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1 Johdanto 
 

 

Opinnäytetyöni käsittelee laulamista osana muistisairaan kohtaamista. Työni on 

kirjoitettu musiikkipedagogin näkökulmasta. Tutkin sekä tekemäni empiirisen tut-

kimuksen että jo kirjoitettujen artikkeleiden ja tutkimusten valossa, mitä aivoissa 

tapahtuu laulettaessa ja kuinka tämä vaikuttaa muistisairaisiin. Kerron myös ylei-

simmistä muistisairauksista ja niiden oireista.  

 

Olen tehnyt empiiristä tutkimusta siitä, kuinka laulaminen vaikuttaa muistisairai-

siin kesästä 2016 loppusyksyyn 2018. Olen suorittanut työharjoitteluita yhteisö-

muusikkona Joensuun kaupungilla ja Karelia-ammattikorkeakoulun Voimala-pro-

jektin kautta. Näiden molempien projektien aikana toimin muistisairaiden vanhus-

ten parissa. Järjestin myös itsenäisesti musiikkituokioita Juuassa hoivakoti Kie-

lossa sekä Joensuussa hoivakoti Rantakylän Helmessä saadakseni vielä lisää 

kokemuksia laulamisen vaikutuksista muistisairaisiin. Järjestämiini musiikkituoki-

oihin osallistuneiden ihmisten kunto ja sairauden taso vaihtelivat vuodepotilaista 

henkilöihin, joiden muistisairauden taso ei ilmennyt arkikohtaamisessa. 

 

Muistisairaiden kanssa musiikin vaikutuksia pääsee todistamaan konkreettisesti: 

joskus aivan omissa maailmoissaan elävä ihminen, johon ei saa puheen kautta 

yhteyttä, orientoituu yhtäkkiä samaan hetkeen muiden kanssa yhteislaulun kautta 

ja hänen kanssaan saattaa jopa pystyä kommunikoimaan hetken ajan musisoin-

nin jälkeen. Opinnäytetyössäni kerron omista kokemuksistani muistisairaiden pa-

rissa, käsittelen lukemiani artikkeleita ja kirjallisuutta ja pohdin jo olemassa ole-

van tiedon valossa havaintojani kohtaamisistani muistisairaiden parissa. 
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2 Opinnäytetyön taustaa 
 

 

Opiskelen Karelia ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi pääaineenani 

pop & jazz -laulu. Ennen opinnäytetyöni kirjoittamista olen toiminut Joensuun 

kaupungilla yhteisömuusikkona, suorittanut työharjoittelujaksoja ammattikorkea-

koulumme monialaisessa Voimala-projektissa, sekä opettanut laulua Joensuun 

seudun kansalaisopistossa. Kun opinnäytetyön kirjoittamisesta tuli ajankohtaista, 

musiikin hoidolliset ja terapeuttiset käyttötarkoitukset kiinnostivat minua erityisen 

paljon. 

 

Toimiessani yhteisömuusikkona 2016, tehtäviini kuuluivat musiikkituokioiden ja -

tapahtumien järjestäminen paikoissa, joista ihmiset eivät itse pääse lähtemään 

nauttimaan musiikista, vaan tarkoitus oli tuoda musiikki heidän luokseen. Koh-

deyleisöäni olivat tuolloin erilaiset hoivakotiyksiköt ja päiväkodit. Toimiessani yh-

teisömuusikkona minulle annettiin aikataulutettu lista hoivakodeista ja päiväko-

deista, joissa järjestin musiikkituokioita. Kohteita yli 30, joista puolet oli hoivako-

teja. Musiikkihetkien toivottiin kestävän noin 45 minuuttia. Joissakin paikoissa kä-

vin vain kerran, toisissa jopa neljä kertaa.  

 

Osallistuin myös Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämään Voimala-projektiin 

ensimmäisenä musiikkipedagogiopiskelijana. Projektin tarkoituksena oli yhdistää 

eri alojen ammattiopiskelijoiden osaamista erilaisissa hyvinvointia edistävissä 

projekteissa. Ollessani mukana Voimalan toiminnassa lukuvuodet 2016–2018, 

pääsin mukaan muun muassa itsenäisesti asuvien muistisairaiden musiikkiryh-

män ohjaamiseen, viriketoiminnan järjestämiseen vanhusten psykiatrisella osas-

tolla sekä videopuhelun kautta ohjattuihin toimintatuokioihin perhekodeissa, 

joissa asui muistisairaita vanhuksia. 

 

Kun opinnäytetyöni aihe varmistui kevättalvella 2018, päätin hakeutua omatoimi-

sesti hoivayksiköihin järjestämään lisää musiikkituokioita, jotta voisin tehdä em-

piiristä tutkimusta opinnäytetyötäni varten. Ensimmäinen paikka, jonne hakeu-

duin järjestämään musiikkituokioita tutkimustani varten, oli hoivakoti Kielo Juu-

assa. Järjestin musiikkituokioita hoivakoti Kielossa kesällä 2018. Jouluna 2018 
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hakeuduin vielä toiseen hoivakotiin, Joensuussa sijaitsevaan hoivakoti Rantaky-

län Helmeen. Palaan opinnäytetyössäni edellä mainittuihin kokemuksiin ja eritte-

len tarkemmin, millaisia havaintoja tein toimiessani musiikkipedagogina hoivako-

deissa. 

 

Empiirisen tutkimuksen lisäksi tutustuin opinnäytetyötäni varten muistisairauk-

sista kertovaan kirjallisuuteen sekä yksittäisiin artikkeleihin, jotka käsittelivät mu-

siikin vaikutuksia muistisairaisiin sekä musiikin vaikutuksia aivoihin. Tahdoin 

tehdä työn, jolla voisi olla monialaisia käyttötarkoituksia, ja koin tarpeelliseksi tu-

tustua tämän vuoksi myös oman alani ulkopuoliseen kirjallisuuteen. 

 

 

2.1 Miksi juuri muistisairaat 
 

Ensimmäinen osallistava laulutuokioni oli joensuulaisessa hoivakodissa vuonna 

2016 suorittaessani musiikkipedagogin koulutusohjelmaan sisältyvää työharjoit-

telua Joensuun kaupungilla yhteisömuusikkona.  Hoivakodissa minua odotti 

usein hiljainen ryhmä vanhuksia, joista osa oli aivan omissa maailmoissaan, osa 

mutisi itsekseen, osa äänteli kummallisia äänteitä ja osa nuokkui pöydän ää-

ressä. Kun aloitin ohjelman puhumalla ja kertomalla, kuka olin, harva reagoi.  

