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Aivoterveydestä tulisi huolehtia läpi 

elämän ja se koskettaa ihan meitä kaikkia 

iästä, sukupuolesta ja sosiaalisesta 

asemasta riippumatta. Aivot ovat elin, jota 

emme voi vaihtaa ja varaosia ei ole 

tarjolla!



Mitä kaikkea aivot ovat?

• Aivoissa on noin tuhat miljardia hermotukisolua ja noin sata miljardia hermosolua

• Aivot käyttävät noin viidesosan veren kuljettamasta hapesta ja ravinteista

• Tunneaivokuori kehittyy voimakkaasti ensimmäisen elinvuoden aikana

✓ Varhainen vuorovaikutus; katseet, kasvot, kosketus ja äänet tukevat kehitystä

• Hermosolujen välisten yhteyksien syntyminen jatkuu jossain määrin läpi elämän, mutta on 

kiivaimmillaan parivuotiaalla lapsella

• Kouluikäisen lapsen hienomotoriikka kehittyy, jolloin käden ja silmän yhteistyö paranee. 

Lapsi myös oppii ymmärtämään aiempaa paremmin syy-seuraussuhteita, jonka lisäksi hän 

osaa luokitella ja yhdistellä esineitä ja asioita

• Aivojen neurobiologisen kehityksen sanotaan olevan valmis 20-25 vuoden iässä

• Aivojen hermoverkot muuttuvat vielä aikuisiälläkin, kun ihminen esimerkiksi oppii uutta tai 

toipuu aivovauriosta



Tieto lisääntyy, mutta 
aivot eivät multitaskaa

• Uusi teknologia (esim. EEG, MEG, PET, CT/CAT, MRI, fMRI) on 

mahdollistanut elävien aivojen tutkimisen

• Aivotutkimus on tuonut uutta pohdittavaa:

• onko skitsofrenia aivojen kehityshäiriö?

• ohjelmoituuko stressiherkkyys jo sikiön aivoihin?

• miten aivot ja suolisto kommunikoivat?

• Aivojen tekemä työ lisääntyy koko ajan kaikenikäisillä

• Aivoista ei ole löytynyt moniajosta huolehtivaa keskusta - aivot eivät siis 

multitaskaa, vaikka se kätevää olisikin



Aivoterveydestä 
arkipäivää

• Aivosairauksien ennaltaehkäisy on hoitoa tehokkaampaa ja myös edullisempaa

• Aivoterveyttä edistetään pienin teoin päivittäin

✓ Me itse päätämme millaisia valintoja teemme

✓ Hyvä olisi tehdä ainakin nämä:

• Tunne pulssisi

• Tiedä verenpaineesi

• Tee parempia valintoja kaupassa

• Siedä tylsyyttä, tee hitaita juttuja päivittäin

• Aivoterveyden ”peruskiviä” ovat

✓ Terveellinen ja monipuolinen ravinto

✓ Mielekäs liikunta

✓ Riittävä uni, lepo ja palautuminen

✓ Sosiaalisuus ja osallistuminen

✓ Aktiivinen aivojen käyttö esim. uuden oppiminen



Aivoterveyden edistäminen 
pitkän ajan kuluessa

• Pyri säilyttämään normaali...

✓ verenpaine, 135/85

✓ paino, painoindeksi alle 25

• Syö terveellisesti ja monipuolisesti

• Liiku säännöllisesti

• Ota aikaa levolle, unelle ja palautumiselle

• Pidä alkoholin käyttö kohtuudessa

• Vältä tupakointia

• Pyri hyvään stressinhallintaan

• Hallitse ruutua – älä anna ruutuajan hallita sinua!



Ravitsemus rakentaa 
aivoterveyttä

• Aivoilla ei ole omia energiavarastoja, joten ne tarvitsevat jatkuvasti ravinnokseen glukoosia 

eli rypälesokeria

✓ Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että söisimme sokeria, vaan tavallisen ruoan 

hiilihydraatit hajoavat elimistössä glukoosiksi ja muiksi sokereiksi

• Sydänystävällinen ruoka on hyvä myös aivoille

• Aivoissa on 600 km pieniä verisuonia, joita kova rasva voi ahtauttaa ja tukkia

• Erityisesti aivot pitävät ”värikkäistä” kasviksista, hedelmistä ja marjoista

• Kalat, pähkinät ja esim. kurkuma ovat aivojen mieliruokaa

• Osa suoliston mikrobeista valmistaa aivojen tarvitsemia välittäjäaineita, kuten serotoniinia.

