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• Aivoterveys ja sen riskitekijät

• Ikääntyneen aivoterveellinen 
vuorokausi

• Muistipuisto® 



Aivoterveys

Aivoterveydellä tarkoitetaan Suomessa yleensä aivojen 
hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat.

Hyvin toimivat aivot ovat olennainen edellytys hyvälle 
elämänlaadulle. 

Nykyisin myös mielenterveys katsotaan aivoterveyden tärkeäksi 
osatekijäksi (vrt. Aivot ja mieli –ohjelma)  
https://www.braincouncil.eu/wp-
content/uploads/2020/06/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-
Europe-Finland.pdf

Aivoterveyden vaalimisessa on samalla kyse sitä uhkaavien
sairauksien ehkäisemisestä ja hyvästä hoidosta. 

https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-Europe-Finland.pdf


Aivosairauksista Suomessa 

Aivosairauksien kirjo on laaja. 

Aivosairaudet ovat kalleimpia kansantauteja Suomessa. 

Suomessa suurin aivosairausryhmä ovat muistisairaudet. 

Joka toinen 45 vuotta täyttänyt nainen ja joka kolmas mies sairastuu jäljellä olevan 
elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen.

Lähde: THL



Kuva: http://aineistopankki.thl.fi/l/MHrFdQr8h2tF

FINGER-tutkimus

http://aineistopankki.thl.fi/l/MHrFdQr8h2tF


Aivoterveyttä uhkaavia
riskitekijöitä

Muistisairauksien riskitekijöitä Aivoinfarktin rikitekijöitä

Ikä x

Sukuhistoria

Geneettiset tekijät x

Matala koulutustaso

Vähäinen henkinen aktiivisuus

Yksinäisyys ja sosiaalisen verkoston puuttuminen

Masentuneisuus x

Vähäinen fyysinen aktiivisuus x

Runsas alkoholinkäyttö x

Tupakointi x

Runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävä 

ruokavalio

x

Aivovammat

Aivoverenkiertosairaudet

Veren suuri kolesterolipitoisuus keski-iässä x

Korkea verenpaine keski-iässä x

Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, diabetes x

Lihavuus ja ylipaino x

Kahdella miljoonalla suomalaisella on 
kohonnut verenpaine, joka on tärkein 
aivoinfarktien ja muistisairauden 
riskitekijä. Silti verenpaineen 
alentaminen toteutuu suositellusti vain 
yhdellä viidestä. 



Muistisairauksien ennaltaehkäisy

▪ FINGER-tutkimuksessa (THL) tutkittiin, miten kahden vuoden aikana 
toteutettu elintapainterventio tehosi tavanomaiseen terveysneuvontaan 
verrattuna. 

▪ Tutkimus osoitti, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan 
parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen 
heikentymistä. 



FINGER-tutkimus

Kuva: http://aineistopankki.thl.fi/l/MHrFdQr8h2tF



Kuva: http://aineistopankki.thl.fi/l/MHrFdQr8h2tF

FINGER-tutkimus

http://aineistopankki.thl.fi/l/MHrFdQr8h2tF


Ikääntyneen aivoterveellinen vuorokausi

Vuorokaudessa 24 tuntia
n. 16 tuntia hereillä oloa
n. 8 tuntia unta  



Muistipuisto®

on verkkopalvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä 
edistävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät. 

on maksuton eikä vaadi kirjautumista.

Tavoitteena
Aivoterveyden ja toimintakyvyn edistämien.
Ennenaikaisen toimintakyvyn heikkenemisen 
ehkäiseminen.



Muistipuisto® taipuu moneen

Sitä voi hyödyntää 

▪ Muistihäiriöiden ennaltaehkäisyyn, 
kun halutaan edistää ja ylläpitää aivojen 
toimintakykyä. 

▪ Omaehtoisen kuntoutumisen tukena, 
kun aivojen toimintakyky on heikentynyt  
muistisairauden tai muun aivojen toimintaan 
vaikuttavan korjaantuvan, pysyvän tai etenevän 
sairauden seurauksena.

▪ Yksin

▪ Yhdessä: Sairastuneen henkilön läheiset 
ja muut hänen lähipiirissään toimivat 
tukihenkilöt löytävät puistosta yhteistä 
tekemistä ja tietoa. 

▪ Ryhmätoiminnassa: Ammattilaisten, 
vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien 
ohjaamissa ryhmissä.  



Tavataan Muistipuistossa
https://www.muistipuisto.fi/

KATSO RAILINMUISTIPUISTO
https://www.youtube.com/watch?v=kJoUSiTxJag&t=1s

https://www.muistipuisto.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=kJoUSiTxJag&t=1s


Lähteitä ja lisälähteitä

Aivoterveys

• FINGER-tutkimus (Finnish Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability); (www.thl.fi/finger)

• FINGER-tutkimuksen pohjalta helppokäyttöisen toimintamallin, jota voidaan hyödyntää tässä työssä. Toimintamallin voi tulostaa 
käyttöön THL:n verkkosivuilta.

• FINGER-toimintamalli osaksi ikääntyvien terveydenedistämistyötä 
https://ikanyt.karelia.fi/2019/02/11/finger-toimintamalli/

• WHO: Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025 
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/

• Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle https://blogi.thl.fi/aivoterveys-on-otettava-yhteiskunnan-korjauslistalle/

• Aivot ja mieli –ohjelma)  https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-Europe-Finland.pdf

• Käypähoitosuositukset 
• Muistisairaudet ps://www.kaypahoito.fi/hoi50044
• Aivoinfarkti  https://www.kaypahoito.fi/hoi50051

Miina Sillanpään Säätiö

• Miina Sillanpään Säätiö/Muistipuisto: https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/muistipuisto/

• Eteenpäin elävä mieli – Muistiluuri-kehittämishankkeen loppuraportti http://www.miinasillanpaa.fi/wp-
content/uploads/2016/12/MSS_ML_DIGITAL.pdf

• Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle https://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2016/08/Muistikompassi-opas-
120816.pdf

• Yhteinen sävel – kotona asuvan muistisairaan teknologia-avusteinen kuntoutus. Tutkimuksen loppuraportti http://www.miinasillanpaa.fi/wp-
content/uploads/2015/11/MSS_YS_DIGITAL-Final.pdf

http://www.thl.fi/finger
http://www.julkari.fi/handle/10024/136880
https://ikanyt.karelia.fi/2019/02/11/finger-toimintamalli/
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/
https://blogi.thl.fi/aivoterveys-on-otettava-yhteiskunnan-korjauslistalle/
https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cost-of-Disorders-of-the-Brain-in-Europe-Finland.pdf
https://www.kaypahoito.fi/hoi50044
https://www.kaypahoito.fi/hoi50051
https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/muistipuisto/
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2016/12/MSS_ML_DIGITAL.pdf
https://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2016/08/Muistikompassi-opas-120816.pdf
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/11/MSS_YS_DIGITAL-Final.pdf


Kiitos

Seuraa somessa

Ulla Arifullen-Hämäläinen, Miina 

Sillanpään Säätiö

ulla.arifullen-

hamalainen(at)miinasillanpaa.fi

muistipuisto@miinasillanpaa.fi


