna Pepper-robottiin. (Hildasovellus n.d.)
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4

Musiikki ja valokuvat muistojen herättäjinä

4.1

Musiikin voima

Musiikki on erittäin vanha, jopa useita kymmeniä tuhansia vuosia vanha ilmiö, ja se on
ollut vahvasti läsnä kaikissa kulttuureissa. Musiikkia on tuotettu ja kulutettu aikakaudesta
ja kulttuurista riippuen hyvin erilaisin menetelmin. Sen tehtävä on pysynyt kuitenkin samana aikakaudesta toiseen. Musiikki on ihmisen sielun kuvastin ja purkautumistie (Lehikoinen 1973: 16). Evoluutiopsykologian tutkijat ovat pohtineet, miten musiikki on saanut
alkunsa sekä sitä, miten se on pysynyt elinvoimaisena vuosituhansien ajan. Yksi selitys
lienee se, että musiikkia on käytetty yhteisöissä eräänlaisena ulkoistettuna muistina säveltämällä runolauluja ja balladeita. Näin on voitu opettaa historiaa yhteisön jäsenille yli
sukupolvirajojen. (Eerola 2005: 27–30.)
Musiikilla on vahva yhteys mieleemme, ajatuksiimme ja tunteisiimme. Sillä voidaan muun
muassa kiihdyttää, viihdyttää ja lohduttaa. Musiikilla onkin merkittävä rooli elämänkaaremme eri vaiheissa etenkin tunteiden ja mielialojen säätelijänä. Kautta aikain musiikin
avulla on voitu ilmaista ja käsitellä ihmiseloon kuuluvia tuntemuksia kuten rakkautta, riemua, tuskaa ja jopa vihaa. Esimerkiksi karjalaiseen perinteeseen on kuulunut lievittää
menetyksen tuskaa laulamalla hautajaisissa itkuvirsiä. (Lehikoinen 1973: 16–19.)
4.1.1

Musiikki on silta muistoihin

Musiikilla on ainutlaatuinen kyky johdattaa ihminen takaisin menneeseen. Musiikkiin liittyvien muistojen avulla voidaan palauttaa mieleen jo unohdettuja tunteita ja mielialoja –
kokonaisia maailmoja (Sacks 2009: 396). Musiikkiterapeutti Markku Taipale on sanonut:
”Musiikki on kuin tiivistettyä aikaa, jossa tunteen ja muistumien, mielikuvien ja assosiaatioiden kautta aika tuntuu joskus ikään kuin kulkevan taaksepäin ihmiselämän kokemuksien polkua” (Taipale 1998: 71). Eniten muistoja herättää sellainen musiikki, jonka koetaan kiteyttävän jotakin olennaista kuulijan omasta elämästä. Voimakkaimmat musiikin
synnyttämät muistijäljet ovat usein lähtöisin aktiivisimpien elämänvaiheiden, nuoruuden
ja nuoren aikuisuuden ajalta. (Lehtonen 2018.)
Musiikki tekee mahdolliseksi elää henkilökohtaisesti tärkeitä tapahtumia yhä uudelleen,
erityisesti silloin kun se liittyy voimakkaita tunteita herättäneisiin tilanteisiin. Tällaisia ovat
esimerkiksi nuoruusajan tanssiaiset, hääjuhla tai ensimmäiset joulut perheen parissa.
Myöhemmin samaa musiikkia kuunneltaessa aiemmin koettu tilanne voi muistua mieleen
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yhä kirkkaana ja välähdyksenomaisena. Muistikuvat voivat olla niin vahvoja, että koetaan
ja aistitaan samoja tunteita, tuoksuja ja makuja kuin ensi kertaa musiikkia kuultaessa.
Kokemus perustuu siihen, että musiikin tiedetään aktivoivan erityisesti tieto- ja tapahtumamuistia (Tuominen: 2016). (Hohenthal-Antin 2006: 64–66.)
4.1.2

Musiikki muistisairaan ikääntyneen tukena

Musiikilla voidaan tukea laaja-alaisesti ikääntyneen ihmisen hyvinvointia. Sillä on fysiologisia vaikutuksia, jotka ulottuvat esimerkiksi sydämen sykkeeseen ja verenkiertoon.
Psyykkisiä ja emotionaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi musiikkiin liittyvät tunteet. Kognitiivisiin vaikutuksiin kuuluvat musiikin synnyttämät muistijäljet. Sosiaalisia vaikutuksia
on esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistuminen. Lisäksi musiikin koetaan lievittävän kipua, mikä johtunee musiikin ominaisuudesta suunnata huomio pois kivun kokemuksesta. Musiikin terveysvaikutukset perustuvat sen kykyyn aktivoida aivoja hyvin
monipuolisesti. (Tuominen: 2016.)
Terveelle ihmiselle musiikista nauttiminen on lähtökohtaisesti itsestäänselvyys. Musiikin
ja videoiden suoratoistopalvelut kuten Spotify ja Youtube ovat tuoneet musiikin aiempaa
helpommin saavutettavaksi. Mielimusiikista on mahdollista nauttia milloin ja missä vain.
Stressaavassa tai ahdistavassa mielentilassa musiikista saatetaan hakea voimaa tai palata mielihyvää tuottaviin muistoihin. (Särkämö & Laitinen & Numminen & Tervaniemi &
Kurki & Rantanen 2011: 14.) Muistisairaan ihmisen tilanne on kuitenkin toinen. Musiikin
avulla koetut elämykset voivat olla suurta ylellisyyttä. (Sacks 2009: 401.)
Tutkimukset ovat osoittaneet, että ikääntyessä musiikin merkitys korostuu entisestään.
Kuunnellessaan musiikkia tai laulaessaan ikääntynyt kokee vähemmän yksinäisyyden ja
eristäytyneisyyden tuntemuksia. Musiikin on myös todettu vahvistavan ikääntyneen käsitystä minuudestaan ja lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Laukka 2007.) Pitkällekin edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen musikaalinen herkkyys ja musiikkimuisti voivat olla tallella, vaikka lähimuisti olisi turmeltunut. Oikeanlainen musiikki voi
tuottaa voimakasta mielihyvää silloinkin, kun juuri mikään muu ärsyke ei sitä kykene tekemään. (Sacks 2009: 389–401; Taipale 1998: 72.)
Jo pienten vauvojen on havaittu reagoivan musiikin eri tunnesävyihin ja kiintyvän erityisesti oman äidin lauluun. Vauvojen varhaista reagointia musiikkiin on selitetty sillä, että
lasta hoitavan ihmisen ja vauvan välisessä kommunikoinnissa on kysymys tunnetilojen
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säätelystä kuten nukuttamisesta ja rauhoittelusta. Varhaiset kuuloaistimukset vauvaiässä voivat heijastua elämänkaaren loppuvaiheisiin. Siksi onkin luonnollista, että musiikki ja erityisesti laulaminen ovat hoivatyössä jo kauan käytettyjä keinoja. Musiikin tiedetään joidenkin kohdalla auttavan ja tukevan perushoidollisia toimenpiteitä, esimerkiksi
pukeutumis- ja peseytymistilanteita. Lapsuudesta tuttu laulu hoitajan hyräilemänä voi
rauhoittaa suihkua pelkäävää vanhusta. (Eerola 2005, 27–30; Saarenheimo 2003: 51.)
Musiikilla on todettu olevan vahva sosiaalinen tehtävä vuorovaikutuksen muodostamisessa. Se auttaa syvästikin muistisairasta ihmistä jakamaan tunteitaan hoitajan tai ryhmään kuuluvien kanssa. Esimerkiksi ikääntyneiden päivätoiminnassa musiikki voi auttaa
keskustelun käynnistämisessä. Keskustelu voi johtaa esimerkiksi kouluajan muistojen
jakamiseen. Musiikin keskeisimpiä elementtejä on pulssi eli rytmi. Kun lauletaan yhdessä, synkronoidutaan aivan kuin itsestään toisen kanssa. Tällöin voidaan tuntea voimakasta yhteisöllisyyttä – aivan kuin jalkapallofanit, jotka hoilaavat haltioituneina kannatuslaulua jalkapallo-ottelussa yhdessä toisten fanien kanssa. (Jukkola 2003: 176–177;
Eerola 2005, 27–30.)
4.2

