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Ikääntyneiden määrä on nousussa ympäri maailman edistyneen terveydenhuollon ja ja elintasojen 
nousun myötä. Suomessa tämän seurauksena pyritään siihen, että entistä vanhemmat ja sairaam-
mat ihmiset pystyisivät asumaan kotona. Hyvä toimintakyky ja sen ylläpitäminen ovat edellytyksiä 
tämän onnistumiselle. Kuitenkin väestön ikääntyessä etenevät muistisairaudet yleistyvät. Tutki-
muksista huolimatta eteneviin muistisairauksiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa ja painopiste 
onkin osittain siirtynyt muistisairauksien parantamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Lievä kognitiivi-
nen heikentymä on rajamuoto normaalin kognition ja muistisairauden välissä, se ei ole diagnoosi 
sairaudesta vaan oireyhtymä, joka usein ennakoi etenevän muistisairauden alkua. 
 
Tässä opinnäytetyössä pyritään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kautta määrittelemään lievä kog-
nitiivinen heikentymä sekä avataan kognitiivisen terveyden huoltoon ja ylläpitoon liittyviä tekijöitä, 
jotka osaltaan ovat lievän kognitiivisen heikentymän hoitomuotoja. Opinnäytetyön tilaajana on Ou-
lun ammattikorkeakoulu ja opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa lievästä kognitiivisesta 
heikentymästä, sen hoidosta ja ennaltaehkäisystä osana muistisairauksien ennaltaehkäisyä sekä 
kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitoa. Lähteinä on käytetty kotimaisia ja  ulkomaisia tutkimuksia ja 
artikkeleita sekä kotimaista kirjallisuutta muistisairauksien sekä aivoterveyden aihealueilta. 
 
Tietoperustassa esitellään kognitioon, muistiin ja aivoterveyteen liittyviä osatekijöitä. Itse tutkimuk-
seen on kerätty valikoiduista tutkimuksista yhdistellen käytännöllistä tietoa kognition heikkenemi-
seen ja sen tutkimiseen olennaisesti liittyvistä asioista. Kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitoon ja 
kognition heikentymisen ehkäisemiseen liittyvää tietoa voidaan soveltaa kaikenikäisten ihmisten 
hoidossa. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että aivoterveyden osatekijät; hyvä ravitsemus, monipuolinen liikunta, sosi-
aalinen aktiivisuus, riittävä aivojen aktivointi sekä lepo, ovat lievän kognitiivisen heikentymän en-
naltaehkäisyssä ja hoidossa tärkeimmät tekijät. Lievän kognitiivisen heikentymän toteamiseen liit-
tyy laajasti testausta sekä haastatteluita ja oireyhtymän toteamisen jälkeen seurannan tulee jatkua 
säännöllisenä ja uudelleentestausta tulisi harjoittaa. Tutkimuksia tehdessä tulee poissulkea hoidet-
tavissa olevat kognitiota heikentävät tekijät, kuten masennus ja vitamiininpuutostilat. Sairastumis-
alttiuteen vaikuttaa perimän ja elintapojen lisäksi muun muassa henkilön resilienssi. Oireyhtymän 
toteamisen jälkeen sairastuneilla on tiedon ja tuen tarve, erityisesti tässä osassa todettiin vielä ole-
van kehittämisen varaa. 
 
 

Asiasanat: lievä kognitiivinen heikentymä, kognitio, aivoterveys, muistisairaus, ikääntyminen  
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The number of elderly people is rising around the world partly because of advances in health care 
and the rise in the standards of living. Because of this, in the future, there will be elderly people 
living at home in Finland that are even older and sicker than today. Good overall performance 
(physical, cognitive and otherwise) is crucial for this goal to succeed. However, as the number of 
elderly people rise so do the number of people suffering from memory-affecting diseases that lead 
to dementia. Memory disorders have been studied far and wide but a cure has not been found, the 
studies are focusing more and more on prevention. Mild cognitive impairment is the gray area be-
tween normal cognitive performance and memory disorder. It is not a diagnosis for a memory dis-
order, but a syndrome that often predicts one. 
 