 

Usein jo pianolla soitetun, tutun kappaleen alkusoiton alkaessa moni osallistuja 

alkoi hyräillä tuttua melodiaa mukana, osa liikehti musiikin tahtiin ja osa sulki sil-

mänsä. Lähes poikkeuksetta muistisairaat yhtyivät mukaan lauluun, ja musiikin 

vaikutuksesta tilassa oli kanssani apaattisen joukon sijasta ryhmä yhdessä lau-

lavia ihmisiä. 

 

Kevättalvella 2018 järjestin Voimala-projektin tiimoilta tapaamisen muistiryhmän 

kanssa, jonka sisältönä oli yhteislaulua ja rytmisoittimilla soittamista. Tapaamisen 

alussa kehotin ryhmää osallistumaan laulaen tai ainakin hyräillen ja keinuen mu-

siikin tahdissa, jos muut ohjeet tuntuisivat haastavilta. Pääsimme puoleenväliin 

ohjelmassa, kun minut yllätti pyyntö: ”Voisimmeko me tanssia?” Tietenkin annoin 

luvan – ja yhtäkkiä edessäni oli yli kymmenhenkinen tanssiryhmä, joiden kaikkien 

silmistä loisti musiikin riemu. Eniten tilanteessa yllätyin siitä, kuinka ryhmäläisten 
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liikkuminen musiikin tahtiin oli vaivatonta. Yksi ryhmäläisistä sairasti Parkinsonin 

taudin muistisairautta ja hänen kävelynsä oli ollut katkonaista ennen tilaisuutta. 

Valssi luonnistui kuitenkin täysin sulavasti. Toisen kerran sain yllättyä tilaisuuden 

lopuksi, sillä ryhmäläiset reagoivat avustajiensa ohjeisiin ja toimivat niiden mu-

kaan. Tapaamiseen saapuessa osa ryhmäläisistä ei näyttänyt reagoivan puhee-

seen lainkaan ja he olivat täysin fyysisen ohjauksen varassa. Musiikin ja tanssin 

jälkeen ryhmä toimi kuten mikä tahansa ryhmä.  

 

Nämä tilanteet liikuttivat minua kovasti ja usein ryhmäläiset kiittelivät musiikki-

tuokioista. Joskus he myös kertoivat tarinoita, jotka olivat muistuneet mieleen 

musiikin kautta. Ryhmäläisten yleisvire oli myös kohonnut, ja mikä tärkeintä, ryh-

mäläiset olivat läsnä samassa tilanteessa ja heihin sai yhteyden, toisin kuin en-

nen musiikin alkua. Tästä syystä kiinnostuin nykyisen opinnäytetyöni aiheesta: 

tahdoin tutkia, kuinka musiikki voi vaikuttaa muistisairaaseen.  

 

 

2.2 Ohjelmiston valinta  
 

Toimiessani yhteisömuusikkona lapsien ja vanhusten parissa molemmat koh-

deyleisöni olivat haastavia. Ohjelmisto tuli valita tarkasti ja itse esiintyminen niin, 

että ryhmä jaksoi keskittyä. Kummankaan kohdalla pelkkä ”pönöttäminen” ei siis 

sopinut, vaan esiintymisen tuli sisältää toiminnallisia elementtejä.  

 

Kun sain tietooni ensimmäisen esiintymisen hoivakodissa, kyselin omilta 50-lu-

vun puolivälissä syntyneiltä vanhemmiltani, millaista musiikkia heidän nuoruu-

dessaan kuunneltiin ja millaista musiikkia heidän vanhempansa ovat mahdolli-

sesti kuunnelleet. Aluksi en siis tiennyt, millainen musiikki toimisi, mutta tahdoin 

pyrkiä siihen, että musiikki olisi tuttua kuulijoille. Tiedän itsekin kokemuksesta, 

että tuttu musiikki ilahduttaa konserteissa enemmän kuin tuntematon musiikki. 

Tämän vuoksi päädyin valitsemaan ohjelmistooni 40-, 50-, 60- ja 70-lukujen hit-

tejä, suomalaisia kansanlauluja sekä hengellisiä lauluja. Siis sellaisia lauluja, joita 

tämän ajan vanhukset ovat todennäköisesti kuunnelleet ja laulaneet lapsuudes-

saan ja nuoruudessaan. 
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Kirjastoista löytyy hyviä laulukirjoja, kuten Lehti puusta variseepi, Kultainen lau-

lukirja tai Suuri toivelaulukirja -kokoelmakirjat. Netissä on myös keskustelupals-

toja ja sivuja, joilta voi saada ideoita ohjelmistoon. Aluksi valitsin kappaleeni jo-

kaiselle jotakin -menetelmällä – ja se toimikin hienosti. Ryhmästä riippuen eri 

kappaleet nousivat suosituimmiksi, mutta Niin minä neitonen sinulle laulan ja Yksi 

ruusu on kasvanut laaksossa ja Heili Karjalasta ovat olleet kestosuosikkeja mo-

nessa paikassa. 

 

Yritin myös kysellä ryhmiltä heidän omia suosikkikappaleitaan, kun tapasin heitä, 

mutta yleensä en saanut vastausta, eivätkä muistisairaat osanneet kertoa suo-

sikkimusiikistaan. Kun kysyin laulettujen laulujen jälkeen, olivatko kappaleet ol-

leet mieleisiä, ryhmäläiset yleensä nyökkäilivät ja kertoivat kaikkien lauluvalinto-

jen olleen hyviä. 

 

Aluksi suunnittelin 45 minuutin mittaisia settilistoja, jotka koostuivat vanhoista is-

kelmistä, elokuvamusiikista, hengellisistä lauluista ja yksittäisistä uudemmista 

lauluista. Aluksi otin ohjelmistoon mukaan myös muutamia esityskappaleita, jotka 

minun oli tarkoitus laulaa yksin vanhusten kuunnellessa. Huomasin kuitenkin 

pian, että muistisairaiden kanssa osallistaminen on tärkeää ja ryhmä pysyy mu-

kana paremmin, jos he saavat laulaa tuttuja lauluja. Lähes poikkeuksetta uudem-

mat (1990- ja 2000-luvulla sävelletyt kappaleet) eivät innostaneet vanhuksia. 