Valokuvan voima

Valokuva on tärkeä väline tiedon tallentamiseen ja esittämiseen. Sen voima piilee ennen
kaikkea visuaalisuudessa, joka avaa väylän ihmisen tunteisiin ja kokemuksiin. Valokuvien voidaan ajatella olevan eräänlaisia ulkoistettuja muistijälkiä, jotka toimivat siltana
menneisyyden tapahtumiin. Valokuva voi olla todiste henkilöstä, esineestä tai esimerkiksi rakennuksesta, jota ei enää ole. Valokuvat myös tekevät mahdolliseksi kokea sellaisiakin tapahtumia, joita emme ole olleet itse todistamassa. Siksi niillä on tärkeä rooli
yhteisen, kansallisen, institutionaalisen ja henkilöhistoriallisen muistin rakentumisessa.
Sir Wendell Holmes, yksi valokuvauksen pioneereista, kutsui valokuvaa osuvasti peiliksi,
jolla on muisti (Salo 2009: 23; Koskinen 2014: 151–153; Hynynen & Äijö 2019: 303–
307.)
Valokuva vetää puoleensa, koskettaa, haavoittaa ja herättää kysymyksiä. Vangitsevan
valokuvan äärelle voi syventyä pitkäksikin aikaa ja aistia sen sanattomasta viestinnästä.
Valokuva välittää meille monenlaisia tunteita, esimerkiksi kaihoa ja nostalgiaa. Valokuvassa on myös sisäänkirjoitettuna viesti ajan armottomuudesta, sillä kuvaan ikuistettu
hetki ei tule enää takaisin. (Halkola 2009: 55; Pehunen 2009: 75–76.)
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Valokuvalle on ominaista sen monitulkintaisuus. Vaikka kuvaaja pyrkisi tallentamaan
kohteen dokumentaarisesti, valokuva ei ole koskaan täysin objektiivinen. Kuvaaja tekee
aina valintoja ja rajauksia, jotka vaikuttavat kohteen tulkinnallisuuteen – kuvaajan rooli
voi olla sivullinen, tarkkailija tai osallistuja. Valokuva heijastelee myös aina jollain tavalla
kuvaajan taiteellisia ja esteettisiä pyrkimyksiä. Yksittäistä valokuvaa voidaan tulkita
pinta- tai syvätasolla. Pintatasoon kuuluvat kuvassa näkyvät konkreettiset asiat kuten
esineet, ihmiset ja miljöö. Syvätasolla tarkoitetaan kuvassa olevien elementtien syvempiä ja kulttuurisia merkityksiä. Syvätason ymmärtämiseen ja tulkintaan vaikuttaa ratkaisevasti kuvaa katsovan henkilön tuntemus kuvauskontekstista. (Sinisalo 2005: 206–231;
Salo 2009: 23–33.)
Valokuvalla on myös terapeuttinen ulottuvuus. Valokuvaterapian ajatus on tarkastella
kiinnostavia valokuvia moniulotteisesti ja keskustella niiden herättämistä tunteista ja
muistoista. Tavoitteena on päästä yhteyteen sellaisten tunteiden kanssa, joita sanallinen
ilmaisu ei tavoita. Valokuvaterapian suosituin menetelmä on Voimauttava valokuvaus.
Tämän vanhustyössäkin paljon käytetyn metodin on kehittänyt 1990-luvun lopulla sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen. (Salo 2009: 23–33; Pehunen 2009: 75–76.)
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5
5.1

