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Musiikkiterapian määrittelyä

• Musiikkiterapia on suunniteltu, 
tavoitteellinen vuorovaikutus- ja 
interventioprosessi, joka perustuu 
asiakkaan yksilöllisten erityistarpeiden, 
vahvuuksien ja heikkouksien arviointiin, 
jossa musiikkia tai musiikkipohjaisia 
kokemuksia (laulaminen, soittaminen, 
musiikin mukaan liikkuminen tai 
kuuntelu, laulujen tekeminen tai niistä
keskusteleminen) ….



…määrittelyä

• … käytetään koulutetun henkilön 
(esim. musiikkiterapeutit tai heidän 
koulutettavansa tai työnohjaamansa) 
toimesta aikaansaamaan myönteisiä
muutoksia yksilön terveydentilan, 
taitojen, ajattelun, tunteiden tai 
käyttäytymisen osa-alueilla.



Tutkimustuloksia neurologi-

sesta musiikkiterapiasta

• Melodian ja rytmin käyttö edistää
puheen kuntoutumista (Brocan alueen afasia)                
(Schlaug et al. 2008)

• Rytminen stimulaatio parantaa kävelyä
(Parkinson, AVH) (Thaut et al. 1997)
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Taide sekä hoito- ja hoivahenkilö-

kunnan työhyvinvointi
- Taide- ja humanististiset aineet vaikuttivat myönteisesti ammatillisessa
opetuksessa

- Henkilökunnan viihtyvyys ja pysyvyys lisääntyivät
- Taidetoiminta lisäsi henkilökunnan ammattitaitoa ja työtyytyväisyyttä
(Staricoff ym. 2003. A Study of the Effects of Visual and Performing Arts
in Health Care )

- Työtyytyväisyys lisääntyi (Kilroy & Garner et al. 2007)
- Hoitotyön funktionaalisuus törmää taiteen luovuuteen                              

(Taipale 2000; Del Masso 2004)  
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Musiikin merkitys

• Musiikin avulla voidaan
– stimuloida, synnyttää mielikuvia ja muistoja
– rauhoittaa tai rentouttaa
– ilmentää kulttuurisia arvoja
– vahvistaa identiteettiä

• Mielimusiikin kuuntelu aktivoi toipumista 
aivoinfarktista (Särkämö ym. 2008 Brain)

• MusiqueMusiqueMusiqueMusique et et et et SantSantSantSantéééé – verkosto Ranskassa
• KuorolaulunKuorolaulunKuorolaulunKuorolaulun monitasoinen voima



Wilhelmiinan kuoro



Muistaakseni laulan

• Hankkeen päätavoite on ohjata omaisia ja 
lähiverkostoa (vapaaehtoiset, hoitajat) 
käyttämään musiikkipohjaisia hoito- ja kun-
toutusohjelmia, joilla on vaikutusta sairas-
tuneen uuden oppimiseen, elämänlaatuun ja 
muistiin. Kehitettävän valmennusmallin 
vaikuttavuus selvitetään tieteellisen 
tutkimuksen avulla.



10 x a 1 h 15 min ryhmätapaamista

- Osallistujien palaute ja ryhmäohjaajien arvio                                          
toiminnasta joka kokoontumiskerralta.

- Mielimusiikkiin liittyvät asiat ovat keskeisiä.

- Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikin ja 
siihen liittyvien tehtävien avulla ovat 
olennaisia mielenkiinnon kohteita.

Ryhmät: Lauluvalmennus ja 

Elämänkaarimusiikki



Kohtaaminen

kuuntelu

vastavuoroisuus

osallisuuden tunne

osallistava ja kuunteleva toimintatapa



Kehittämishanke: Hoitolaulut

vuoro-
vaikutus orientaatio

hoito-
tilanteet

arkiarkiarkiarki



Mitä Wilhelmiinassa tehtiin?

• Laulettiin

• Kuunneltiin musiikkia

• Lähdettiin kävelylle 

laulaen

• Jumpan yhteydessä

laulettiin

• Keksittiin tilanteeseen 

sopivia sanoituksia…



”Yhteinen sävel”

• 10 x prosessi sisälsi:
– 1 x luento
– 7 x torstaisin klo 14.00-15.00 hoitajien 

kanssa ryhmässä keskustellen 
kokemustiedon löytyminen

• laulamisen kokeilu oman potilaan kanssa
– 1 x osastolla yhteistä työskentelyä
– 6.5.2010 klo 14-15 Wilhelmiinan 

työntekijöille palaute kokeilusta ja sen 
tuottamista käytännöistä

– 27.5.2010 klo 14.00-15.00
yhteislaulujuhla kuoron kanssa                              
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