✓ Masennuksella ja ahdistuksella on havaittu yhteys runsaasti kovaa rasvaa ja sokeria 

sisältävään ruokavalioon



Täältä lisää tietoa 
ravinnosta

Suomalaiset ravitsemussuositukset

Aivoruokaa: Aivoliitto.fi/aivoterveys/ravinto/aivoruokaa

Sydänmerkki.fi -sivusto

Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Muisti ja ravinto -verkkosivusto

Syö muistaaksesi -kirja

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.fin.pdf
https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ravinto/aivoruokaa
https://www.sydanmerkki.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
https://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti/aivoterveys/ruoki-aivoja
http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=julkaisut&lang=fi


Liikuta aivojasi

• Aivot, mieli ja liikunta toimivat kokonaisuutena

• Liikunnan aikana eri aivoalueet tekevät aktiivisesti yhteistyötä

• Liikunta vapauttaa aivojen välittäjäaineita, aivosolujen kasvutekijöitä ja 

kohentaa hormonituotantoa

• Liikunta myös stimuloi aivojen plastisuutta ja auttaa uuden oppimisessa sekä 

edistää muistia

• Lisäksi liikunta tekee hyvää verenkierrolle, laskee verenpainetta ja ehkäisee 

monia sairauksia



Liikuta aivojasi

Liikunta mm.

• lisää endorfiinin eritystä aivoissa

• vahvistaa aivojen suonistoa

Yksittäinenkin fyysisen aktiivisuuden episodi parantaa

• keskittymiskykyä

• suunnitelmallista ajattelua ja toiminnanohjausta

• tunteiden hallintaa

• muistitoimintoja, ajattelun nopeutta ja tarkkaavaisuutta
(Marjo Rinne, UKK-instituutti)

Hyviä liikuntamuotoja

• hiihto, kävely, pyöräily, luontoliikunta, uinti



Uni on aivojen aikaa!

✓ Unentarve on yksilöllinen
✓ Aamuvirkku ei muutu iltavirkuksi ja päinvastoin

✓ Unen aikana aivot peseytyvät, tankkaavat ja remontoivat itseään
✓ Unen aikana verenpaine laskee, joten myös suonisto saa lepohetken

✓ Univaje vaikuttaa haitallisesti aivojen ja muun elimistön toimintaan
• Sairastuvuusriski nousee, hormonitoiminnan muutokset jne.

✓ Jatkuva kiire, epäsäännöllinen työ, erilaiset velvoitteet, 

viihdeteknologia ja energiajuomat sekoittavat luonnollista unirytmiä

”Säännöllisen ja riittävän unen merkitys on aivoille ehdoton. Ellei uni ole 

riittävää ja laadultaan hyvää, näkyvät vaikutukset aivojen toiminnassa.”

(Aivoliitto) 



Liian vähäisen unen 
vaikutuksia

• Vastustuskyky heikkenee

• Erilaiset aineenvaihdunnan häiriöt

• Muistitoiminnot heikkenevät

• Päätöksenteko vaikeutuu

• Pitkäaikainen univaje on yhteydessä moniin terveysongelmiin (mm. diabetesriski, 

ylipaino, kohonnut verenpaine jne.)



Näin nukut paremmin

• Varaa unelle aikaa ja arvosta nukkumista

• Muista, että päivän kiire on unelle pahasta

• Raivaa myöhäiset iltamenot pois, tee mieluisat asiat aiemmin iltapäivällä tai 

alkuillasta

• Valo ja rasittava liikunta myöhään illalla vaikeuttaa nukahtamista

• Luo itsellesi iltarutiinit

• Mene vuoteeseen vasta kun olet väsynyt

• Nouse aamulla aina samaan aikaan

(lähde: AVH 2/2015)



Käytä aivojasi mielelläsi

• Aivot eivät käytössä kulu

• Vältä kuitenkin pitkäkestoista stressiä

• Aivoille tekevät hyvää mm.