This thesis aims to define mild cognitive impairment as a syndrome. It will also include chapters on 
cognitive health and its improvement, the primary form of treatment for mild cognitive impairment. 
The thesis is done for Oulu University of Applied Sciences and aims to produce information on mild 
cognitive impairment, its prevention and treatment as a part of preventing memory disorders and 
improving one’s cognitive performance. The sources used include both Finnish and foreign studies, 
articles and other literature. 
 
This thesis includes informative chapters on brain health, memory and other fields of cognition. The 
study itself produced information on the definition of mild cognitive impairment, factors contributing 
to the decline of cognitive performance and problems regarding the studies done on mild cognitive 
health. The suggestions on how to improve one’s cognitive health and prevent decline can and 
should be applied to people of all ages. 
 
The study shows that the main components of improving brain health are; proper nutrition, regular 
exercise, being socially active, exerting the brain through activities and getting enough rest/sleep. 
Thus these are also the most important factors in improving cognitive health and preventing mild 
cognitive impairment. Mild cognitive impairment is found through thorough interviews and multi-
faceted cognitive testing and the impairment/improvement should be followed through re-testing 
regularly after. While testing any treatable possible causes, such as depression or vitamin 
deficiencies, should be ruled out and treated. Genetics, resilience and lifestyle choices have an 
impact on the vulnerability to a failing cognitive performance. Regardless of their background, 
people struggling with mild cognitive impairment have a need for information on the subject and a 
need for support in maintaining a good quality of life.  
 
 

Keywords: mild cognitive impairment, cognition, brain health, memory disorder, ageing 
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1 JOHDANTO 

Suomessa, kuten muuallakin maaiilmassa, on havahduttu viime vuosina väestön ikääntymisen mu-

kanaan tuomiin haasteisiin. Väestön ikärakenteen muuttuminen johtuu eliniänodotteen noususta ja 

alhaisesta syntyvyydestä, lasten, nuorten ja työikäisten määrä supistuu ja ikääntyneiden taaskas-

vaa. Tällä muutoksella on kauaskantoisia taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia vaiku-

tuksia ja vaatii uudenlaisia toiminnallisias strategioita mm. useilla eri palvelualoilla. (Parjanne, 

2004) 

 

Osaltaan tähän ikärakenteen muutokseen on alettu jo reagoida, jatkossa terveys- ja sosiaalihuollon 

puolella on tavoitteena, että ikääntyvät ihmiset pystyisivät esimerkiksi asumaan kotonaan eri pal-

veluiden turvin huomattavasti pidempään kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Ympärivuorokautis-

ten palvelukotipaikkojen määrä vähenee ja kotona asuu jatkossa yhä vanhempaa ja huonokuntoi-

sempaa väkeä. Tämän mahdollistamiseksi on paitsi lisättävä kuntouttavien palveluiden ja kotihoi-

don määrää että palveluiden laatua, myös kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota ikään-

tyvän väestön perussairauksien hyvään hoitoon, elintapaohjaukseen sekä muistisairauksien ennal-

taehkäisyyn.  

 

Kotona asuvalla ikääntyvällä ihmisellä on oltava huomattavasti korkeampi toimintakyky, kuin ym-

pärivuorokautisella palvelupaikalla asuvalla. Vaikka kotihoito tai omainen huolehtisi esimerkiksi 

ikääntyvän lääkehoidon onnistumisesta, hygieniasta ja ravitsemuksesta, on ikääntyvä kotona 

asuva henkilö valtaosan vuorokaudesta valvomattomana kotona, ellei hänellä ole samassa talou-

dessa asuvaa omaishoitajaa tukena. Tällöin erityisesti kognition heikkeneminen voi olla suuri riski-

tekijä. Muistamaton tai sekava henkilö voi valvomattomana aiheuttaa vaaratilanteita paitsi itselleen, 

myös muille samassa rakennuksessa asuville.  