Useinkaan he eivät reagoineet mitenkään vieraampaan musiikkiin, vaan saattoi-

vat jopa painua samaan, apaattiseen tilaan, jossa he olivat ennen tutun kappa-

leen kuulemista. 

 

 

2.3 Musiikkituokioiden kulku ja kehittyminen 
 

Kun aloin suunnitella musiikkituokioita ensimmäistä kertaa yhteisömuusikkona, 

päätin heti tehdä sen yksin. Päätin toimia itse esilaulajana ja säestää itseäni ja 

ryhmäläisiä pianolla, jota olin tuossa vaiheessa soittanut yli 10 vuotta. Akustinen 

piano löytyi lähes jokaisesta hoivakodista, joten minun oli helppo vain saapua 

paikalle nuottien kanssa. Musiikkihetket järjestettiin yleensä hoivakodin päivä-

huoneessa, missä vanhukset viettivät aikaa televisiota katsellen ja seurustellen 
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keskenään. Ensimmäisiä musiikkituokioita järjestäessäni en vielä kiinnittänyt 

huomiota siihen, miten vanhukset sijoittuivat tilaan, vaan hoitajat toivat vanhukset 

paikalle. Joskus vanhukset olivat ympyrämuodostelmassa ympärilläni, joskus ri-

veissä.  

 

Kesällä 2016 yhteisömuusikkona toimiessani en koskaan tiennyt varmaksi, 

kuinka suuri tai pieni ryhmä minua olisi vastassa. Tämän vuoksi en yleensä tu-

lostanut laulujen sanoja ryhmäläisille. Kesän mittaan ohjelmistoni myös muuttui 

monta kertaa, ja koin, että olisi ollut työlästä tulostaa esimerkiksi viittä eri ohjel-

mistoa 30 hengen ryhmille. Huomasin muutenkin pian, että lähes poikkeuksetta 

osallistujat osasivat kaikkien vanhojen laulujen sanat ulkoa, eikä laulujen sanoja 

olisi tarvittukaan. 

 

Ennen musiikkihetkiä saavuin hoivakotiin hyvissä ajoin, jotta ehdin katsoa tilan 

läpi ja mahdollisesti käydä jututtamassa vanhuksia hetken ajan. Pyrin myös aset-

tamaan pianon niin, että minulla oli katsekontakti suurimpaan osaan ryhmästä, 

jotta pystyin ohjaamaan heitä eleilläni. Kun musiikkituokio alkoi, esittelin itseni ja 

kerroin, mitä tulemme tekemään seuraavan 45 minuutin aikana. Kehotin ryhmä-

läisiä osallistumaan yhdessä laulamiseen ja ainakin hyräilemiseen tai musiikin 

tahdissa liikehtimiseen – jokainen sai nauttia musiikista omalla tavallaan ja 

omista lähtökohdistaan. Kerroin aina, minkä kappaleen laulaisimme seuraavaksi, 

ja joskus ryhmän ollessa pieni saatoimme keskustella hetken kappaleesta tai sii-

hen liittyvistä muistoista. Useimmiten muistisairaat pysyivät kuitenkin hiljaa aina 

laulun alkuun saakka, eikä keskustelu heidän kanssaan toiminut. 

 

Toimiessani osana Voimala-projektia sain mahdollisuuden kokeilla erilaisia akti-

viteetteja muistisairaiden kanssa. Joillakin kerroilla esiinnyin pelkästään yksin 

laulaen ja säestäen itseäni joko pianolla tai viisikielisellä kanteleella, joskus ohja-

sin ryhmää yhteislauluun kanssani. Joskus projektin muut jäsenet, kuten fysiote-

rapeutti- tai sairaanhoitajaopiskelijat, ohjasivat tuolijumppaa tai helppoa tanssia. 

Joskus otin mukaani rytmisoittimia ja ohjasin ryhmää soittamaan tietyissä koh-

dissa kappaletta tietyllä tavalla näyttäen itse esimerkkiä. Näistä tavoista totesin 

parhaimmiksi yhteislaulun ja ohjatun liikkumisen musiikin tahdissa. Muistisairaan 

voi olla vaikeaa keskittyä pelkästään musiikin kuuntelemiseen, varsinkin jos 
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kappale ei ole tuttu. Tutun laulun laulaminen yhteislauluna on helposti toteutet-

tava tapa osallistaa ryhmää, ja se saa usein aikaan tunteen yhteisöllisyydestä. 

Huomasin myös, että useille ryhmäläisille yksinkertaisenkin rytmisoittimen (tam-

buriini, rytmimuna, rytmikapulat) pitäminen kädessä ja sen hallitseminen oli haas-

tavaa ja vei huomiota muulta tekemiseltä, kuten laululta. Ideaalista musiikki-

tuokion järjestämiselle olisi, että mukana olisi useampi ohjaaja, jolloin joku voisi 

keskittyä ohjaamaan esimerkiksi pelkkää liikettä toisen keskittyessä musiikin 

tuottamiseen. Toimessani yksin totesin kuitenkin parhaaksi musiikkituokion oh-

jaamisen niin, että olin mahdollisimman lähellä ryhmää, jolloin pystyin selkeästi 

ohjaamaan heitä laulamaan kanssani. Näin saimme toteutettua yhdessä muka-

van musiikkihetken, jossa jokainen ääni pääsi tuottamaan musiikkia ja tunsi kuu-

luvansa joukkoon. 

 

Järjestäessäni musiikkituokioita Juuassa hoivakoti Kielossa kesällä 2018 en 

asettanut ryhmälle etukäteen mitään kriteerejä. Tämän seurauksena ryhmän 

koko vaihteli suuresti, ja näin ollen minun oli vaikeaa tarkkailla yksittäisiä henki-

löitä ryhmässä. Kyseisessä paikassa asukkaiden kunto oli myös huonompi kuin 

aikaisemmissa paikoissa. En saanut juurikaan kontaktia asukkaisiin, eivätkä he 

reagoineet musiikkiin, kuten valtaosa muistisairaista, joita olin tavannut aikaisem-

min. Tuolloin päätin, että tahtoisin seuraavaksi ohjata ja tutkia ryhmää, joka py-

syisi tietyn jakson ajan samana ja joka olisi keskimäärin hieman parempikuntoi-

nen.  

