
Quality of Life: taidelähtöisiä tapoja kohdata ihminen, jolla on muistisairaus 
 
Voisitko kuvitella hakevasi kontaktia, kääntäväsi esteitä mahdollisuuksiksi ja luovasi merkityksellisiä 
olemisen, jakamisen ja elämisen hetkiä taidelähtöisesti yhdessä ihmisten kanssa, joilla on muistisairaus? 
Voisitko kuvitella kommunikoivasi liikkeellä, kosketuksella, tanssilla, tarinoilla, väreillä, äänillä, melodioilla 
tai jopa hiljaisuudella? 
 
Taiteilijat Englannissa, Hollannissa, Itävallassa ja Tsekissä pilotoivat taidelähtöisten menetelmien käyttöä 
muistisairauksia sairastavien vanhusten ja heitä hoitavien kanssa yli kaksi ja puoli vuotta kestäneessä 
Quality of Life –hankkeessa. Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut tutki piloteissa tehtävää 
taidelähtöistä työtä ja kehitti opetussuunnitelman perusteet alan kouluttajien kouluttamiseksi Suomessa ja 
muualla Euroopassa. 
 
Muistisairaudet on tunnistettu merkittäväksi terveysongelmaksi maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä 
maailmassa on arvioitu noin 24 – 36 miljoonan ihmisen sairastavan Alzheimerin tautia tai muita 
dementiasairauksia. Euroopassa joka kahdeskymmenes yli 65 vuotta täyttäneistä sairastaa Alzheimerin 
tautia, joka on yleisin dementiasairaus. Muistisairauksien yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat 
huomattavat. Muistisairauksien hoidon kustannukset ovat vuosittain 130 miljardia euroa pelkästään 
Euroopassa. 
Muistisairaudet aiheuttavat fyysisiä muutoksia aivokudoksessa ja vaikuttavat siten neurologisiin yhteyksiin 
aivoissa. Tämä aiheuttaa rakenteiden katoamista niissä osissa, jotka ovat yhteydessä erilaisiin toimintoihin 
aivoissa. Rakenteet hajoavat fyysisyyden, energisyyden, tunteiden ja persoonan tasoilla. Tämä aiheuttaa 
sekaannusta, yhteyden menetystä sosiaalisiin rakenteisiin, epätyypillisiä puhumisen tapoja, kyvyttömyyttä 
asettaa asioita omiin ympäristöihinsä ja vaikeuksia tunnistaa merkityksiä, järjestystä, ihmisiä, esineitä tai 
sanoja. Muistisairauksista on haastetta niitä sairastavien lisäksi heidän läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle 
erityisesti silloin, kun muistisairautta sairastavan henkilön lähimuisti ei enää toimi. Vähitellen myös 
puhekyky ja kyky ymmärtää ympäröivää todellisuutta katoavat. 
 
Tutkimukset ovat osoittaneet aktiivisen osallistumisen kulttuuri- ja taidetoimintaan vaikuttavan 
positiivisesti ihmisten onnellisuuteen, hyvinvointiin, koettuun terveyteen, sosiaaliseen pääomaan, koettuun 
elämän merkityksellisyyteen ja elinajan ennusteeseen. Taidelähtöisellä toiminnalla voidaan muistisairauksia 
sairastavien ihmisten parissa synnyttää positiivisia tunnereaktioita, vähentää ahdistusta, osallistaa 
sosiaalisiin tilanteisiin, vahvistaa vuorovaikutusta, sujuvoittaa puhetta, edistää liikkuvuutta, vahvistaa 
fyysistä voimaa ja tasapainoa, madaltaa stressiä, kohottaa elämänlaatua ja laajentaa käsitystä ihmisyydestä. 
 
Lisätietoa Quality of Life –hankkeen piloteista ja tuloksista hankkeen päättökonferenssissa Amsterdamissa 
7.3.2012 julkaisusta käsikirjasta Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by 
dementia. Käsikirja on julkaistu PDF-muodossa ja sitä saa vapaasti levittää eteenpäin asiasta kiinnostuneille. 
 
Lisätietoja ja PDF:n Quality of Life –hankkeesta voi pyytää Kai Lehikoiselta. 
 
Kai Lehikoinen, Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispäällikkö, kai.lehikoinen@teak.fi tai p. 050 
4390 517 
 

mailto:kai.lehikoinen@teak.fi

