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Jos sinun pitäisi 
tänään luopua 

jostakin aististasi, 
mikä aisti se olisi?



Kuulo

Haju

TuntoMaku

Näkö

o Toiseksi tärkein aisti
o Toimii hereillä ja unessa
o n. 25% informaatiosta 

tulee kuulon välityksellä

o Tärkein aisti
o Kokee värit
o Värit voivat 

vaikuttaa 
käyttäytymi-
seen, 
mielialaan ja 
tarkkaavai-
suuteen

o makea-hapan-karvas-
suolainen

o Aiheuttaa 
voimakkaita tunne 
elämyksiä

o Palauttaa asioita 
mieleen 
paremmin kuin 
muut aistit

o Nostattaa 
tunteita, 
muistoja jne.

o Syntyy ensin, säilyy 
pisimpään

o Saattaa häiritä muun 
hermoston toimintaa

o Ainut aisti, jota ilman ei 
tule toimeen

Aistit

Lähteet: Ayres 2008; Salmi & Semi 2016, Hämäläinen ym. 2006



K
u

u
lo •Iän myötä

kuulo
heikkenee

•Jopa 50% yli
75-vuotiaista 
on huono
kuulo

•Huono kuulo
voi olla 
syynä muisti-
sairaan
käytös-
oireelle

H
aj

u •Heikkenee
yleensä jo 
alku-
vaiheessa
muisti-
sairautta

•Toimiessaa
n tukee
muistamista
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n
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•Saattaa
liittyä
tuntoasitiin
liittyvää
ärsykkeiden
hakemista
(tavaroiden
keräily)

•Aktivoi
aistimuistoja

M
ak

u •Saattaa
heiketä
sairauden
myötä

•Hajuaistin
lailla tukee
muistamista

•Vaikuttaa
ruokahaluun

N
äk

ö •Näkö-
aistimus
himmenee

•Tummien
sävujen
havaitsemi-
nen
vaikeinta
(sininen/viol
etti)

•Punainen, 
keltainen ja 
vihreä
nähdään
parhaiten

•Tummuus- ja 
vaaleuserot

Muistisairauden vaikutus 
aisteihin

Lähteet: Jokelainen & Pulliainen 2004; Hartikainen & Lönnroos 2008 



Rakkaalla lapsella on 
monta nimeä…

Moniaistillinen

tila

Aistihuone

Multisensory

Space

Multisensorinen

aistihuone

Snoezelen®

Multisensory

Environment



Lähteet: Turner T 2016; Sensory Stimulation Activities for Senior Residents; Alzheimer Speaks 2019, 
Snoezelen and Alzheimer 2012; Yrjä ja Hanna kodit; Virtanen A 2020



Taustaa

 Multisensory Stimulation Environment (MSE) kehitetty alankomaissa 
1970-luvulla

 Aluksi käytetty oppimisvaikeuksista kärsiville ihmisille

 1990 alusta alkaen käytetty lääkkeettömänä hoitomuotona 
dementiaa sairastavilla

 Huone, jonka avulla stimuloidaan tai relaksoidaan kaikkia 5 aistia

 Aluksi käytetty termejä: Snoezelen® ja vähän myöhemmin 
Multisensory Environments (MSE)

Lähteet: Masenda 2014; Alba Sanchez 2015, Sirkkola M 2009



Taustaa

 Käytetty muun muassa seuraavilla asiakasryhmillä

 Lapset

 Vammaiset aikuiset

 Oppimisvaikeuksista kärsivät

 Mielenterveysasiakkaat

 Dementiaa sairastavat

 Palliatiiviset potilaat

 Taustalla ajatus ja tavoite elämänlaadun parantamisesta

 Monissa maissa suosittu ja käytetty menetelmä

 Vaikutuksista dementiaa sairastavilla potilailla paljon jo 
tutkimustietoa

Lähde: Sirkkola M 2009



Snoezelen® 
multisensorinen 
simulaatiohuone

 potilaille tarjotaan visuaalista, kuulo-, 
kosketus- ja hajuaistimuksia eri tavoin

 Käytetään:

 Valoja

 Valokaapeleita

 Vesipatsaita

 Aromaterapiaa

 erilaista musiikkia/ääniä

 kosketeteltavia esineitä

 valkokankaita, joille heijastetaan 
kuvia/muotoja/värejä

Kuva: Mielen ihmeet 2019 

Lähde: Sirkkola M 2009



Snoezelen® -
multisensorinen 
simulaatiohuone

 Perustuu lisäksi asiakkaan huomiointiin 
henkilökohtaisesti sekä yksilönä

 Pyritään stimuloimaan primaarisia 
aisteja ilman että tarvitsee käyttää/olla 
kognitiivisia kykujä

 Käytetyt ärsykkeet ovat ei-
merkityksellisiä ja kuvioimattomia

 Sopii erityisesti dementiaa sairastaville, 
joiden kommunikaatiokyvyt ovat 
heikentyneet

Kuva: Mielenihmeet 2019

Lähde: Sirkkola M 2009



Moniaistillisuuden 
toteuttaminen hoidossa

 Moniaistillisuutta voidaan helpoimmillaan 
toteuttaa osana joka päiväistä hoitoa

 Erilaisten tuoksujen haistelu (ruoka, mausteet, 
kukat jne.)

 Erilaisten materiaalinen tunnustelu (kankaat, 
luonnonmateriaalit, muovailuvaha jne.)

 Erilaisten äänten kuuntelu (laulu, musiikki, 
soittimet, linnun laulu, tuuli jne.)

 Erilaisten makujen maistelu (suklaa, kahvi, pulla, 
kaneli jne.)

 Erilaisten asioiden katselu (taulut, kuvat, 
valkokuvat, vanhat tavarat jne.)

Kuva: Hypistelymuhvi, 
Martat

Kuva: Aktiivi essu, 
Facebook Sessu



Moniaistillisuuden 
toteuttaminen hoidossa

 Moniaistillisuutta voidaan tukea helposti siirrettävillä 
elementeillä, esim. erilaiset aktivoivat laatikot

 Laatikossa voi olla esim. 

 eri luonnonmateriaaleja (kivet, hiekka, kävyt jne.)

 vanhoja tavaroita (lelut, työkalut, keittiötarvikkeet, 
valokuvat jne.)

 soittimia (triangeli, marakassi, palikat, tamburiini jne.)

 käsityötarvikkeita (eri värisiä lankarullia, nappeja, 
kangasta jne.)

 Tuoksupurkkeja (kaneli, kardemumma, terva, koivu, 
savu jne.)

Vain 
mielikuvitus
on rajana!

Lähde ja kuva: Kahilaniemi E 2019



Moniaistillisuuden 
toteuttaminen hoidossa

 Moniasitilliseen tilaan/aistihuoneeseen voidaan rakentaa erilaisia 
tunnelmia yhdistämällä kuvia, materiaaleja, tuoksuja ja ääniä.

 Voidaan hyödyntää myös digitaalisuutta

 Esimerksi:

 Luontohuone (kasveja, veden solinaa, mullan tuoksua, kaarnaa kosketeltavaksi, marjoja 
maistettavaksi jne.)

 Talvihuone (paljon valkoisia elementtejä, talven ääniä, jääpaloja/lunta kosketeltaviksi 
jne.)

 Muisteluhuone (vanhanaikaiset värit ja materiaalit, vanhanaikaisia esineitä, musiikkia 
jne.)

Lähteet: Kahilanniemi E 2019; Virtanen A 2020; Turner T 2016)   



Miksi moniaistillisuus on 
tärkeää muistisairaiden 
hoidossa? 

 Muistisairaalla kognitiiviset taidot alkavat heikentyä. Lähimuisti katoaa, 
jolloin jäljelle jäävät suorat aistimukset. 

 Aistimukset tulevat yhä merkittävimmiksi, kun muistisairaus etenee. 
Kun nykyhetken paikan muistot hälvenevät, saavat aistit; näkö, kuulo, 
haju, maku ja tunto tärkeän roolin elettyjen paikkojen kokemuksesta. 

 Voidaan käyttää myös henkilöillä, joilla kommunikointi tai toimintakyky 
on rajoittunutta.