 

Järjestäessäni musiikkituokioita toistaiseksi viimeistä kertaa hoivakoti Rantaky-

län Helmessä joulukuussa 2018, pyysin hoivakodin henkilökuntaa muodosta-

maan maksimissaan 20-henkisen ryhmän, jonka toimintakyky oli sellainen, että 

laulaminen ja mahdollinen keskusteleminen onnistuisivat. Sainkin ohjattavakseni 

sellaisen ryhmän, ja järjestin heille viisi musiikkituokiota, jotka sisälsivät sekä van-

hoja joululauluja että muutamia vanhempia iskelmiä. Ryhmäläisten peruskunto 

oli melko hyvä, ja he kaikki pystyivät liikkumaan, puhumaan ja ymmärtämään pu-

hetta sekä vastaanottamaan ohjeita ja toimimaan niiden mukaan. Tämän ryhmän 

kanssa toimiessani huomasin samat asiat kuin ennenkin: vanhojen laulujen sä-

keistöt muistuivat mieleen, ryhmäläisten yleinen vireystila nousi ja he rauhoittui-

vat, jos olivat ennen laulun aloittamista olleet levottomia. 
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Musiikkituokioita järjestäessäni olen pannut merkille, että tärkeintä on luoda rau-

hallinen ja turvallinen tila, jotta toiminta on mahdollista. Aluksi minusta tuntui vai-

kealta pyytää henkilökunnalta, mikäli tahdoin tehdä hetkellisiä muutoksia tilaan 

tai jos tarvitsin jotakin, mutta tehtyäni enemmän töitä muistisairaiden parissa olen 

ymmärtänyt, että on myös ryhmän etu, jos saan järjestettyä mahdollisimman mu-

kavan tilan toimintaa varten. Joskus saapuessani hoivakotiin päivähuone (tai 

muu tila, jossa toiminta on järjestetty) on ollut meluisa esimerkiksi television tai 

radion vuoksi. 

 

Ensimmäisten kertojen jälkeen olen pyytänyt henkilökuntaa sammuttamaan 

kaikki turhaa hälyä aiheuttaneet koneet ja laitteet, jotta minun on ollut helpompaa 

saada muistisairaiden huomio itseeni. Huomattuani, että muistisairaat seurasivat 

tarkemmin ohjelmaa, kun he olivat minua lähempänä, pyysin joko henkilökuntaa 

siirtämään muistisairaita pyörätuoleilla lähemmäs minua tai asetin itse tuoleja pa-

rempikuntoisille niin, että ryhmäläiset olisivat tarpeeksi lähellä sekä niin, että 

heillä oli näköyhteys minuun. 

 

Muistisairaiden parissa toimiessani olen havainnut, että ideaalinen kesto musiik-

kituokiolle vaihtelee 30–45 minuutin välillä. Kokemukseni mukaan vanhuksilla voi 

kestää hetken havaita, mitä tapahtuu ja päästä mukaan tekemiseen. Musiikkituo-

kio ei saa myöskään kestää liian kauan, sillä havaintojeni perusteella monet 

muistisairaat eivät ole jaksaneet keskittyä 45 minuuttia kauemmin. Ohjelmiston 

on hyvä koostua tutusta musiikista, jotta osallistujien mielenkiinto pysyy yllä ja he 

voivat osallistua laulamiseen. Esimerkiksi hengellinen musiikki, kuten virret, suo-

menkielinen kansanmusiikki ja vanhat iskelmät sekä elokuvamusiikki, ovat toimi-

neet hienosti. Minulle paras säestävä soitin oli piano, sillä pystyin soittamaan sillä 

kappaleiden melodiaa ja näin tukemaan osallistujien laulua samalla, kun toimin 

itse esilaulajana.  
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3 Yleisimmät muistisairaudet ja niiden oireet  
 

 

Kun kävin ensimmäisiä kertoja hoivakodeissa tarkoituksenani pitää musiikkituoki-

oita, hoitajat kehottivat usein jättämään huomiotta, jos asiakkaat huutelisivat jo-

tain, poistuisivat yhtäkkiä tai käyttäytyisivät jotenkin erikoisesti. Minulle sanottiin, 

että käytöksen takana oli muistisairaus, eikä näin käyttäytyvä asiakas tarkoituk-

sella osoittanut mieltään järjestämääni aktiviteettia kohtaan. Kun aloin suunnitella 

opinnäytetyötäni ja tehdä yhä enemmän töitä muistisairaiden parissa, tahdoin ot-

taa selvää yleisimmistä muistisairauksista. Koin lisäksi, että pieni tietopaketti ylei-

simmistä muistisairauksista ja niiden oireista auttaisi myös opinnäytetyöni lukijaa 

ymmärtämään aihettani paremmin. Salassapitovelvollisuuden vuoksi minulle ei 

selvinnyt, kuka asiakkaista sairasti mitäkin muistisairautta. En siis voinut analy-

soida henkilökohtaisesti musiikin ja laulamisen vaikutuksia eri muistisairauksia 

sairastaviin henkilöihin. 

 

 

3.1 Alzheimerin tauti 
 

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja sitä sairastaa 70 % muisti-

sairaista. Taudin aiheuttajaa ei tiedetä. (Vainikainen 2016, 32.) Alzheimerin tauti 

on yleisin dementiaa eli laaja-alaista henkisten kykyjen heikentymistä aiheuttava 

sairaus (Juva 2018). 

 

Alzheimerin taudissa muutokset alkavat yleisimmässä taudin muodossa ohimo-

lohkon sisäosista, niiltä alueilta, jotka ovat keskeisiä rakenteita muistin ja oppimi-

sen kannalta. Aivoissa tapahtuu lisäksi neuropatologisia muutoksia, jotka vau-

rioittavat hermoratoja ja aivosoluja, mistä seuraa muistin ja tiedonkäsittelyn hei-

kentyminen. (Hallikainen, Mönkäre, Nukari & Forder 2014, 64.) 

 

Alzheimerin taudin eteneminen ja kesto ovat kaikissa Alzheimerin taudin muo-

doissa melko samanlaisia. Taudin kesto ensimmäisistä vaiheista kuolemaan 

saakka on keskimäärin 12 vuotta, mutta se vaihtelee kahdesta vuodesta jopa yli 
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20 vuoteen. Tavallisin välitön kuolinsyy on keuhkokuume. (Hallikainen ym. 2014, 

64.) 