Tutkimusprosessi
Tarkoitus ja tavoite

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää vanhustyön ammattilaisten kokemuksia luvussa 3. kuvatusta Hilda-sovelluksesta. Kokemukset perustuvat kokeilujaksoon, joka toteutettiin Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa keväällä 2019. Kaksi kuukautta kestänyt kokeilu järjestettiin samanaikaisesti kahdessa palvelukeskuksen ryhmäkodissa sekä päivätoiminnassa.
Tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset:
1. Millaisia kokemuksia työntekijöillä on Hilda-sovelluksesta ikääntyneen ihmisen
muistelun aktivoijana?
2. Millaisena ikäihmisen ja hoitajan välinen vuorovaikutus näyttäytyi Hilda-sovellusta käytettäessä?
3. Millaisena työntekijät kokevat Hilda-sovelluksen käytön ja sen soveltuvuuden
omaan työhönsä?
Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ikäteknologian käyttömahdollisuuksista ja rohkaista ja tukea vanhustyön ammattilaisia hyödyntämään teknologiaa omassa
työssään. Tavoitteena on myös kerätä aineistoa Hilda-sovelluksen jatkokehittämiseen.
Opinnäytetyö pohjautuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Se sopii aiheeseen hyvin, koska kohdetta tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti asettamatta etukäteen hypoteeseja. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tiedon keruun instrumenttina on ihminen (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007: 157–160).
5.2

Aineistonkeruu ja aineistoanalyysi

Tutkimuksen aineisto on kerätty järjestämällä Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa kaksi puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Ensimmäinen oli toteutustavaltaan ryhmähaastattelu, johon osallistui neljä lähihoitajaa kahdesta eri ryhmäkodista – kaksi kummastakin. Toinen haastattelu oli yksilöhaastattelu päivätoiminnan oh-
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jaajalle. Molemmat haastattelut kestivät noin tunnin. Ryhmähaastattelua varten oli järjestetty palvelukeskuksesta erillinen neuvotteluhuone, joka soveltui haastattelutilanteeseen hyvin. Teemahaastattelu sopi aineiston hankintametodiksi siksi, että vaikka haastattelun teemat olivat etukäteen tiedossa, voitiin kysymysten järjestystä ja muotoa muokata haastattelutilanteessa. Myös tarkentavia jatkokysymyksiä esitettiin. Molemmat
haastattelut äänitettiin tablet-laitteella ja varmistukseksi kannettavalla tietokoneella.
Haastattelut litteroitiin muutaman viikon sisällä haastatteluista.
Kaikilla ryhmäkotien hoitajilla oli pohjakoulutuksena lähihoitajan tutkinto. Myös päivätoiminnan ohjaaja oli koulutukseltaan lähihoitaja. Hoitajien työkokemus tehostetussa palveluasumisessa oli vähimmillään kaksi vuotta ja enimmillään kymmenen vuotta. Päivätoiminnan ohjaaja oli työskennellyt samassa päivätoiminnan yksikössä kahdeksan
vuotta, minkä lisäksi hänellä oli kahdeksan vuoden työkokemus hoitajana tehostetussa
palveluasumisessa. Iältään haastateltavat olivat 25–50 vuotta. Molempien ryhmäkotien
asukasmäärä oli 34. Asukkaat olivat keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita.
Aineisto on analysoitu induktiivista menetelmää käyttäen. Haastatteluaineistot on luettu
useaan kertaan ja pyritty hahmottamaan kokonaisuuden kannalta tärkeitä asioita. Aineistosta on etsitty sellaisia haastateltavien ilmaisuja, jotka antavat vastaukset asetettuihin
tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007: 225). Litteroidusta tekstistä
poimitut ilmaisut pelkistettiin ja jaoteltiin ylä- ja alaluokkiin. Haastatteluaineistosta hahmottui lopulta kolme pääteemaa, jotka myötäilevät haastatteluissa käytettyjä teemoja.

19
Taulukko 1.

Esimerkki aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä.

Alkuperäisilmaisu

Pelkistys

Alaluokka

”Käytin eka kerran
työkaverin kanssa,
hän oli perehtynyt,
pystyi neuvomaan.
On hyvä kun joku
näyttää, ei vain kirjalliset ohjeet.”

Työntekijällä oli tukihenkilö, joka auttoi käyttöönotossa.

Sovelluksen käyttöönotto

”Meillähän ei ole ollut
täällä koskaan käytössä tabletteja. En
ole aiemmin koskaan
käyttänyt asiakkaiden kanssa.”

Hoitajan kokemukset teknologian käytöstä olivat
vähäisiä.

Aiemmat kokemukset teknologiasta

”Annoin heidän painaa ja valita oman
vuosikymmenensä ja
syntymävuotensa.
Ja kun sovellus kysyi, että haluatko
kuunnella
tämän
kappaleen, niin valitsivat että kuunnellaanko vai ei.”

Hoitaja antoi asukkaille
mahdollisuuden osallistua itse sovelluksen käyttöön.

Osallistaminen

”Kun kuunteli asukkaitten muistoja, tuli
itsellekin uusia juttuja asukkaista, miten ovat eläneet.”

Hoitaja oppi tuntemaan
asukkaan elämänkulkua.

Ikääntyneen ja hoitajan välinen vuorovaikutus

”Nousivat
tanssimaan. Jos oli oikein
hyvä kappale, niin
kyllä he tanssivat sitten.”

Musiikki aktivoi liikettä.

Musiikin vaikutukset

”Oliskohan ollut kuvia Linnanmäeltä tai
vapusta tai jostain.
Niistä tuli paljon keskustelua.
Tutuista
paikoista. Enhän mä
edes tiennyt mistä ne
paikat olivat, mutta
asiakkaat kyllä tiesivät.”

Kuvat tutuista paikoista
herättivät muistoja.

Valokuvat

”Iloisuutta,
vähän
haikeuttakin,
kun
muistelee nuoruuttaan, enää ei kykene
samoihin asioihin”

Muistelu nosti pintaan erilaisia tuntemuksia kuten
haikeutta.