 

Muistiliiton (2017) arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä 200 000 ihmistä, joiden kognitiiviset 

kyvyt ovat heikentyneet, 100 000 ihmistä, jotka sairastavat lievää muistisairautta sekä 93 000 ih-

mistä, joiden muistisairaus on keskivaikea tai vaikea. Näiden lisäksi vuosittain todetaan noin 14 500 

uutta sairastunutta, määrä on kasvussa. Etenevät muistisairaudet eivät nykytiedolla ole parannet-

tavissa, ne rappeuttavat aivoja ja vaikuttavat laajalti kaikkiin toimintakyvyn osa-alueisiin. Muistisai-

raudet ovat kansansairauksia siinä missä sydän- ja verisuonitauditkin ja vaikka ne ovat yleisempiä 
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ikääntyneillä, ennaltaehkäisy tulee aloittaa mahdollisimman varhain, kuten muissakin kansansai-

rauksissa. (Muistiliitto, Muistisairaudet, 2017.) FINGER-tutkimus, joka on julkaistu Lancet-lehdessä 

jo vuonna 2015 on todennut, että elämäntapainterventioilla voi olla merkittävä vaikutus muistisai-

rauksien puhkeamisen ehkäisyyn. Tutkimustulosten perusteella oikealla ravinnolla, aktiivisuudella 

(sosiaalinen, kognitiivinen ja fyysinen) sekä levolla muistisairauden puhkeamista voidaan siirtää 

jopa 5-10 vuodella. 

 

Tämän opinnäytetyön innoittajana ovat edellämainitut asiat. Kirjoittaja on syventynyt sekä sisätauti-

kirurgiseen että gerontologiseen hoitotyöhön juuri edellämainituista syistä. Opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on tarjota tietoa aivoterveydestä, kognitiosta ja ennen kaikkiea lievästä kognitiivisesta hei-

kentymästä, jonka ilmenemisen ja toteamisen pitäisi viimeistään olla merkkinä siitä, että sairastu-

neen henkilön kognitiivinen toimintakyky on heikkenemässä.  
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2 LIEVÄ KOGNITIIVINEN HEIKENTYMÄ, TIETOPERUSTA 

Ensin on käytävä lyhyesti läpi opinnäytetyön aiheelle merkittäviä käsitteitä. Lievästä kognitiivisesta 

heikentymästä puhuttaessa on ensin ymmärrettävä mitä kognitiolla tarkoitetaan. Lisäksi, jotta voi-

daan ymmärtää minkälaiset asiat ihmisen elämässä vaikuttavat kognitioon ja sen mahdolliseen 

heikentymiseen, on ymmärrettävä aivoterveyteen liittyviä osatekijöitä. Näitä kahta osa-aluetta, kog-

nitiota ja aivoterveyttä, avataan tässä kappaleessa.  

 

2.1 Lievään kognitiiviseen heikentymään liittyviä käsitteitä 

Lievä kognitiivinen heikentymä (mild cognitive impairment, MCI) on oirekokonaisuus, jossa muistin 

tai muun tiedonkäsittelyn osa-alueen käytössä koetaan subjektiivisia muutoksia ja voidaan lisäksi 

todeta objektiivisia muutoksia aikaisempaan suorituskykyyn verrattuna, mutta henkilön kokonais-

valtainen toimintakyky tai arjesta selvytyminen eivät vielä ole vaarantuneet (ks. taulukko 1). Näin 

ollen lievä kognitiivinen heikentymä ei ole diagnoosi muistisairaudesta, sillä muutokset ovat vielä 

niin vähäisiä, etteivät muistisairauksien diagnostiset kriteerit täyty. (Erkinjuntti, Rinne, Suhonen, 

Soininen & Remes, 2015, 22.) 

 

Kognitiivisella oireella tarkoitetaan tiedonkäsittelyn osa-alueilla tapahtunutta heikentymistä aikai-

sempaan kyvykkyyteen verrattuna. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi toiminnanohjaus, orientaatio, 

tarkkaavuus, muistitoiminnot, abstrakti ajattelu, kielelliset toiminnot sekä havaintotoiminnot. (Erkin-

juntti et al, 2015, 22.) 

 

Muistioire viittaa ongelmiin mieleen painamisessa, muistissa säilyttämisessä ja/tai mieleen palaut-

tamisessa (Erkinjuntti et al, 2015, 20). Oireen voi aiheuttaa muutos missä tahansa muistamisen 

vaiheessa, muutos voi olla täydellinen (täydellinen kyvyttömyys painaa mieleen uusia asioita) tai 

osittainen (henkilö kykenee palauttamaan mieleen vain palasia muistiin painetuista asioista). Muis-

tioire voidaan tarvittaessa edelleen jaotella tapahtumamuistissa (episodinen) ja asiamuistissa (se-

manttinen) tapahtuviin muutoksiin (Erkinjuntti et al, 2015, 20).  
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Muistisairaudesta voidaan puhua silloin, kun sekä muisti että jokin muu kognitiivisen toiminnon alue 

ovat tutkitusti heikentyneet ja ohimenevät muistioireita aiheuttavat syyt, kuten masennus, aineen-

vaihdunnan häiriöt ja vaikeat B-vitamiinipuutokset, on suljettu pois. Etenevät muistisairaudet, kuten 