✓ harrastukset

✓ mielekäs toiminta

✓ onnistumisen kokemukset

✓ uuden oppiminen

• Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäävät mielen ja 

aivojen hyvinvointia



Stressin määritelmä

• Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa

✓ henkilöön kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät hänen käytössä olevat voimavaransa

✓ ulkopuolelta tulevien vaatimusten lisäksi itselle asetetut odotukset voivat aiheuttaa stressiä

• Sekä miellyttävät että epämiellyttävät asiat voidaan kokea stressaaviksi tilanteen tulkinnasta ja 

ihmisen yksilöllisestä paineensietokyvystä riippuen

• Stressi aktivoi sympaattista hermostoa valmistaen elimistöä sopeutumaan uhkaavaan tilanteeseen

✓ ns. taistele tai pakene –reaktio

• Stressi lyhentää solujen ikää sekä huonontaa muistia ja unta

• Pitkäaikaisen stressi näkyy kaikkialla – myös aivoissa!



Tupakka, alkoholi ja aivot

• Tupakan nikotiini vaikuttaa aivoihin ja aiheuttaa riippuvuutta  aivoissa syntyy 

kemiallinen nautinnon kokemus

• Nikotiini muuttaa aivojen rakennetta muodostamalla aivoihin uusia 

nikotiinireseptoreita, jotka herkistyvät nikotiinille  annoskoko lisääntyy

• Tupakka vaikuttaa aivoihin verenkierron kautta. Nikotiini, häkä ja muut haitalliset 

aineet supistavat suonia  voi pahimmillaan aiheuttaa aivoverenkiertohäiriön tai 

sydäninfarktin
✓ Aivoinfarktiriski 2-9 –kertainen verratessa tupakoimattomaan

✓ Etenevien muistisairauksien riski kasvaa

• Vaikka tupakka kohottaa verenpainetta vain hetkellisesti, moninkertaistuvat 

kohonneen verenpaineen haittavaikutukset



Tupakka, alkoholi ja aivot

• Runsas alkoholin käyttäminen lisää aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa
✓ Yli 2 annosta / pv alkoholia käyttävät keski-ikäiset sairastuvat aivoverenkiertohäiriöön 

todennäköisemmin kuin kohtuullisemmin alkoholia käyttävät

• Alkoholin aiheuttamat haitat aivoille alkavat kasautua, kun alkoholia kuluu usein ja 

runsaasti
✓ Kun alkoholinkäyttö jatkuu pitkään, seurauksena on aivosolujen kuolemaa eli aivoatrofiaa

• Kovankaan kertahumalan ei ole osoitettu pysyvästi muuttavan aivojen rakennetta 

tai toimintaa, mutta kova humala altistaa aivovammoille kaatumisten tms. myötä



ADT – Attention Deficit Trait

• Teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa?

• Oletko kadottanut kykysi rauhoittua?

• Onko nukkumaan rauhoittuminen illalla vaikeaa?

• Huomaatko toistuvasti räplääväsi kännykkää elokuvan katselun aikana?

• Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo ennen ensimmäisen 

sivun loppua?

• Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asioita?

• Huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä toistuvasti 

huolimattomuusvirheitä?



ADT – näin toivut

Havainnoi: mieti, onko keskittymiskykysi rikki?

Mieti, mikä sinut keskeytti ja miksi?

• Voiko sille tehdä jotain (esim. älylaitteiden hälyt pois)

Nuku. Älä ota älylaitteita sänkyyn. Hanki herätyskello.

Mieti, onko työpäivää mahdollista jaksottaa selkeämpiin jaksoihin?

• Pyri irti silpputekemisestä

Tee joka päivä jotain pidempää keskittymistä vaativaa eli harjoita 

tietoisesti keskittymiskykyäsi!