Tunnekokemukset

Yläluokka

Hilda-sovellus
työvälineenä

Vuorovaikutus

Muistot ja
muistelu

20

6

Tulokset

Tässä luvussa esitellään neljän ryhmäkodin hoitajan sekä päivätoiminnan ohjaajan kokemuksia Hilda-sovelluksesta perustuen Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa toteutettuun kokeilujaksoon. Kokeilu toteutettiin samanaikaisesti kahdessa muistisairaiden ryhmäkodissa sekä ikääntyneiden päivätoiminnassa. Kaikilla kolmella sovellusta testaavalla taholla (kaksi ryhmäkotia ja päivätoiminta) oli oma tablet-laite koko testausjakson ajan. Jotta haastateltavien kokemuksellinen maailma tulee esiin mahdollisimman hyvin, esitetään tulosten joukossa aiheeseen sopivia lainauksia haastatteluista.
6.1

Hilda-sovellus hoitajan työvälineenä

Haastattelun aluksi kartoitettiin, millaisia kokemuksia haastateltavilla on hyvinvointi- ja
ikäteknologiasta sekä ovatko he hyödyntäneet teknologiaa omassa työssään. Ennen
koejakson alkamista ryhmäkodeissa ja päivätoiminnassa ei ollut ollut käytössä hyvinvointi- tai ikäteknologiaa eikä esimerkiksi tablet-tietokoneita.
Meillähän ei ole ollut täällä koskaan käytössä tabletteja. En ole aiemmin koskaan
käyttänyt asiakkaiden kanssa.

Yksi hoitajista oli kokeillut afasiaa sairastavan asukkaan kanssa puheen tuottamista tukevaa sovellusta omalla tabletillaan. Lisäksi päivätoiminnan ohjaaja oli hyödyntänyt ryhmänohjauksessaan Vanhustyön keskusliiton kehittämän Vahvike-verkkopalvelun materiaaleja.
Yhdellä ryhmäkodin asukkaalla oli oma tablet-laite, jonka omaiset olivat hänelle hankkineet. Laitteen käyttö oli ollut kuitenkin vähäistä.
Yksi sai syntymäpäiväksi tyttäreltään, sanoi ettei käytä, menee rikki.

Teknologian hyödyntämiseen hoitajan ja ohjaajan työssä suhtauduttiin positiivisesti.
Kaikki haastateltavat pitivät teknologian käyttöön otossa erityisen tärkeänä palvelun
helppokäyttöisyyttä. Erityisesti toivottiin, että käyttöönottovaihe on sujuva eikä käytön
aloittaminen vie paljon aikaa. Hyvää ohjeistusta pidettiin tärkeänä.
Alussa kaikki uusia asioita, joten vähän pelottaa. Hyvät ohjeet tärkeitä, pitää tottua
ja käyttää.
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Oma mielipide, että jos vain annetaan mahdollisuus, jos hyötyä asukkaille ja työlle,
ovat mukavia.

Yksi hoitajista oli sitä mieltä, että asukkaan pitkälle edennyt muistisairaus voi olla este
teknologian hyödyntämiselle.
Meillä pitkäaikaisten muistisairaitten osasto, eivät oikein ymmärrä.

Hilda-sovelluksen käyttöönotto sujui pääasiassa ongelmitta. Yksi hoitajista oli pyytänyt
ensimmäiselle käyttökerralle tueksi kollegansa.
Käytin ekan kerran työkaverin kanssa yhdessä. Hän oli perehtynyt, pystyi neuvomaan. On hyvä kun joku näyttää, ei vain kirjalliset ohjeet.
Ei ollut mitään ongelmia.

Yhdelle hoitajista tuotti vaikeuksia yhdistää tablettiin ulkoinen bluetooth-kaiutin.
Minä en saanut yhdistetyksi kaiuttimeen, en osannut.

Joskus sovelluksen käyttö saattoi estyä siksi, että tabletti oli unohtunut laittaa lataukseen.
Minun piti esitellä sovellus opiskelijalle, olin unohtanut latauksen.

Ryhmätilanteissa koettiin, että tabletin liittäminen televisioon paransi asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia.
Jos useampi henkilö paikalla, helpompi telkkarin kautta.

Yksi hoitajista koki televisioon liittämisen olevan teknisesti haastavaa.
Tarvitaan tekniikkaihmistä laittamaan johdot jne., pitää osata kaikki, jos en osaa,
en laita, jos menee rikki.

Ryhmäkodeissa sovellusta käytettiin yleensä yhtäjaksoisesti noin kolmen kappaleen verran (yksi Hilda-matka). Kahdenkeskisissä tuokioissa hoitotoimenpiteet keskeyttivät joskus sovelluksen käytön.
Mentiin läpi, kolme kappaletta, sitten kahvia.
Vaihteli, yksi polku sopivan mittainen.

22
Hoito saattoi keskeyttää, seuraavana päivänä lisää.

Päivätoiminnan asiakkaiden kanssa käyttöaika oli huomattavasti pidempi. Kolmen kappaleen mittaisia Hilda-matkoja tehtiin peräkkäin usealle ryhmän jäsenelle.
Kyllä siihen meni aikaa ihan vajaa tunti, kun keskusteltiin välissä muistoista jne.

Iltapäivä oli ylivoimaisesti suosituin aika vuorokaudesta, jolloin Hilda-sovellusta käytettiin.
Puolenpäivän ruokailun jälkeen, ei aamupäivällä.
Kahvin jälkeen iltapäivällä

Koejakson alussa sovellusta käytettiin enemmän kuin jakson loppupuolella. Se, että näki
toisen työntekijän käyttävän sovellusta, motivoi käyttämään sovellusta myös itse.
Aluksi puhuttiin paljon sovelluksesta, muistutettiin käytöstä, alussa käyttökertoja
paljon, sitten hiipui, tiedettiin, että on vain tietyn ajan.
Jos joku oli käyttämässä, silloin motivoitui helpommin käyttämään.

Syyksi käytön vähenemiseen hoitajat mainitsivat perushoidollisten työtehtävien aiheuttaman ajanpuutteen sekä ongelmat työyhteisön sisäisessä tiedonkulussa.
Paljon töitä, tarvitaan enemmän aikaa.
En edes tiennyt, että laite on osastolla.

Kukaan ryhmäkotien asukkaista tai päivätoiminnan asiakkaista ei suhtautunut negatiivisesti tai torjuvasti sovelluksen käyttöön koejakson aikana. Sovellus herätti myös kiinnostusta.
Oli kiinnostusta, ei torjuvaa asennetta, ei pelottava.
Kukaan ei sanonut, ettei halua kokeilla.
Yhdellä rouvalla kiinnostus, sanoin, että uusi lelu, kysyi mitä pitää painaa, mikä
tämä on.
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6.2

Musiikki ja valokuvat muistojen aktivoijana

Kaikilla ryhmäkotien asukkailla oli eriasteisia muistioireita.
Alzheimer-potilas, silti kykeni, ymmärsi mitä seuraavaksi, osasi lukea, tunnisti laulun.