Tyypillisiä piirteitä Alzheimerin taudissa ovat uusien asioiden oppimisen ja mie-

lessä säilyttämisen heikentyminen. Tuoreet tapahtumat voivat unohtua helposti, 

mutta vanhemmat asiat pysyvät mielessä kauemmin. Tästä johtuvat sairastu-

neen jatkuva kysely, samojen asioiden toisteleminen ja paluu menneisiin tapah-

tumiin. Jos oireet kuitenkin huomataan ajoissa, lääkityksellä on mahdollista pi-

dentää omatoimista elämänvaihetta ja tällöin edessä voi olla vielä hyviä vuosia. 

(Vainikainen 2016, 36.) 

 

Säilömuistissa olevat asiat (mm. musiikin taju, tunneviestintä, sosiaaliset taidot) 

säilyvät yleensä pitkään. Monella Alzheimerin tautia sairastavan läheisellä on ko-

kemuksia siitä, että sairastuneen lapsuuden ja nuoruudenaikaiset laulut muistu-

vat mieleen vielä keskivaikeassa vaiheessakin ja saavat sairastuneen parem-

malle tuulelle. Monet sairastuneet lähtevätkin mukaan tapailemaan sanoja tai lau-

lamaan musiikkia kuullessaan, vaikka suullinen kommunikointi olisi ollut jo kauan 

vaikeaa ja hyvinkin vähäistä. (Vainikainen 2016, 36.) 

 

 

3.2 Aivoverenkiertosairauden muistisairaudet 
 

Aivoverenkiertosairauden muistisairauksien ryhmään kuuluvat suurten ja pienten 

aivoverisuonten taudit ja tiedonkäsittelyn eli kognition alueella sijainneen aivoin-

farktin aiheuttamat tilat. Niiden osuus etenevistä muistisairauksista on 15–20 %. 

(Vainikainen 2016, 37–38.) 

 

Aivoverenkiertosairauden muistisairauden tärkein syy on pienten aivoverisuon-

ten tauti. Siinä tyypillisiä varhaisia tiedonkäsittelyn oireita ovat toiminnanohjauk-

sen heikentyminen ja tiedonkäsittelyn hidastuminen. Pienten aivoverisuonten ai-

vomuutokset ovat alussa lähes oireettomia. Taudin edetessä vaikutukset tiedon-

käsittelyn nopeuteen, toiminnanohjaukseen, muistiin ja mielialaan lisääntyvät. 

(Vainikainen 2016, 37–38.) 
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Aivoverenkiertosairauden muistisairaudessa käsitteellinen ajattelu heikentyy. 

Työmuisti on huono, ja se häiriintyy helposti. Uusien asioiden mieleen painami-

nen on vaikeaa, mutta opittu säilyy muistissa paremmin kuin esimerkiksi Al-

zheimerin tautia sairastavalla. (Vainikainen 2016, 37–38.) 

 

Suurten suonten tauti eli kortikaalinen tauti liittyy verisuonten sisäisiin ja sydän-

peräisiin aivoinfarkteihin, jotka sijaitsevat suurten verisuonten alueella ja vaurioit-

tavat aivokuorta. Oireet riippuvat infarktin laajuudesta ja sijaintialueesta. Vasem-

man aivopuoliskon vauriot aiheuttavat puheoireita, kielellisen muistin ja kätevyy-

den heikentymistä sekä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeuksia. Oi-

kean aivopuoliskon vaurioihin voi liittyä erilaisia ei-kielellisiä hahmotusvaikeuksia 

ja toispuoleinen huomiotta jättäminen (neglect-oire). Yleisiä oireita ovat vireysti-

lan, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen häiriöt. Muistioire on varhaisvaiheen 

suurten suonten taudissa yleensä lievempi kuin Alzheimerin taudissa. Luonteen 

muuttuminen, mielialahäiriöt ja psykomotorinen hidastuminen voivat liittyä sekä 

pienten että suurten suonten tautiin. (Vainikainen 2016, 37–38.)  

 

 

3.3 Lewyn kappale -taudit 
 

Lewyn kappale -taudit ovat hermoston rappeutumasairauksia, joissa aivosoluissa 

esiintyy niin sanottuja Lewyn kappaleita. Tähän sairauksien ryhmään kuuluvat 

Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus sekä Lewyn kappale -tau-

din ja Alzheimerin taudin yhdistelmä. Kyseisten tautien osuus etenevistä muisti-

sairauksista on yhteensä 10–15 %. (Vainikainen 2016, 37–38.) 

 

Lewyn kappale -tauti alkaa hitaasti, tavallisesti 50–80 vuoden iässä. Se on hie-

man yleisempi miehillä kuin naisilla. Tauti kestää vaihtelevasti 2–12 vuotta. Muis-

tioireet eivät ole taudin alkuvaiheessa tyypillisiä. (Vainikainen 2016, 38.) Lewyn 

kappale -tauti on usein vaikeasti tunnistettava ja siksi se onkin alidiagnosoitu tai 

se diagnosoidaan virheellisesti Alzheimerin tai Parkinsonin taudiksi (Hallikainen 

ym. 2014, 288). 
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Lewyn kappale -taudissa neuropsykiatriset oireet ovat yleisimpiä ja vaikeampia 

kuin Alzheimerin taudissa. Taudin ennuste voikin olla patologisesti varmistettujen 

tapausten perusteella Alzheimerin tautia huonompi. Taudin kesto voi olla Lewyn 

kappale -taudissa lyhyempi ja kuolleisuus suurempi kuin Alzheimerin taudissa. 

(Hallikainen ym. 2014, 288.) 

 

Tyypillisiä ensimmäisiä oireita Lewyn kappale -tautiin sairastuneella ovat kerto-

mukset vieraista henkilöistä, jotka juuri ovat käyneet hänen luonaan. 

Lewyn kappale -taudin muita tyypillisiä oireita ovat etenevät toiminnanohjauksen 

häiriöt ja nämä haittaavat erityisesti sosiaalista toimintakykyä. Keskeisiä ovat päi-

väaikaiset vireystilan muutokset jopa muutamien tuntien sisällä. Lisäksi taudille 

tyypillisiä ovat näköharhoihin painottuvat harhat. Sairastunut saattaa käyttäytyä, 

kuin harhat olisivat totta. (Hallikainen ym. 2014, 288.) 