Alzheimerin tauti johtavat ennen pitkää muistin ja tiedonkäsittelyn dementia-asteiseen heikentymi-

seen ja dementia taas lopulta kuolemaan. Muistisairautta epäiltäessä muistioireiden ja tiedonkäsit-

telyn heikentymisen syy selvitetään, tutkimuksissa on olennaista määrittää, onko kyseessä Al-

zheimerin tauti (65-70% tapauksista), aivoverenkiertosairauden muistisairaus (15% tapauksista) 

vai muu etenevä muistisairaus (tyypillisesti Parkinsonin taudin muistisairaus, Lewyn kappale -muis-

tisairaus tai otsa-ohimolohkorappeuma). Muistisairaus voi olla myös sekamuotoinen, eli yhdistelmä 

edellämainituista. Tiettyjä muistisairauksia voidaan yrittää hoitaa lääkkein, erityisesti Alzheimerin 

tautiin on kehitetty lääkehoitoja, mutta mikään näistä ei ole parantava. (Hallikainen, Paajanen & 

Erkinjuntti, 2018, 21-22.) 

 

Ikääntymiseen kuuluu toimintojen heikentymistä niin fyysisen kuin kognitiivisen terveydenkin suh-

teen. Korkea ikä on suurin yksittäinen riskitekijä kognition heikentymisessä sekä eri muistisairauk-

sien ilmenemisessä. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, väestö ikääntyy tällä hetkellä voi-

makkaammin kuin koskaan aikaisemmin, tähän vaikuttaa muun muassa lääketieteen kehitys ja 

sairauksien entistä parempi hoito (Eshkoor, Hamid, Mun & NG, 2015, Parjanne, 2004). Ikääntymi-

seen liittyvästä luonnollisesta kognition heikkenemisestä lisää seuraavassa luvussa. 

 

2.2 Kognitio 

Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisen kykyä käsitellä erityyppisiä tietoja. Tarkkaavuus, luo-

vuus, hahmottamiskyky (tähän kuuluvat esimerkiksi värit ja muodot sekä tilan hahmottaminen), 

muistaminen, kielelliseen osaamiseen ja liikkumiseen liittyvät taidot sekä toiminnanohjaus ovat 

kognitiivisten taitojen osa-alueita. Ajattelu, suunnittelu ja ongelmien ratkaiseminen vaativat useiden 

edellämainittujen osa-alueiden samanaikaista käyttöä ja ovat näin ollen laaja-alaisia muotoja kog-

nitiivisesta kyvykkyydestä, eli korkeampia kognitiivisia toimintoja. Henkilön tunne-elämä, sen het-

kinen tunnetila sekä motivaatio vaikuttavat kognitiiviseen suoriutumiseen. (Jyväkorpi, 2017, 12.) 

 



  

10 

Muisti on merkittävä osa kaikkea kognitiivista kyvykkyyttä. Mieleenpainaminen ja mieleenpalautta-

minen ovat oleellisia vaiheita lähes jokaisessa päivittäisessä toiminnassa ja useimmat tutut toimin-

not terve henkilö kykenee toteuttamaan ilman aktiivista muistin käyttöä. Esimerkkejä näistä ovat 

mm. autolla ajaminen, kahvin keittäminen, pukeutuminen ja valokatkaisimen löytäminen tutussa 

ympäristössä. (Blazer ym., 2015, 37.) 

 

Muisti voidaan jakaa useaan eri osa-alueeseen; lyhytkestoista työmuistia käytetään muun muassa 

uuden oppimiseen ja ohjeiden noudattamiseen, pitkäkestoisista muisteista voidaan mainita se-

manttinen, eli asiamuisti, episodinen, eli tapahtumamuisti (myös elämänkertamuisti) sekä prospek-

tiivinen muisti, joka vastaa tulevaisuuteen liittyvistä asioista, kuten tapaamisista ja määräajoista. 

