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DIGI AKTIVOI

S uomessa uskotaan, että digitalisaa-
tio eli digitaalisten teknologioiden 
arkikäyttö luo aiempaa paremmat 

edellytykset kansalaisten hyvälle elämäl-
le. Teknologiaosaaminen on vahvaa ja 
Suomi on kansainvälisesti digitaalisen 
osaamisen kärkimaita. Terveyttä ja hy-

Muistipuisto®

Muistipuisto on vuosina 2016–2018 
toteutuva hanke ja siinä kehitettävän 
maksuttoman verkkopalvelun nimi. So-
siaali- ja terveysministeriö tukee han-
ketta Veikkaus Oy:n pelituotoista. Ky-
se on pelillisestä verkkopalvelusta, jo-
ka tarjoaa muistisairauden alkuvaihees-
sa oleville henkilöille, aivojensa toimin-
takyvystä kiinnostuneille ikääntyville, 
muistisairaiden läheisille ja vapaaeh-
toisille monipuolisia aivojen toiminta-
kykyä tukevia elementtejä, kuten käy-
tännöllisiä vinkkejä, tietoa ja tekemistä. 

Hankkeen tavoitteena on, että ikään-
tyvät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa 
muistinsa ja aivojensa toimintaa, löy-
tävät Muistipuisto-palvelusta toiminta-
kykyään edistäviä keinoja. Lievää muis-
tisairautta sairastavat henkilöt ja hei-
dän lähipiirinsä oppivat palvelun avul-
la ymmärtämään, miten muistisaira-
us vaikuttaa toimintakykyyn. Ja edel-
leen, miten palvelun säännöllinen käyt-
tö edistää toimintakykyä. 

vinvointia edistävän teknologian kehi-
tystyössä tulee ennen kaikkea huoleh-
tia siitä, että niitä käyttävät ihmiset ovat 
keskiössä. Tällöin lähdemme liikkeel-
le kysymällä, mihin teknologiaa ylipää-
tänsä tarvitaan? Kun tarve on selvillä, 
arvioimme, mikä tai millainen tekno-
logia vastaa todettuun tarpeeseen. Eet-
tisesti kestävä teknologia edellyttää, et-
tä suunnittelemme tarkoin, miten tek-
nologiaa tullaan käyttämään ja kuka 
sitä käyttää. Edellä olevia kysymyksiä 
tarkastellaan seuraavassa käyttäen esi-
merkkinä Miina Sillanpään Säätiön ja 
Muistiliiton Muistipuisto-hanketta.

Muistipuisto: Aivoterveellinen resepti.

Teknologia 
hyvän elämän asialla
Elämme kiihtyvää tahtia muuttuvassa maailmassa, jossa digitaa-
linen teknologia ja tekoäly luovat uudenlaisia terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviä mahdollisuuksia. Teknologisen kehityksen ytimessä  
on tällöin ymmärrys ihmisestä ja hänen elämästään. Hyvää arkea tu-
kevat ratkaisut perustuvat tunnistettuun tarpeeseen ja yhteiskehittämiseen,  
kuten Miina Sillanpään Säätiössä olemme oppineet.
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elämään, myös pit-
källä aikavälillä. Sen 
käyttö ei saa koskaan 
osoitella tai leimata 
käyttäjäänsä. 

Muistipuistos-
sa päädyttiin kan-
salaisten yhden-
vertaisuutta edistä-
vään ajasta ja pai-
kasta riippumatto-
maan verkkopal-
veluun, joka tarjoaa vireyttä edistävää 
toimintaa sekä tietoa ja keinoja muis-
tisairaiden ja läheisten oikea-aikaiseen 
tukeen ja palvelui-
hin. Palvelu on help-
pokäyttöinen ja graa-
fisesti selkeä ympä-
ristö. Muistipuistos-
sa hyödynnetään pe-
lillisyyden element-
tejä, kuten haasta-
vuutta, palautetta, 
mukaansatempaa-
vuutta ja oppimis-
ta, jotka innostavat 
ja motivoivat pal-
velun säännölliseen käyttöön. 

Hyvän elämän asialla

Teknologia ei korvanne nykypalveluita 
ja -toimintamalleja sellaisenaan, vaan 
muokkaa ja täydentää niitä Muistipuis-
ton tavoin. Eettisiä periaatteita, kuten 
ihmisarvon kunnioittamista, itsemää-
räämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta 
ja tasa-arvoisuutta noudattaen varmis-
tetaan, että teknologia lisää terveyden ja 
hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Unoh-

Mikä teknologia ja mihin?

Teknologialla tarkoitetaan yleisesti tek-
nisten laitteiden, järjestelmien ja pal-
velujen kehittämistä, käyttöä ja tutki-
musta. Ikäteknologia puolestaan viittaa 
hyvää ikääntymistä tukeviin laitteisiin, 
palveluihin ja ympäristöihin.

Sitra ennakoi, että teknologian voi-
makas kehitys tuo suomalaisten käyt-
töön aiempaa parempia tapoja hoitaa 
ja edistää omaa terveyttään, kuten säh-
köiset hyvinvointisovellukset ja resep-
tien ja terveystiedon Omakanta-palve-
lun. Teknologia voi mahdollistaa kan-
salaisten yhdenvertaiset terveyttä, elä-
mänlaatua, arkiselviytymistä ja turval-
lisuutta edistävät palvelut. Jotta tämä to-
teutuu, tulee teknologisten ratkaisujen 
suunnittelussa tarkoin määritellä, ke-
nen tarpeesta ja näkökulmasta ratkai-
sua kehitetään. 

Muistitoimintojen ja tiedonkäsittelyn 
heikkenemistä voidaan hidastaa tehoste-
tulla elintapaneuvonnalla ja siihen liitty-
villä harjoituksilla. Suomessa ei kuiten-
kaan ole muistisairauden alkuvaiheessa 
oleville, aivojensa toimintakyvystä kiin-
nostuneille ikääntyneille, muistisairai-
den läheisille tai vapaaehtoisille suun-
nattua selainpohjaista kokonaisratkai-
sua. Näin ollen Muistipuisto-hankkees-
sa käynnistettiin kaikille avoimen hyvin-
vointia edistävän palvelun kehitys. 

Muistipuiston teknologiseksi rat-
kaisuksi valittiin pelillinen verkkopal-
velu, joka tarjoaa Kansallisen muisti-
ohjelman 2012–2020 mukaisesti oikea-
aikaista toimintakykyä edistävää aktii-
visuutta ja käytännöllistä tietoa. Yh-
teistyössä palvelun tulevien käyttäjien 
kanssa varmistetaan, että Muistipuisto 
vastaa heidän tarpeitaan sekä sisällölli-
sesti että toiminnallisesti.

Miten ja kuka? 

Kun tiedetään mihin ja mitä teknologi-
aa käytetään, voidaan suunnitella mi-
ten ja kuka sitä käyttää. Teknologian 
pitäisi asettua luontevasti päivittäiseen 
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taa ei sovi myöskään riskien ja teknolo-
giasta aiheutuvien kielteisten vaikutus-
ten arviointia.

Ennakkoluulottomasti ja yhdes-
sä parasta mahdollista ratkaisua etsi-
en varmistamme, että etenemme oi-
keaan suuntaan. Tällöin teknologia li-
sää ikäihmisten hyvinvointia arjen iloa 
unohtamatta. 6

Muistipuisto: Etsi kuvat harjoitus.

Muistipuisto: Veri kiertämään harjoituksia.