 

Muistin heikentymä on usein taudin alkuvaiheessa vähäistä, mutta selvää myö-

hemmissä vaiheissa. Muistihäiriö on erilainen kuin Alzheimerin tautiin liittyvä 

muistin heikentymä. Muistista haku on työlästä, mutta muiden antamat vihjeet 

auttava, jolloin muistista haku on mahdollista. Yleensä myös tunnistava muisti on 

säilynyt. (Hallikainen ym. 2014, 288.) 

 

 

3.4 Parkinsonin taudin muistisairaus 
 

Parkinsonin taudin muistisairaus diagnosoidaan keskimäärin 10 vuoden kuluttua 

Parkinsonin taudin oireiden (jäykkyys, vapina, hitaus, jne.) havaitsemisesta. Par-

kinsonin taudin muistisairauden osuus on noin 3–4 % kaikista muistisairauksista. 

(Suhonen, Martikainen & Pasila 2012.) 

 

Vaikka Parkinsonin taudin muistisairauden syitä ei täysin tunneta, epäillään tau-

din taustalla olevan eri tekijöiden yhteisvaikutus. Yleisin syy lienee hermosolujen 

sisäisten kertymien kehittyminen aivokuoren alueelle. Oletetaan, että tämä liittyy 

dopamiini-nimisen välittäjäaineen vähenemiseen. Lisäksi muutoksia voidaan ha-

vaita muissakin välittäjäainejärjestelmissä, joiden muutokset ovat yhteydessä 

Parkinsonin taudille tyypillisiin oireisiin, kuten tarkkaavuuden heikentymiseen, 
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vireystilan, mielialan ja uni-valverytmin muutoksiin. On myös mahdollista, että 

Parkinsonin tautia sairastavalle kehittyy Alzheimerin taudille tyypillisiä aivomuu-

toksia. (Suhonen ym. 2012.) 

 

Parkinsonin taudin muistisairaudelle tunnusomaisia oireita ovat tarkkaavuuden 

häiriöt, toiminnan ohjauksen vaikeudet, muistin heikkeneminen ja avaruudellisen 

hahmottamisen vaikeudet. Parkinsonin taudin muistisairaudelle tyypillisiä ovat 

myös tiedonkäsittelynopeuden hidastuminen, vaikeudet ongelmanratkaisussa ja 

tietyn toiminnan ylläpitämisessä tai muuttamisessa. Arjessa edellä mainitut oireet 

voivat näkyä niin, että sairastunut kokee kadottaneensa tavaroita, kaikenlaisen 

tekemisen aloittaminen on työlästä, eivätkä asiat palaudu mieleen kuten ennen. 

Monimutkaisempien koneiden käyttäminen voi tuntua vaikealta, ja sairastunut voi 

olla epävarma liikkumaan vieraammassa ympäristössä. (Suhonen ym. 2012.) 

 

Parkinsonin taudin muistisairauden tärkeimpiä hoidollisia tavoitteita ovat mahdol-

lisimman hyvän elämänlaadun ylläpitäminen ja kotona asumisen jatkaminen. Ta-

voitteisiin päästään lääketieteellisen hoidon, kuntoutuksen sekä taloudellisen ja 

psykososiaalisen tuen avulla. (Suhonen ym. 2012.) 

 

 

4 Laulamisen ja musiikin hoidolliset mahdollisuudet 
 
 
Ennen opinnäytetyöni kirjoittamista olin kuullut ja lukenut musiikin kuntouttavista 

mahdollisuuksista ja ”ihmetarinoista”, joissa musiikki oli lievittänyt vakavasti sai-

raiden ihmisten kipuja sekä nopeuttanut toipumista huomattavasti. Minut yllätti 

myös se, kuinka moni läheisistäni ja tuntemattomistakin ihmisistä osasi kertoa 

ilmiöstä, jossa jopa täysin puhumaton henkilö innostui laulamaan tuttua kappa-

letta, osaten jokaisen säkeistön ulkoa. Osittain siksi, että nämä tarinat kiinnosti-

vat minua, tahdoin selvittää, saisinko toiminnallani aikaan samanlaisia vaikutuk-

sia muistisairaissa. Tässä tapauksessa musiikin ja laulamisen täytyi saada jo-

tain aikaan aivoissa. Tutustuin artikkeleihin ja tutkimuksiin, joissa käsiteltiin ai-

hetta, ja käyn tässä kappaleessa läpi laulamisen ja musiikin neurologisia, 

psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia ihmiseen. 
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4.1 Musiikki aivoissa 
 

Terveellä ihmisellä tuttu musiikki aktivoi otsalohkon sisäosaa voimakkaammin 

kuin tuntematon kappale. Tämä kyseinen aivoalue surkastuu Alzheimerin tautia 

sairastavilla potilailla muita aivoalueita hitaammin ja tästä syystä sairastuneet ky-

kenevät tunnistamaan tuttuja musiikkikappaleita vielä myöhäisessä sairauden 

vaiheessa. (Sihvonen, Leo, Särkämö & Soinila 2014.) Huomasin tämän ilmiön 

selkeästi järjestäessäni musiikkituokioita. Ohjatessani ensimmäisiä musiikki-

tuokioita sisällytin ohjelmistooni myös uudempia, hidastempoisia hengellisiä lau-

luja. Huomasin, etteivät muistisairaat reagoineet tällaiseen musiikkiin samalla ta-

valla kuin tuttuihin kappaleisiin.  

 

Musiikin kuuntelu vapauttaa dopamiinia suorassa suhteessa musiikkielämyksen 

voimakkuuteen. Alueet, joilla dopamiinia erittyy, kuuluvat aivojen mesolimbiseen 

dopamiinijärjestelmään, jossa tapahtuu mielihyvän säätelyn lisäksi muistin, tark-

kaavuuden, toiminnanohjauksen ja motivaation käsittely. Musiikin aikaansaama 

aktivaatio voi siis toimia useiden keskeisten kognitiivisten toimintojen tehosta-

jana. (Sihvonen ym. 2014.) Oletan, että tämä voi selittää tapauksia, joissa ensin 

puhumattomat ja mihinkään reagoimattomat vanhukset saattoivat puhua ja rea-

goida puheeseen yhteislaulun jälkeen. Musiikin aktivoidessa aluetta, jolla työ-

muisti ja tarkkaavaisuuden alueet sijaitsevat, muistisairas kykenee esimerkiksi 

reagoimaan ohjeisiin ja käyttämään työmuistiaan sen aikaa, kun aivoalue on mu-

siikin ansiosta aktiivinen.  