Lyhytkestoinen työmuisti ja pitkäkestoisista muistin alueista episodinen muisti sekä prospektiivinen 

muisti heikentyvät tavallisimmin henkilön ikääntyessä. Heikentymisellä tarkoitetaan tässä tapauk-

sessa sen muistin alueen käytön hidastumista tai takeltelua suhteessa aikaisempaan tasoon, tyy-

pillisesti heikentymisen huomaa sitä selkeämmin mitä vaativampi suoritettava muistitoiminto on. 

Semanttinen muisti voi toisaalta todistetusti karttua vielä 70 vuotta täyttäneillä eikä ikä tyypillisesti 

vaikuta tämän muistin alueen heikkenemiseen. Semanttisella muistilla tarkoitetaan esimerkiksi eri 

faktojen, kuten maiden pääkaupungit, muistamista. Iän karttuessa oikean vastauksen löytyminen 

voi olla hitaampaa, mutta tieto ei katoa vaan on palautettavissa viimeistään vihjeiden avulla. (Blazer 

ym., 2015, 37-39.) 

 

TAULUKKO 1. Normaali ikääntyminen ja lievä kognitiivinen heikentymä. Suora lainaus kirjasta Hal-
likainen & Mönkäre, Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt, 2017, 11.  

Normaali ikääntyminen Tiedonkäsittely hidastuu 

 Lyhytaikainen muisti kaventuu ja asioiden mieleenpainaminen vaatii 

enemmän aikaa ja tietoista yrittämistä 

 Vanhat ja vakiintuneet tiedot ja taidot eivät katoa, sanavarasto ei 

heikkene 

 Oppimiskyky säilyy 

 Talletettujen asioiden tunnistaminen ja vihjeisiin perustuva muistista 

haku säilyy 

Lievä kognitiivinen hei-

kentymä  

Todettu tiedonkäsittelyn yhden tai useamman osa-alueen selvä heik-

keneminen aikaisemmasta suoritustasosta 



  

11 

 Subjektiivinen muistioire tai oire muulla tiedonkäsittelyn osa-alueella 

 Jokapäiväisistä toimista selviytyminen ei ole vaikeutunut merkittä-

västi 

 Muistisairauden diagnostiset kriteerit eivät täyty 

 

 

2.3 Aivoterveys 

 

Aivoterveyden huomioivat elämäntavat ovat muistisairauksien ennaltaehkäisemisessä olennaisia, 

sillä vain murto-osa muistisairauksista aiheutuu perinnöllisistä tekijöistä (Jyväkorpi, 2018, 16). 

Muistiliitto tarjoaa kattavasti tietoa sekä käytännön vinkkejä aivoterveyden edistämisestä, koska 

aivojen hermosolut eivät uusiudu samalla tavoin kuin useimmat muut elimistön solutyypit on niiden 

suojeleminen erityisen tärkeää (Muistiliitto, Aivoterveys, 2017). Aivoterveyden kannalta oleellisia 

suojaavia ja haitallisia tekijöitä on koottu taulukkoon 2. Aivojen muokkautuminen on elinikäinen 

prosessi (Muistiliitto, Aivoterveys, 2017) ja vaikka aivojen kannalta parasta olisi noudattaa terveel-

lisiä elämäntapoja lapsuudesta lähtien, elimistö hyötyy elämäntapamuutoksesta vielä pitkästi keski-

iän jälkeenkin (Kivipelto, A-studio, 2019, viitattu 21.2.2019). 

 

A-studion haastattelema, muistisairauksia tutkiva professori Miia Kivipelto, mainitsee terveellisten 

elämäntapojen merkityksen aivoterveyden edistäjänä ja muun muassa kognitiivisten toimintojen 

ylläpitäjänä. Vuonna 2015 valmistuneessa, 2 vuotta kestäneessä FINGER-tutkimuksessa tutkittiin 

elämäntapainterventioiden merkitystä aivoterveyden edistäjänä sekä muistisairauksien ehkäisi-

jänä. Tuloksista selvisi, että jopa 30% muistisairauksista voitaisiin ehkäistä tai puhkeamisikää ly-