Suojaa aivojasi



Aivojen uhkaajat
Aivoverenkiertohäiriöt

✓ Aivoverenkiertohäiriöillä tarkoitetaan TIA-kohtausta (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö), aivoinfarktia 

(aivovaltimon tukos) sekä aivoverenvuotoa (valtimosuonen pullistumasta ja repeämästä johtuva SAV, ICH)

✓ Yhteensä vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä 68 henkilöä 

(aivoinfarkti n. 18000, aivoverenvuoto n. 1800 ja TIA-kohtaus n. 5000)

Muistisairaudet
✓ Arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joka vuosi 14500 uutta sairastunutta

• Vaskulaarinen dementia
✓ Vaskulaarinen dementia on aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttama muistisairaus

✓ Toiseksi yleisin muistisairauksien syy (lähde: Muistiliitto)

• Alzheimerin tauti
✓ Alle 65-vuotiailla tauti on harvinainen, mutta yli 85-vuotiailla sitä esiintyy jo 15–20 prosentilla

Sydän ja verisuonitaudit
• Vuonna 2012 sydäninfarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia oli kaikissa ikäluokissa yhteensä 21 769

✓ Kohtauksen saaneista menehtyi 11591 henkilöä

✓ Miesten osuus kohtauksen saaneista oli runsas puolet

✓ Työikäisillä samana vuonna 4052 kohtausta, näistä 4/5 miehillä (lähde: THL)

• Eteisvärinä ”Flimmeri”  yli 75-vuotiaista 1/10 sairastaa joko kroonisena tai ohimenevänä

✓ Pitkittyessään voi kerätä hyytymiä sydämen sisälle  voivat johtaa avh:n. (Lähde Terveyskirjasto)



Valtimoterveys on 
Aivoterveyttä!



Valtimo-

terveys
Tupakointi

Epäedulliset veren 

rasva-arvot

Kohonnut 

verenpaine

Korkea 

verensokeri

Ylipaino

Vähäinen liikunta

Stressi

Tyypin 2 diabetes/MBO

• Säännöllinen 

ateriarytmi

• Kohtuullinen 

annoskoko

• Kasvikset

• Liikunta

• Pehmeät rasvat

• Kasvikset

• Painonhallinta

• Kestävyysliikunta

• Suolan 

vähentäminen

• Painonhallinta

• Kasvikset

• Kestävyys-liikunta

• Painonhallinta

• Säännöllinen 

ateriarytmi

• Liikunta

• Kasvikset

• Uni

• Vuorokausirytmi

• Liikunta

• Työn ja levon 

tasapaino

• Liikunta

• Painonhallinta

• Kasvikset

• Verensokerin, verenpaineen ja veren 

rasvojen hoito



http://www.korvaamatonkovalevy.fi/

http://www.korvaamatonkovalevy.fi/


Mittayksikkö on elohopeamillimetri eli 

mmHg.

Kohonnut verenpaine tarkoittaa pysyvästi 

koholla olevaa verenpainetta

Yleinen tavoite on alle 140/90 mmHg ja 

diabeetikoilla alle 140/80 mmHg 

ammattihenkilön mittauksissa. 

Tätä vastaa kotimittausten keskiarvoa alle 

135/85 mmHg ja diabeetikolla alle 135/75 

mmHg. 

Lähde: Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus 

2014.

Verenpainearvot



Verenpaineen alentaminen

• Suolan käytön vähentäminen (Huom! Einekset ja leipä!)

• Ravitsemus

• Päivittäinen liikunta

• Alkoholin kohtuukäyttö

• Laihduttaminen, jos sinulla on ylipainoa

• Kasviksia, hedelmiä ja marjoja puoli kiloa päivässä

• Jos tarvitset verenpainelääkettä, ota se!



LDL ja HDL -kolesteroli

Huono kolesteroli (LDL) kulkeutuu verestä 

verisuonten seinämiin. Ravinnon kovat 

rasvat lisäävät huonon eli LDL- kolesterolin 

määrää veressä. 

Hyvä kolesteroli (HDL) auttaa poistamaan 

huonoa kolesterolia verisuonten seinämistä. 

Ravinnon pehmeät rasvat lisäävät hyvän 

kolesterolin määrää veressä.



Huolla aivojasi
- Aivot ovat pääoma, jota kannattaa huoltaa!



Aivoterveyteen kannattaa 
investoida!

• Aivoterveys on elinikäinen projekti, koskaan ei ole liian myöhäistä!

• Aivot eivät kulu käytössä - valitse virkistävää tekemistä!

• Osallistu ja ole sosiaalinen

• Kuluta kulttuuria

• Sydänterveys = Aivoterveys

• Liikunta tekee aivot virkeiksi ja olon hyväksi

• Musiikki on todettu hyväksi niin terveille kuin sairaillekin aivoille

• Suojaa aivojasi vaaratekijöiltä - älä elämyksiltä!