Päivätoiminnassa sovellusta käytettiin kahdessa ryhmässä, joista toisessa oli muistisairauden alkuvaiheessa olevia asiakkaita ja toisessa pidemmälle edenneitä.
He eivät olleet ihan muistamattomia, vaan aika alkuvaiheessa. Isommassa ryhmässä oli myös pidemmälle dementoituneita.

Sovelluksen sisältö – musiikki, valokuvat ja historiatarinat – herättivät omakohtaisia
muistoja ja aktivoivat muistelemaan.
Ainakin muistoja tuli mieleen, puhe sitä sun tätä, kyllä näkee, että jalka rupee vippaamaan.
Positiivinen mieli tuli kaikille siitä. Pienryhmissä tuli tosi paljon keskustelua. Yksi
aloitti ja toinen jatkoi.

Päivätoiminnassa erityisesti kappaleet, joita asiakkaat olivat tanssineet 50- ja 60-luvuilla,
herättivät muistoja.
Sellainen musiikki, mitä on joskus tanssinut nuoruudessaan
Jos oli oikein hyvä kappale, niin kyllä he tanssivat sitten.
Parkinson-potilas, välillä istui, välillä tanssi, oli tosi iloinen.

Sovelluksen valokuvat toivat mieleen muistoja nuoruuden ajan muodista ja pukeutumisesta, ja myös tuttuja paikkoja ja merkittäviä yleisötapahtumia tunnistettiin. Kuvat Linnanmäeltä, Helsingin olympialaisista, Karjalasta ja vanhoista autoista herättivät vilkasta
keskustelua.
Oliskohan ollut kuvia Linnanmäeltä tai vapusta tai jostain. Niistä tuli paljon keskustelua. Tutuista paikoista myös tuli keskustelua. Enhän mä edes tiennyt mistä ne
paikat olivat, mutta asiakkaat kyllä tiesivät.
Keskusteltiin muodista ja pukeutumisesta ylipäätään. Kun on ollut tietynlaista tiettyyn aikaan.
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Olympiavuosi herätti muistoja.

Joillekin ryhmäkotien asukkaille valokuvien katsominen tablet-laitteen ruudulta tuotti vaikeuksia.
Näkökenttä ei kaikilla hyvä, tämä joillakin ongelma kuvia katsottaessa, sävyjen
erottamisessa.

Ryhmäkotien hoitajat toivat esille, että tapauksissa, joissa asukas ei toimintakykynsä
vuoksi kyennyt kuvailemaan tuntemuksiaan, saattoi elekielestä tehdä tulkintoja sisäisestä kokemusmaailmasta.
Selkeästi huomasi, että tuli joku muisto, tuli hymy, vaikkei välttämättä osannut sanoa, sen pystyi näkemään, just ihania, muistelu vanhalla ihmisellä. Vanhat muistot
pysyvät pitempään ja terävämpänä kuin tämä hetki.
Jos onkin joku joka ei pysty sanottamaan, näkee kuitenkin jostain kasvonpiirteistä,
että kokee olevan hyvä juttu.
Jos toinen ei enää kommunikoi, tällainen voi tuoda hyvää.

Haastateltavien näkemyksen mukaan vanhuksille jäi sovelluksen käytöstä positiivinen
mieli.
Päällimmäisenä jäi positiivinen mieli. Musiikista ja kuvista ja muistelusta ja keskusteluista. Ja just se, että pystyi keskustelemaan omista muistoista.
Haikeutta, kaipuuta (musiikki), pääsääntöisesti mie luulen, että iloiset asiat jäävät
mieleen.

Joissakin ikäihmisissä musiikki sai aikaan myös haikeuden tuntemuksia. Haastateltavat
kertoivat, että esiin tulleet negatiivisemmat tuntemukset eivät kuitenkaan jääneet ikäihmiselle pysyväksi olotilaksi.
Iloisuutta, vähän haikeuttakin, kun muistelee nuoruuttaan, enää ei kykene samoihin asioihin.
Esimerkiksi isossakin ryhmässä yksi asiakas, joka on jo yli yhdeksänkymppinen,
tuli jokin kappale kun hän oli ollut 18-vuotias, tuli kyyneleet silmiin kun kappale
alkoi soimaan. Ja kun sanoin, että olet ollut silloin 18-vuotias, niin varmasti jokin
muisto tuli kappaleesta tai iästä tai jostain.
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Moni hoitaja oli sitä mieltä, että sovelluksen kappalevalikoima voisi olla monipuolisempaa. Hengellisyys ja siihen liittyvä musiikki nähtiin ikääntyneille tärkeänä. Myös tämän
päivän musiikkia kaivattiin.
Voisi olla laajempi musiikkitarjonta, jotkut voivat tykätä erilaisesta.
Voisi valita, jos on esimerkiksi kovin hengellinen, voisi valita sen mukaan.
Tämä sukupolvi kuunnellut aina radiota, tuntevat sävelmät 2000-luvulle asti kaiken, voi laajentaa tarjontaa.

6.3

Ikääntyneen ja työntekijän välinen vuorovaikutus

Sovellusta käytettiin ryhmäkodeissa eniten kahdenkeskisissä tuokioissa. Päivätoiminnassa yleisin käyttötapa oli pieni ryhmä.
Käytettiin me isolla porukalla, oli 16 paikalla. Joku asiakas sai aina sanoa synnyinvuoden ja mentiin sillä tavalla eteenpäin. Ehkä se on siinä enemmän sitä, että
kuunnellaan sitä musiikkia.
Toimi todella hyvin, kun oli kaksi tai kolme asiakasta ryhmässä.