kätä, mikäli noudatettaisiin terveellisiä elämäntapoja. Professori Kivipelto mainitsee haastattelus-

saan sosiaalisen aktiivisuuden, liikunnan, terveellisen ruokavalion, sydän- ja verisuonitautien ris-

ketekijöiden hallinnan sekä levon ja virikkeellisyyden sopivan suhteen niiksi tekijöiksi, joista terveel-

liset elämäntavat muodostuvat. Kokonaisvaltaisuus ja pitkäjänteisyys on nostettu FINGER-tutki-

muksessa merkittäviksi asioiksi, lisäksi mainittuja tekijöitä voidaan painottaa henkilökohtaisista läh-

tökohdista esimerkiksi perinnöllisten riskitekijöiden mukaan. (Kivipelto, A-studio, 2019, viitattu 

21.2.2019) 

 

 



  

12 

  



  

13 

Taulukko 2, Aivoja kuormittavat tekijät. Koottu lähteistä: Jyväkorpi, 2017, 21 ja Muistiliitto, 2017, 
Aivoterveys alaotsikoineen 

Aivojen kannalta haitallisia 

ja/tai 

Epäterveellinen ruokavalio, erityisesti runsas tyydyttyneen 

rasvan määrä ja vitamiinien sekä hivenaineiden puute 

aivojen normaalitoimintaa  Metabolinen oireyhtymä, 1- tai 2-tyypin diabetes 

haittaavia tekijöitä Korkea verenpaine, korkea veren kolesteroli 

 Vähäinen liikunta, vyötärölihavuus 

 Runsas alkoholinkäyttö, tupakointi 

 Korkea ikä, sukurasite muistihäiriöihin (ApoE4-alleeli, muut 

riskigeenit) 

 Stressi 

 Pitkäkestoinen masennus lieveilmiöineen (aloitekyvyttö-

myys, sosiaalinen eristäytyminen) 

Aivoja suojaavia tekijöitä Säännöllinen, monipuolinen, ravitsemussuositusten mukai-

nen ruokavalio 

 Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta, mm. 

verenpainetason ja veren kolesteroliarvon huomiointi 

 Pään suojaaminen iskuilta ja kolhuilta 

 Säännöllinen, monipuolinen liikunta, mukaan lukien arkilii-

kunta! 

 Aivojen aktivointi; ristikot, palapelit, ongelmanratkaisu, kä-

sityöt, taide, musiikki, rutiineista poikkeaminen 

 Aktiivinen sosiaalinen elämä 

 Riittävä lepo; hyvä unenlaatu ja stressitekijöiden hallinta 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa menetelmänä vapauden valikoida tutkimusaineistoa niin, että 

se tukee tutkimuskysymyksen tai kysymyksien käsittelyä (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, 

Jääskeläinen & Liikanen, 2013). Koska aineistonhankinta ei ole systemaattista, tästä tutkimuksesta 

ei voida odottaa yleistettävää vastausta lievän kognitiivisen heikentymän määritelmään, ennalta-

ehkäisyyn tai hoitoon. Tarkoitus on kuvata ilmiötä nimeltä lievä kognitiivinen heikentymä, eli välitilaa 

normaalikognition sekä muistisairauden välimaastossa. Käsitteen määrittelyn lisäksi tutkin oireyh-

tymän hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyviä tekijöitä. Toissijaisena tarkoituksena on herättää ajatuk-

sia ja keskustelua kyseessä olevasta ilmiöstä ja sen merkityksestä henkilötasolla sekä tätä kautta 

laajemmin lievän kognitiivisen heikentymän merkityksestä terveydenhuollon ja sairauksien ennal-

taehkäisyn tasolla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota tietoa lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaidensa tai lä-

heistensä kognitiosta ja aivoterveydestä. Opinnäytetyö tarjoaa lievän kognitiivisen heikentymän 

määrittelyn lisäksi tietoa aivoterveydestä ja sen ylläpitämisestä. Aivoterveys ja aivoterveyden edis-

täminen on osa jokaisen terveydenhoitoalan ammattilaisen työnkuvaa eikä koske pelkästään 

ikääntyneiden kanssa työskenteleviä, sillä kognitiivista heikentymää ja eteneviä muistisairauksia 

tavataan myös työikäisillä (Hallikainen & Mönkäre, 2017, 216), lisäksi esimerkiksi ruokavalion vai-

kutus muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin voi näkyä jo lapsilla ja nuorilla (Jyväkorpi, 2017, 

108). Tutkimuksesta voivat hyötyä hoitoalan opiskelijat, niin korkeakoulututkintoa opiskelevat kuin 

perustutkintoakin, ja muut kognitiivisesta heikentymästä kiinnostuneet.  