 Saavutetaan tutkittuja hyötyjä käytökseen, mielialaan sekä kognitioon

Lähteet: Semi ym. 2016, Sirkkola M 2009



Onnistuneita 
esimerkkejä Suomessa

 Kustaankartanon seniorikeskus, Helsinki

 Aistikeskus Sateekaari, Seinäjoki

 Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwzl1XVw
gx0

 Sipoon Seniorikeskuksen liikunta- ja aistipiha

 Ahvenmäen aistipiha 

 https://www.facebook.com/ahvenmaenaistipih
a/

 Tahkokankaan palvelukeskus

 Multisensoverkosto

 https://www.facebook.com/Multisenso-
verkosto-106864417419003

Kuva: Vaalijalan 
kuntoutuskeskus, aistikäytävä

Kuva: Sipoon Seniorikeskuksen 
liikunta-ja aistipiha

https://www.youtube.com/watch?v=Dwzl1XVwgx0
https://www.facebook.com/ahvenmaenaistipiha/
https://www.facebook.com/Multisenso-verkosto-106864417419003


Moniaistillisuus 
muistisairaiden hoidon 
tukena - tuloksia

 Tuloksia on tutkittu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta
kansallista tutkimusta on hyvin heikosti saatavilla

 Moniaistillisuuden vaikutuksia on tutkittu sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. (Esim, Sanchez ym. 2016, Masenda ym. 2014)

 Tutkimuksissa on tutkittu erikseen moniaistillisuutta yleensä sekä
Snoezellen käyttöä.

 Moniaistillisuuden on todettu vaikuttavan muun muassa
muistisairaiden käytökseen, mielialaan ja kognitioon.

 On myös olemassa jonkin verran aikaisempaa tutkimusta sitä, että
sensoriset interventiot, kuten musiikki (Sakamoto ym. 2007)- tai 
aromaterapia (Ballad ym. 2002) vähentävät neuropsykologisia oireita
keskivaikeaa dementia sairastavilla



Moniaistillisuus 
muistisairaiden hoidon 
tukena - tuloksia

The National Institute for Health and Clinical 
Excellence and the Social Care Institute for Excellence 

NICE-SCIE (2007)on maininnut raportissaan, että
loppuvaiheen dementiassa aistien stimulointi on 

ensisijainen psykologian toimintamuoto
neuropsykologisten oireiden vähentämiseksi. 



Moniaistillisuus 
muistisairaiden hoidon 
tukena - tuloksia

Lähde: Hoitotyön tutkimussäätiö 2019



Moniaistillisuus 
muistisairaiden hoidon 
tukena - tuloksia

Lähde: Tuomikoski ym. 2018



Moniaistillisuus 
muistisairaiden hoidon 
tukena - tuloksia

Lähde: Tuomikoski ym. 2018



Tuloksia

Multisensory 
stimulation

Olivat 
onnellisempia

Puhuivat 
enemmän 

spontaanisti
Olivat paremmin 

kontaktissa 
muihin ihmisiin

Olivat paremmin 
orientoituneita 
ympäristöönsä

Olivat vähemmän 
tylsistyneitä

Käytös-ongelmiin 
ja agitoituneseen

käytökseen 
saatiin apua

Mieliala parani 
asiakkailla, mutta 

tulos ei ollut 
merkittävä 

Pitkäaikais-
vaikutuksia 

neuro-
psykiatrisiin 

oireisiin

Vähentynyt 
käytösoireiden 

määrä

Vähemmän 
apaattisuutta ja 

agitaatiota 

Kognitio ja 
toimintakyky 

paranivat 

Mitä pidemmällä 
dementia oli sitä 
parempi hyöty 

saatiin

Asiakkaiden 
aamutoimiin 

sitoutuminen ja 
omatoimisuus 

lisääntyivät

Katsekontakti 
asiakkaan ja 

hoitajan välillä 
lisääntyi 

Surun 
ilmaiseminen 

väheni, hymyily 
lisääntyi

Epäadekvaatti 
puhe väheni

Lähteet: Maseda ym. 2014, Sanchez ym. 2016, Sposito ym. 2017 ja  Maseda ym. 2018 



Video (1:30min)

https://www.skldcare.com/blog/2019/6/11/new-sensory-room-soothes-
memory-care-patients

https://www.skldcare.com/blog/2019/6/11/new-sensory-room-soothes-memory-care-patients
https://www.skldcare.com/blog/2019/6/11/new-sensory-room-soothes-memory-care-patients
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