Hoitajat kokivat oppivansa asukkaista uusia asioita kuuntelemalla asukkaiden muistelua.
Kun kuunteli asukkaitten muistoja, tuli itsellekin uusia juttuja asukkaista, miten ovat
eläneet.
Tässä työssä painotetaan elämänkaarta. Pitäisi tuntea, tietää. Jos ihminen ei pysty
tuottamaan muistoja, ei pysty muistelemaan. Se (sovellus) tuo ne. Tosi mielenkiintoista.
Silloin minä olin sitä sodan aikana jne.

Päivätoiminnan ohjaaja antoi asiakkaiden tehdä valintoja tabletin kosketusnäytöllä ja
osallistua näin sovelluksen kulkuun.
Annoin heidän painaa ja valita, että kuka halusi valita oman vuosikymmenensä ja
syntymävuotensa. Ja kun sovellus kysyi, että haluatko kuunnella tämän kappaleen, niin valitsivat että kuunnellaanko vai ei.

Päivätoiminnan ryhmissä asiakkaiden synnyinvuodet ja niihin liittyvä pohdinta herättivät
keskustelua. Synnyinvuosiin liittyvien ajatusleikkien koettiin myös aktivoivan aivoja.
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Mietittiin sitäkin, että kun kaikki ovat eri paikoista kotoisin. Jos ajatellaan, että olit
16-vuotias ja joku oli 10-vuotias. Mietittiin, että missä ollaan asuttu siinä iässä ja
mitä ollaan tehty. Sellaista keskustelua.
Käytiin jokaisen kanssa vuorollaan jokaisen synnyinvuosi. Mietittiin aina, että
minkä ikäisiä muut ovat olleet silloin, kun kappale oli ilmestynyt. Oli mielenkiintoista
miettiä, että päivätoiminnan ryhmäläisillä oli isot ikäerot, vaikka ovat melko samanikäisiä.
Hyvää aivojumppaa.
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7

Johtopäätökset ja pohdinta

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhustyön ammattilaisten näkemyksiä siitä, millä tavoin Hilda-sovellus aktivoi ikääntyneen muistelua, millaisena ikääntyneen ja hoitajan/ohjaajan välinen vuorovaikutus näyttäytyi sekä Hildan sopivuutta työvälineeksi. Tietoperustaksi valittiin kuvata aluksi erilaiset muistityypit sekä kertoa muistojen
muodostumisesta. Lisäksi kerrotaan muistisairauksista ja muistelun merkityksestä ikääntyneelle. Teoriaosuudessa kuvataan myös ikä- ja geronteknologian perusteet sekä esitellään opinnäytetyöhön liittyvä Hilda-sovellus. Keskeistä tietoperustassa on lisäksi musiikin ja valokuvien muistelua tukevien vaikutusten kuvaaminen. Tämän laadullisen opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla ympärivuorokautisen ryhmäkodin hoitajia ja
päivätoiminnan ohjaajaa. Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu ja laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti.
7.1

Luotettavuus ja eettisyys

Tähän opinnäytetyöhön liittyvässä kokeilujaksossa Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa käytettiin Kardemummo Oy:n kehittämää Hilda-sovellusta. Opinnäytetyön
tekijä on toinen yrityksen perustajaosakkaista ja hän on mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa.
Opinnäytetyön kaikissa työvaiheissa on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
määrittelemää hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen aineisto on kerätty ja analysoitu
erityistä huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta noudattaen. Lähdekirjallisuuteen on viitattu
asianmukaisesti antaen näin arvoa alkuperäisen tiedon hankkijalle. Lukijalle on pyritty
avaamaan mahdollisimman tyhjentävästi, miten opinnäytetyö on toteutettu ja millä tavoin
saadut tulokset saavutettu. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6.)
Opinnäytteeseen liittyvää tutkimusta varten haettiin tutkimuslupa Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveystoimelta. Haastateltaville annettiin etukäteen sekä suullisesti että kirjallisesti tietoa opinnäytetyön tavoitteista ja toteutuksesta. Työelämäkumppanilta saatuja
tietoja sekä haastateltavilta kerättyä aineistoa on käsitelty luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti erityistä huolellisuutta noudattaen.
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7.2