 

Tutkimuskysymys on; Mitä tarkoittaa lievä kognitiivinen heikentymä erityisesti oireyhtymästä kärsi-

vän näkökulmasta ja  mitkä tekijät vaikuttavat oireyhtymän ilmenemiseen sekä tilan etenemiseen. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusmetodi 

Tutkimusmetodiksi tähän opinnäytetyöhön valikoitui kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskat-

saus metodina voi valikoitua käyttöön useasta syystä, tässä opinnäytetyössä kuvailevaa kirjalli-

suuskatsausta käytetään, koska sen avulla voidaan arvioida olemassaolevaa teoriaa, muodostaa 

kokonaiskuva eri asiakokonaisuuksista ja tunnistaa näissä piileviä ongelmia (Salminen, A., 2011, 

3). Metodi mahdollistaa lievään kognitiiviseen heikentymään liittyvän pohdinnan, tutkimustulosten 

kautta voidaan kuvata, millaisia vaikutuksia oireyhtymällä on käytännössä asiakkaan elämään.  

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan vielä jaotella kahteen eri alatyyppiin; narratiiviseen ja inter-

goivaan. Tämä opinnäytetyö putoaa enemmän narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kategoriaan, 

sillä jo tutkimuksilla tuotetusta aineistosta tuotetaan tässä tapauksessa ajankohtaista tietoa sisäl-

tävä synteesi lievästä kognitiivisesta heikentymästä. Avoimuuden nimissä tuotakoon ilmi, että nar-

ratiivinen kirjallisuuskatsaus voi muodostua puolueelliseksi, koska usein tarkoituksena on nostaa 

esiin kirjoittajan näkökulmasta tärkeimmät kohdat. Lisäksi metodi ei vaadi kriittisyyttä, vaikka tässä 

opinnäytetyössä tuodaankin esiin myös ristiriitoja tutkittavan aiheen suhteen. (Salminen, A., 2011, 

7.) 

 

Tutkimusvaiheet voidaan jakaa viiteen kohtaan seuraavasti; tutkimusongelman asettelu, aineiston 

hankkiminen ja arviointi, aineiston analyysi, aineiston tulkinta sekä tulosten esittäminen (Salminen, 

2011). Tämä opinnäytetyö mukailee mainittua mallia, ensin on tehty opinnäytetyön suunnitelma, 

jossa on alkuun pohdittu tutkimusongelmaa ja sitä, onko tutkimukselle ylipäätään tarvetta sekä 

tehty aineiston keruuta varten suunnitelma, joka on sittemmin toteutettu. Aineisto on haettu läh-

teistä, joista todennäköisimmin löytyy opinnäytetyöllä merkittäviä lähteitä (ks. seuraava kappale). 

Aineiston laadun arviointiin ei voitu tässä tapauksessa käyttää yhtä ainoaa mittaria, sillä tutkimus-

lähteet ovat erilaisia. Tutkimusaineiston alkuperäislähteitä on kuitenkin tarkasteltu laadun näkökul-

masta ja tietoa aineistosta on kerätty kriittistä, tutkivaa silmää käyttäen. Aineiston analyysissä koko 

aineisto on käyty kokonaisuudessan läpi ja pyritty löytämään siitä olennaisimmat osat opinnäyte-
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työn käyttöön. Tästä raaka-aineistosta on sittemmin koottu yhteneväisiä päätelmiä lievän kognitii-

visen heikentymän ilmiöön liittyen. Nämä päätelmät on kerätty tähän opinnäytetyöhön raportin 

muotoon ja koko prosessin onnistumista on tämän jälkeen arvioitu Pohdinta-osiossa. 

 

4.2 Tutkimusaineisto 

Aineiston keräämisessä on hyödynnetty  erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä tietokantoja 

kuten Johanna Briggs Instituten EBP Database ja PubMed. Tietokannat valittiin kirjaston informaa-

tikon suositusten perusteella, kyseisiin tietokantoihin on kerätty laajasti kansainvälisiä tutkimuksia. 