 

Otsalohkossa, etuaivokuorella, tapahtuu monimutkaisempi kuullun analysointi. 

Aivoalueella analysoidaan muun muassa useiden samanaikaisten äänten yhteis-

sointia ja tuttujen sävelmien tunnistamista. Päälaenlohkon etuosissa taas on her-

moverkosto, joka edustaa tarkkaavaisuutta ja työmuistia. Tämä alue aktivoituu, 

kun keskitymme kuuntelemaan melodiaa ja pitämään sen kulkua hetken aikaa 

mielessämme. (Numminen 2018.)  

 



 19 

 
Kuva 1. Kuvasta selviää, missä osissa aivoja musiikin eri elementtien käsittely 
tapahtuu. (Kuva: Särkämö & Huotila 2012).  
 

Musiikin rytmiä käsitellään pikkuaivoissa, tyvitumakkeissa ja liikeaivokuorella 

päälaenlohkon etuosassa. Lempimusiikki aktivoi syvällä aivokuoren alla sijaitse-

van aivojen tunnekeskuksen, jota kutsutaan limbiseksi järjestelmäksi. Se saa ai-

kaan mielihyvän tunteita ja säätelee immuuni- ja hormonijärjestelmää. Esimer-

kiksi kyyneleiden valuminen ja ihokarvojen pystyyn nouseminen ovat autonomi-

sen hermoston näkyviä fysiologisia reaktioita, joita musiikki voi saada aikaan. 

(Numminen 2018.) Olen kokenut itse musiikin aiheuttamaa kyynelten valumista 

ja ihon menemistä ”kananlihalle” käydessäni kuuntelemassa muiden keikkoja, 

mutta myös järjestäessäni musiikkituokioita muistisairaille. Ei ole harvinaista, että 

lapsuuden ajan laulu saa myös muistisairaan herkistymään. 

 

On tutkittu, että aivot aktivoituvat laajasti musiikkia kuunneltaessa ja vielä laajem-

min, kun henkilö laulaa tai soittaa itse. Laulaminen, soittaminen ja tanssiminen 

aktivoivat myös liikettä sääteleviä aivoalueita. (Hallikainen ym. 2014, 124.)  Myös 

yllä olevasta kuvasta 1 voi nähdä, että lähes kaikki aivojen alueet aktivoituvat 

musiikin vaikutuksesta.  
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4.2 Musiikin psyykkiset vaikutukset  
 

Sain nähdä usein, kuinka musiikki vaikutti silminnähden muistisairaiden mieli-

alaan. Vanhat tanssittavat kappaleet, kuten Heili Karjalasta tai Kullan ylistys, sai-

vat vanhukset usein liikehtimään musiikin tahdissa ja suupielet kääntyivät hy-

myyn ja silmäkulmiin muodostui naururyppyjä. 

 

Musiikin kuunteleminen yhdessä voi luoda kokemuksen yhdessäolosta. Musiikki 

ja sen herättämät kokemukset ja muistot voivat toimia lisäksi luontevana kes-

kustelun herättäjänä. Lempimusiikin, tuttujen laulujen ja rytmin kuunteleminen 

voi myös rauhoittaa ja tuoda hyvän mielen. (Hallikainen ym. 2014, 126.) 

 

Musiikin käsittelemiseen liittyvät kognitiiviset kyvyt voivat muistisairauden ede-

tessä säilyä pidempään kuin muisti ja kielelliset toiminnot. Tuttujen laulujen sanat 

saattavat muistua mieleen, ja täten laulaminen voi onnistua silloinkin, kun puheen 

tuottaminen on vaikeaa. Yhteislaulu voi mahdollistaa yhteisen toiminnan muiden 

kanssa, vaikka muistisairaan muuten olisi vaikeaa saada yhteyttä toisiin. Oman 

elämän, perheen, yhteisön ja jopa kansan historiaan liittyvä musiikki voi auttaa 

vahvistamaan tunnetta omasta itsestä ja yhteenkuulumisesta muiden kanssa.  

(Hallikainen ym. 2014, 124.) 

 

Yhteislauluhetket voivatkin olla erityisen tärkeitä muistisairaan läheisille, jotka ei-

vät aina saa yhteyttä sairastuneeseen. Yhdessä tuttujen laulujen laulaminen voi 

palauttaa yhteyden läheisten ja muistisairaan välille ja saadaan tunne kohtaami-

sesta ja yhdessä tekemisestä. Laulun tuottaminen itse ja lähellä olevan ihmisen 

laulamisen kuunteleminen on usein kokemuksena vahvempi kuin äänentoistolait-

teista kuunteleminen. (Hallikainen ym. 2014, 125.)  

 

Toimiessani yhteisömuusikkona kesällä 2016 sattui eräässä hoivakodissa ihana 

kohtaaminen muistisairaiden ja henkilökunnan kanssa. Tuolloin useammalla hoi-

vakodin henkilökunnan jäsenistä oli mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ja he is-

tuivat hoivakodin asukkaiden kanssa. Lauloimme peräkkäin laulut Niin minä nei-

tonen sinulle laulan sekä Yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja kaikki alkoivat kei-

nua paikoillaan. Hoitajat pitivät asukkaita käsistä ja lauloivat ja keinuivat ja osa 
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asukkaista piti toisiaan kädestä ja keinui laulaessaan. Tunnelma oli käsin koske-

teltava, sillä kaikki olivat todella läsnä tilanteessa. Tilassa oli valtava rauha ja on-

nellisuus. Tunnelma jatkui kahden kappaleen ajan ja haihtui sitten. Jälkikäteen 

mietin, että näiden hetkien takia tämä on tärkeää.  

 

Muutamia kertoja kohtasin myös hoivakotien asiakkaiden omaisia. Joskus omai-

set jäivät seuraamaan koko musiikkituokion ajaksi ja tulivat jälkikäteen kiittämään 

yhteisestä hetkestä. Vaikutti siltä, että musiikkituokiot olivat erityisen tärkeitä sekä 

asiakkaille että omaisille, kun he saivat jakaa musiikintäyteisen kokemuksen yh-

dessä. 