Lempeä teknologia

Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että musiikkia ja valokuvia muistin ärsykkeinä hyödyntävällä teknologialla on mahdollista tukea muistisairasta ihmistä luomaan yhteys jo kadotettuihin muistoihin. Tämä tieto ei sinänsä ole uusi tai mullistava.
Musiikin muistelua tukevista vaikutuksista on olemassa runsaasti tieteellistä tutkimustietoa kognitiivisen psykologian ja -neurotieteen sekä musiikkiterapian aloilta (Särkämö:
2018: 670–685). Ei voida myöskään väheksyä sitä empiiristä kokemustietoa, jota vanhustyön ammattilaiset ovat työssään vuosikymmenien aikana kerryttäneet (Särkämö &
Laitinen & Numminen & Tervaniemi & Kurki & Rantanen 2011: 40). Silti on olemassa
vain vähän sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka systemaattisesti hyödyntäisivät musiikkia ja valokuvia ikääntyneen muistelun aktivoimisessa. Suomessa uraa uurtavaa työtä
on tehnyt Sentina Oy. Sen vuodesta 2000 alkaen kehittämä Sävelsirkku -äänipalvelu on
käytössä noin 200:ssa hoitoyhteisössä Suomessa, Ruotsissa ja Australiassa. Sävelsirkku on tiettävästi ensimmäisiä hoivatyöhön kehitettyjä teknologisia ratkaisuja, joiden
toiminta-ajatus perustuu ikääntyneen muistelun aktivoimiseen äänen ja musiikin avulla.
(Sävelsirkku n.d.)
Muistisairauden syventyessä ikääntyneen mahdollisuudet vuorovaikutukseen heikkenevät. Siksi vastuu vuorovaikutuksesta siirtyy yhä enemmän hoitajille ja läheisille. (Mönkäre 2014: 94.) Vuorovaikutuksen onnistuminen onkin todennäköisesti pitkäaikaishoivan
haastavimpia osa-alueita. Kokeneellekaan hoitajalle ei ole aina helppoa ymmärtää, mitä
syvästi muistisairas ihminen todella ajattelee. Yksi tässä opinnäytetyössä haastatelluista
hoitajista kuvaili tilannetta, jossa Hilda-sovellusta oli käytetty Alzheimerin taudin vaikeassa vaiheessa olevan asukkaan kanssa. Asukas oli ollut vähäeleinen ja hiljainen, eikä
ollut kyennyt ilmaisemaan tuntemuksiaan sanallisesti. Pienet eleet kuten hymynkare
huulilla viesti kuitenkin hoitajalle, että asukkaan sisäisessä kokemusmaailmassa tapahtui jotain. Hoitajan havainnot mukailevat arvostetun brittiläisen neurologin Oliver Sacksin
havaintoja siitä, että musiikilla on mahdollista saavuttaa yhteys syvästikin muistisairaan
ihmisen tunnemuistoihin (Sacks 2009: 401).
Hieman yllättävä haastatteluaineistosta noussut asia oli, että kokeilujakson aikana yksikään ikääntynyt ei suhtautunut tablet-laitteeseen tai Hilda-sovelluksen käyttöön torjuvasti. Hoitajien mukaan vanhukset olivat olleet ennakkoluulottomia ja jopa uteliaita. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voida pelkän haastatteluaineiston perusteella tehdä,
mutta yksi selitys saattaa olla etenevän muistisairauden aiheuttamissa muutoksissa
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ikääntyneen persoonallisuuteen ja käytökseen. Pitkälle edenneessä muistisairaudessa
on tyypillistä, että estot joko lievenevät tai häviävät kokonaan. Opinnäytetyöhön liittyvällä
koejaksolla kaikilla Hildaa käyttäneillä oli etenevä muistisairaus.
Hildassa ikääntyneen muistelun aktivoiminen perustuu musiikin ja valokuvien yhteisvaikutukseen. Tähän opinnäytetyöhön haastatellut hoitajat kertoivat, että ryhmätilanteissa
toiset vanhukset seurasivat ruudulla olevia valokuvia aktiivisemmin kuin toiset. Tämän
takia onkin vaikeaa yksilöidä kunkin ärsykkeen vaikutusta erikseen. Jatkossa voisi olla
hyvä täydentää tutkimusta ottamalla aineistonhankintametodiksi mukaan havainnointi.
Näin olisi mahdollista muodostaa syvällisempi ymmärrys ärsykkeiden rooleista yksittäin.
Vanhuspalvelulain pykälässä 14 määritellään, että pitkäaikaishoivaa järjestävien tahojen
tulee mahdollistaa asukkaalle osallistuminen mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja
toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan (Vanhuspalvelulaki 980/2012). Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (SuPer) tekemä tutkimus osoittaa, että ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä työskentelevän henkilökunnan ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa vanhuspalvelulaissa määriteltyjä asioita resurssien puutteen vuoksi (Erkkilä –
Simberg & Hyvärinen 2016: 24). Tämän opinnäytetyön haastattelut vahvistivat käsitystä
siitä, että perushoidolliset tehtävät lohkaisevat merkittävän osan hoitajan työajasta. Mielekkäiden aktiviteettien järjestäminen ja niiden positiiviset vaikutukset ikääntyneen toimintakykyyn yhtäältä tunnistetaan, mutta toisaalta niiden toteuttaminen uhkaa jäädä kiireen takia.
Haastatteluista selvisi myös, että teknologiaa hyödynnetään ikääntyneen sosiaalisen,
psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa vain vähän. Teknologian käytöstä
puuttuu suunnitelmallisuus ja käyttökokemukset saattavat perustua yksittäisen työntekijän oma-aloitteisuuteen. Yksi haastatelluista hoitajista kertoi vieneensä töihin oman tablet-laitteensa ja järjestäneensä sillä aktiviteettia asukkaille. Verrattuna moneen muuhun
alaan, teknologiaa hyödynnetään vanhuspalveluissa varsin vähän (Karhinen 2019).
Teknologian hitaaseen juurtumiseen hoivatyössä on luultavasti useita syitä. Merkittävimpiä lienevät epäilykset teknologian eettisyydestä. Usein kuulee puhuttavan, että robotit
tulevat viemään hoitajien työpaikat ja että teknologia vie vanhustenhoidosta pois inhimillisyyden kuten hoitajan kosketuksen aiheuttaen näin muun muassa yksinäisyyttä. Elinkeinoelämän valtuuskunta eli EVA ennusti 2016 julkaisemassaan raportissa, että viidennes sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä olisi korvattavissa kahden tai kolmen
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vuoden päästä robotiikalla (Kangasniemi & Andersson 2016: 37). On mahdotonta muodostaa kovin tarkkaa kokonaiskuvaa siitä, miten yleistä tällainen ajattelutapa yhteiskunnassamme todellisuudessa on. Mediallakin on luultavasti oma osuutensa pelon lietsomisessa. Joka tapauksessa voidaan todeta, että EVA:n ennustus ei ole käynyt toteen. Tätä
pohdintaa kirjoittaessani hallitus on juuri päättänyt hoitajamitoituksen nostamisesta sekä
kirjaamisesta vanhuspalvelulakiin. Päätös merkitsee hoitajien määrän merkittävää lisäystä lähivuosina.
Tulevana geronomina pidän tärkeänä, että fyysisen toimintakyvyn lisäksi aletaan pitää
yhä voimakkaammin esillä sosiaalisen ja psyykkisen ulottuvuuden merkitystä hyvinvointiin. Vanhustyön ammattilaisilla on yhteinen näkemys siitä, että hyvän ja laadukkaan hoitotyön pyrkimys on ymmärtää ikääntyvää ihmistä kokonaisuutena – ei vain somaattisina
diagnooseina. Tämä tavoite on ollut kuitenkin hankalasti saavutettavissa erityisesti pitkäaikaishoivassa, jossa arki kuluu suurelta osin perushoidollisissa rutiinitöissä. (Kivelä
2009: 24–26.) Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei liene ratkaisu ainoana toimenpiteenä. Tarvitaan aitoa kiinnostusta tukea ikäihmisen toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.
Tarvitaan myös ennakkoluulotonta asennetta teknologiaa kohtaan. Eettiset periaatteet
huomioon ottava teknologia voi olla merkittävä osa kokonaisvaltaisempaa hoidon laadun
kehittämistä. Teknologian tehtävä ei ole korvata ihmiskontaktia, vaan mahdollistaa vanhustyön ammattilaiselle keinoja toteuttaa omaa työtään laadukkaasti ja mielekkäästi.
Hoitajan tietämys vanhuksen elämänhistoriasta saattaa perustua suurelta osin olettamuksiin. Muistisairaan ikääntyneen heikentynyt toimintakyky ja vuorovaikutustaitojen
puutteellisuus eivät saa vaikuttaa hoidon laatuun. Syvällekin muistisairaan ihmisen tunnemuistissa on asioita, joita hän ei kykene palauttamaan mieleensä omaehtoisesti. Tämän opinnäytetyön haastattelut vahvistivat käsitystä siitä, että vanhustyön ammattilaiset
ovat valmiita ja haluavat hyödyntää työssään teknologiaa, kunhan se on helppokäyttöistä
ja suunniteltu palvelemaan aidosti heidän tarpeitaan. Teknologiaa hyödyntäen hoitaja
voi auttaa syvästikin muistisairasta ihmistä luomaan yhteyden jo kadotettuihin muistoihinsa ja siten koko elämänhistoriaansa.
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Liite 1: Suostumus haastatteluun
Suostumus haastatteluun, joka koskee Metropolia Ammattikorkeakoulun vanhustyön opinnäytetyötä, jossa tarkastellaan Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen ryhmäkotien hoitajien ja päivätoiminnan ohjaajien kokemuksia Hildamuistelusovelluksesta.
Olen saanut riittävästi tietoa opinnäytetyön aineistonkeruuta varten toteutettavasta ryhmähaastattelusta, jossa selvitetään ja kootaan yhteen hoitajien ja ohjaajien kokemuksia
Hilda-sovelluksesta ikääntyneen ihmisen muistelun aktivoijana.
Minulla on ollut mahdollisuus esittää opinnäytetyöhön liittyen tarkentavia kysymyksiä.
Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää osallistumiseni, milloin tahansa ja
syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. Voin myös peruttaa
tämän suostumukseni, jolloin minusta kerättyjä tietoja ei käytetä enää tiedonkeruutarkoituksessa. Tietojani käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun
kuin tämän opinnäytetyön tekemiseen. Tiedot hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. Tiedot esitetään opinnäytetyön tuloksissa siten, että niistä ei voi tunnistaa henkilöä.
Vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen osallistumiseni tähän
opinnäytetyöhön.
Osallistujan nimi:________________________________________________
Paikka:____________________ Päiväys: ____/____
Osallistujan allekirjoitus: __________________________________________
Osallistujan nimenselvennös:_______________________________________
Suostumuksen vastaanottajan nimi: _________________________________
Paikka:______________________ Päiväys: ____/____
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus:____________________________

