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Suomessa toteutettiin vuosina 2009–14 maailman ensimmäinen laaja interventiotutkimus
monimuotoisen elintapaohjelman vaikutuksista
vanhusten muisti- ja ajattelutoimintojen ylläpitämiseen. Finnish Geriatric Intervention Study
to Prevent Cognitive Impairment and Disability
(FINGER) -tutkimuksen tulokset osoittivat, että
muokkaamalla elintapoja terveellisemmäksi
voidaan tehokkaasti ylläpitää muisti- ja ajattelutoimintoja (1) sekä elämänlaatua ja toimintakykyä (2). Malli sisälsi liikunta- ja muistiharjoittelua, ravitsemusohjausta ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaa. Se pienensi
muistihäiriöiden riskiä 30 %.
FINGER on saanut laajaa maailmanlaajuista
huomiota ja sen toimivuutta testataan useissa
tutkimuksissa eri puolilla maailmaa (www.
wwfingers.com). Tässä artikkelissa kuvataan
FINGER-tutkimuksessa testattu toimintamalli,
joka sopii toteutettavaksi osana perusterveydenhuollon ehkäisevää toimintaa.
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Muistisairauksien riskin tunnistaminen on
oleellista ennen varsinaisen elintapaohjelman
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FINGER-elintapaohjelman mukainen ravitsemusneuvonta on yksilöllistä ja käytännön

läheistä, ja se toteutetaan parhaassa tapauksessa ryhmä- ja yksilöohjauksen yhdistelmänä
(taulukko 1). Terveellisen ruokavalion peruselementit, jotka pohjautuvat suomalaisiin näyttöön perustuviin ravitsemussuosituksiin (7,8),
ovat kaikille yhteiset, mutta niiden soveltaminen henkilön omaan arkeen suunnitellaan aina
yksilöllisesti. Toiselle voi sopia perinteinen kahden lämpimän ruoan malli, toiselle riittää yksi
lämmin ateria monipuolisten välipalojen täydentämänä. Tärkeintä on syödä säännöllisesti ja
koostaa myös välipalat ravitsemussuositusten
mukaan.
Joidenkin energiansaantia on hyvä lisätä, toiset hyötyvät energiansaannin vähentämisestä.
Vanhusten ruokavaliossa on usein tarpeen kasvattaa kasvisten, hedelmien, marjojen, kalan ja
täysjyväviljojen määrää sekä lisätä pehmeitä
rasvoja ja D-vitamiinia.
Jo pienikin ruokavalion muutos voi olla merkittävä, eikä kaikkea tarvitse muuttaa kerralla.
Lisäksi tulee kannustaa tupakoimattomuuteen ja
alkoholinkäytön kohtuullistamiseen. Ohjattavan
kanssa on hyvä pohtia käytännöllisiä tapoja toteuttaa ruokavaliomuutos arjessa, eli miten muutos
tehdään eikä vain, mitä suositellaan.

C‘‘blekX_Xiaf‘kk\cl

FINGER-elintapaohjelman mukainen liikuntaharjoittelu toteutetaan fysioterapeutin ohjauksessa ryhmämuotoisena, mikäli mahdollista, tai
kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun. Liikuntaharjoittelu pohjautuu kansainvälisiin liikuntasuosituksiin (9).
Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma auttaa harjoittelun aloittamisessa ja ylläpitämisessä. Harjoittelun tulee olla nousujohteista, eli
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Siksi niiden hallinta on oleellinen osa FINGERelintapaohjelmaa. Riskitekijöiden hallinnan
tulee perustua voimassa oleviin Käypä hoito
-suosituksiin (10–12).

Mikäli henkilöllä havaitaan korkea verenpaine
(systolinen * 140 mmHg tai diastolinen * 90
mmHg), poikkeavat veren rasva-arvot (LDL-kole-
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sterolipitoisuus suurentunut ja HDL-kolesterolipitoisuus pieni) tai suuri veren glukoosipitoisuus, häntä tulee kannustaa kiinnittämään huomiota riittävään liikuntaan ja terveellisiin ravitsemustottumuksiin ohjelman ohjeiden mukaisesti. Korkean verenpaineen, kolesterolin ja
verensokerin lääkehoitoa tulee käyttää Käypä
hoito -suositusten mukaisesti, mikäli elintapamuutokset eivät onnistu tai ne eivät yksin riitä.
Elintapojen muuttamiseen tarvitaan aikaa ja
asiantuntevaa ohjausta. Käyttäytymiseen vaikuttavan neuvonnan tehoa lisää hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen.
Lisäksi tulisi varmistua siitä, että ohjattava
ymmärtää käyttäytymisen ja terveyden välisiä
yhteyksiä ja tunnistaa henkilökohtaisia esteitä
muutoksille. Ohjattavalle on annettava mahdollisuus osallistua muutosta vaativien riskitekijöiden tunnistamiseen ja muutosten valintaan.
Konkreettinen suunnitelma aikatauluineen
auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Elintapaohjelman onnistumista tukevat sosiaaliseen aktiivisuuteen kannustava ryhmämuotoinen toiminta,
motivointi, konkreettiset ja käytännönläheiset
ohjeet sekä hyötynäkökulma riskeillä pelottelun
sijaan. On tärkeää sopia yhteisesti tavoitteet ja
niiden toteutumisen tuki ja seuranta.
Suomessa on arviolta 200 000 muistisairasta
ihmistä, ja väestön ikääntyessä määrä lisääntyy
nopeasti. Positiivista kuitenkin on se, että jopa
kolmannes muistisairauksista voisi olla ehkäistävissä hallitsemalla riskitekijöitä (13,14).
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tutkimusohjelma ja projektit 259615, 278457,
287490, 291803, 294061 ja 305810), Juho
Vainion Säätiö, La Carita -säätiö, Suomen
Lääketieteen Säätiö, Kansaneläkelaitos, opetus- ja
kulttuuriministeriö, Oulun kaupunki, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council), the Knut and
Alice Wallenberg Foundation, Ruotsi; the Centre
for Innovative Medicine (CIMED) at Karolinska
Institutet, Ruotsi; Stiftelsen Stockholms Sjukhem,
Ruotsi ja FINGER-tutkimuskeskusten saamat
EVO/VTR-rahoitukset..
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