 

 

5 Huomioitavaa muistisairaan kohtaamisessa  
 

 

Muistisairaat voivat olla muista poikkeava kohdeyleisö. Pitkälle pääsee jo kuiten-

kin ihmislähtöisellä asenteella ja avoimella mielellä. Kokosin tähän kappaleeseen 

asioita, joita itse pidän tärkeänä muistisairaan kohtaamisessa.   

 

Kohdatessaan muistisairaan on tärkeää esitellä itsensä. Tämä voi edesauttaa 

sairastuneen turvallisuuden tunnetta (Pelo 2016). Vaikka kohtaisi saman muisti-

sairaan usein ja kokisi itse tuntevansa henkilön, on tärkeää esitellä itsensä jokai-

sella tapaamiskerralla. Käydessäni itse hoivakodeissa esittelin itseni ja kerroin, 

mitä olen tullut tekemään jokaisella kerralla. Lähes poikkeuksetta muistisairaat 

reagoivat, kuin olisivat tavanneet minut ensimmäistä kertaa, vaikka kyseessä olisi 

ollut neljäs tapaaminen.  

 

Ohjattaessa muistisairaista koostuvaa ryhmää selkeys on tärkeää. Kantava, riit-

tävän hidas puhe sekä eleet ja ilmeet, jotka tukevat kommunikaatiota auttavat 

ryhmää seuraamaan ohjausta. Käydessäni tutustumassa hoivakoteihin etukä-

teen hoitajat painottivat usein, että vastassa voi olla ihan mitä vain. Joskus erityi-

sesti pidemmälle edennyttä muistisairautta sairastavat henkilöt saattavat huu-

della outojakin kommentteja, kuten ”arvostella” kappaleita, lähteä pois kesken ti-

laisuuden tai käyttäytyä muuten kummallisesti. Minulle sanottiin, ettei tällaisiin 
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tapauksiin kannata reagoida mitenkään, eikä käytös johdu musiikista, ja muut 

osallistujat todennäköisesti nauttivat ohjelmasta kovasti, vaikka jollakin yksilöllä 

sattuisi olemaan huono päivä.  

 

Sairaudesta huolimatta on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä, ja puhua muisti-

sairaalle kuin kenelle tahansa aikuiselle – katsoa silmiin, antaa aikaa ja olla kiin-

nostunut hänen sanottavastaan. Turha korjaaminen ja faktojen oikominen kan-

nattaa unohtaa. Muistisairas aistii edelleen tunnetiloja, kuten kiireen tunteen. On 

siis tärkeää pyrkiä rauhoittamaan hetki antamalla aikaa ja pysähtymällä tilantee-

seen. (Muistiliitto 2017.) Muistisairaan kanssa keskusteltaessa on tärkeää puhua 

lyhyillä ja helposti ymmärrettävillä lauseilla. Hidas, rauhallinen puhe on helpointa 

ymmärtää. Tarvittaessa sanottavansa voi toistaa niin monta kertaa, kuin on tar-

vetta. Nyrkkisääntönä toimii se, että muistisairasta kannattaa kohdella samoin, 

kuin haluaisi itse tulla kohdelluksi. (Pelo 2016.) 

 

 

6 Pohdinta 
 
 
Koen, että kohtaamiset ihmisten kanssa ovat yksi arvokkaimmista asioista elä-

mässä. Niin muistisairauteen sairastuneelle itselleen kuin hänen läheisilleenkin 

täytyy olla pelottavaa, kun muisti ja sen kautta minuus heikkenee. Muistisairaus 

koskettaa laajasti sairastuneen lähipiiriä ja vaikuttaa kohtaamisiin. Kun oma lä-

heinen, kumppani, perheenjäsen tai ystävä sairastuu muistisairauteen, yhteisiä 

kohtaamisia voi tuntua olevan mahdotonta saavuttaa. Näissä hetkissä laulami-

nen voi olla silta yhteiseen kommunikointiin. Tällaista voimavaraa pitäisi ehdotto-

masti hyödyntää. Koen, että on äärimmäisen tärkeää kohdata muistisairas koko-

naisena ihmisenä ja kunnioittaa tämän elämänhistoriaa ja -kokemusta: nähdä ih-

minen sairauden takana. Musiikki ja laulaminen ovat keinoja, joiden kautta ja joi-

den avulla muistisairas voi olla helpompaa kohdata. 

 
Artikkelit ja kirjallisuus, johon olen tutustunut sekä omat kokemukseni vahvista-

vat, että laulaminen vaikuttaa laajasti aivoissa ja voi vähintäänkin tuoda hyvän 

mielen. Parhaimmillaan laulaminen voi luoda kokemuksen joukkoon kuulumi-

sesta ja jopa helpottaa sekä mahdollistaa kommunikointia ja ohjeiden 
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vastaanottamista. Laulaminen avaa läheisille ja hoitohenkilökunnalle portin muis-

tisairaan omaan maailmaan ja antaa heille näin mahdollisuuden ottaa kontaktia 

häneen.  

 

Tahtoisin opinnäytetyöni kautta lisätä tietoisuutta muistisairauksista ja musiikin ja 

laulun käyttötarkoituksista sekä herätellä monialaista kiinnostusta molempia ai-

heita kohtaan. Olisi hienoa, että muusikot ja musiikkipedagogit (sekä musiikin 

ammattilaisia kouluttavat oppilaitokset) tekisivät yhteistyötä hoivayksiköiden 

kanssa. Ainakin omalla kohdallani osa koulutukseeni sisältyneistä harjoittelujak-

soista oli todella luontevaa suorittaa muistisairaiden parissa. Koen saaneeni pal-

jon tietoa, taitoa ja kokemuksia, joita en olisi saanut missään muualla. Toivoisin 

myös, että hoivakotien henkilökunta uskaltaisi käyttää rohkeammin laulua päivit-

täisessä työssään. Tulevaisuus on joka tapauksessa monialainen ja myös tällä 

saralla voisi kehittää niin musiikin opiskelijoiden laajempaa ammattitaitoa kuin 

hoivayksiköiden tietoisuutta ja työkaluja muistisairaiden päivittäiseen kohtaami-

seen. 
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