Liite 2: Hyvä Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen työntekijä,
Opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa vanhustyön tutkintoa (Geronomi). Teen parhaillaan opinnäytetyötäni ikäteknologiaan, muisteluun ja
musiikkiin liittyen.
Opinnäytetyöni tutkimusosiossa on tarkoitus käyttää Hilda-muistelusovellusta kahdessa ryhmäkodissa sekä päivätoiminnassa. Tämän
jälkeen selvitän kokemuksianne sovelluksesta järjestämällä kaksi ryhmähaastattelua.
Toivoisin, että mahdollisimman moni teistä haluaisi osallistua haastatteluihin, jotka järjestetään xx. ja xx.x.2019.
Kysymyksiin, joita tulen haastattelussa esittämään, ei ole oikeita tai vääriä
vastauksia vaan kaikki kokemukset ovat tärkeitä.
Opinnäytetyöni ohjaajana toimii vanhustyön lehtori Metropolia ammattikorkeakoulusta. Valmis opinnäytetyö julkaistaan vuoden 2019 aikana
osoitteessa www.theseus.fi.
Lisätietoja saa tarvittaessa allekirjoittaneelta tai osastonhoitajalta.

Ystävällisin terveisin,
Samu Vatanen
Geronomiopiskelija

Liite 3: Alustava haastattelurunko
1. Yleiset kokemukset hyvinvointiteknologiasta:
Millaisia aikaisempia kokemuksia teillä on hyvinvointi- ja ikäteknologiasta?
Oletteko hyödyntäneet aiemmin työssänne tablet-laitetta tai muuta teknologiaa?
2. Hilda-sovellus työkaluna
Saitteko riittävän perehdytyksen Hilda-sovelluksen käyttöön?
Miten käyttöönotto sujui? Koitteko ongelmia ja jos koitte, niin millaisia?
Koitteko Hilda-sovelluksen helppokäyttöiseksi?
Mitä mieltä olitte sovelluksen käytettävyydestä?
Kuinka Hilda soveltui työhönne?
3. Kokemuksia Hilda-sovelluksesta ikääntyneen muistojen aktivoijana
3a Yleisiä näkökohtia
Millä tavoin Hildaa käytettiin? (ryhmässä/yhdessä hoitajan kanssa/yksin)
Mikä käyttötapa oli yleisin?
Miten asukkaat/asiakkaat suhtautuivat Hilda-sovellukseen?
Käyttivätkö asukkaat/asiakkaat sovellusta itse?
Miten osallistit asukkaita/asiakkaita Hilda-tuokiossa?
Millaisena osallistujien kokemus näyttäytyi? Mistä he pitivät tai eivät pitäneet?
3b Hildan sisältämä musiikki:
Millaisia tunteita Hildan sisältämä musiikki herätti asukkaissa/asiakkaissa?
Millainen musiikki herätti eniten muistelua?
3c Hildan sisältämät kuvat
Millaisia tunteita Hildan sisältämät valokuvat herättivät asukkaissa/asiakkaissa?
Millaiset valokuvat herättivät eniten muistelua?
4. Kehitysehdotukset
Mikä oli hyvää?
Mikä oli huonoa?
Minkälaista sisältöä Hilda-sovellus mielestänne kaipaisi?
Miten Hilda-sovellusta voisi kehittää jatkossa?