Lisäksi aineiston haussa on hyödynnetty Oulun kaupunginkirjaston sekä OAMKin kirjastojen tar-

jontaa. Aineisto on rajattu tarkasti, käsittelyyn valikoitui vain tuoreita kognitiiviseen heikentymään 

liittyviä tutkimuksia ja artikkeleita. Ajallisesti kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettavat tutkimukset 

ovat hakuhetkellä enintään viisi vuotta vanhoja, julkaisuvuodet vuodesta 2014 eteenpäin. Hakuja 

tehdessä aineistotutkimuksien kieli oli rajattu suomeen ja englantiin, käytännössä suomenkielisiä 

tutkimuksia aiheesta ei valikoitunut käyttöön yhtäkään, joten käytetty tutkimuasineisto on kauttaal-

taan englanninkielistä. 

 

Käytetyt tietokannat ja hakusanat on koottu taulukkoon ”Aineiston haku” (Liite 1) ja opinnäytetyön 

aineistoksi valikoituneet artikkelit ja tutkimukset on avattu taulukkoon ”Tutkimusaineisto” (Liite 2). 

Tiedonhakujen tuloksia selatessa ulkopuolelle rajautuivat muun muassa artikkelit ja tutkimukset, 

jotka koskivat väliaikaista, esimerkiksi leikkauksen tai pään trauman jälkeistä kognitiivista heiken-

tymää. Ulkopuolelle rajautui myös tutkimuksia, jotka olivat vielä keskeneräisiä, tai joihin ei ollut 

saatavilla maksutta täyttä tutkimustekstiä. Valtaosa mukaan valikoituneista tutkimuksista oli Yhdys-

valloissa valmistuneita, mutta käytetyimpien aineistotutkimuksien joukkoon valikoitui myös Iso-Bri-

tanniasta ja Malesiasta sekä Ruotsista peräisin olevia tutkimuksia tai artikkeleita. Opinnäytetyön 

oma metodi, kuvaileva kirjallisuuskatsaus sallii aineistossa useita eri metodeja käyttävien tutkimuk-

sen valinnan. Valikoituneessa aineistossa tutkimusmetodeina oli käytetty mm. laadullista, osin 

strukturoitua haastattelua, kohorttitutkimusta, pitkittäistutkimusta ja väestötutkimusta. Valikoitu-

neita tutkimuksia yhdistivät taulukkoon 3 kerätyt sisäänottokriteerit. 
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Taulukko 3 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 

Aineisto käsittelee lievää kognitiivista heiken-

tymää tai sen toteamista, kun oireiden aiheut-

taja ei ole ohimenevä syy 

Aineisto käsittelee lievää kognitiivista heiken-

tymää, jonka aiheuttajana esim. akuutti sai-

raus tai epileptinen kohtaus. 

Aineiston julkaisuvuosi asettuu vuosiin 2014-

2019 valillä 

Aineisto on julkaistu ennen vuotta 2014 

Aineiston teksti on kokonaisuudessaan luetta-

vissa maksutta 

Aineiston tekstiä ei ole kokonaisuudessaan 

saatavilla maksutta 

Aineisto pohjautuu tutkittuun tietoon tai on al-

kuperäistutkimus 

Aineiston kirjoittajilla objektiivisuuteen vaikut-

tavia sidonnaisuuksia 

Aineiston julkaisukieli on suomi tai englanti  

Aineisto on julkaistu luotettavassa lähteessä 

ja on vertaisarvioitu 

 

 

 

4.3 Aineiston analysointi  

 

Aineiston analysoinnissa voi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ollessa kyseessä käyttää niin 
kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin analysointimenetelmiä. Analysointimenetelmän valin-
taan vaikuttavat tekijän tarkoitusperät sekä kerätty aineisto, menetelmän valinnalla voidaan 
pyrkiä korostamaan tiettyjä osa-alueita, jotka parhaiten palvelevat käsillä olevan teeman kä-
sittelyä. Oman haasteensa menetelmän valinnalle ja itse analyysille aiheuttaa aineiston 
koostuminen eri tyyppisistä tutkimuksista. (Kangasniemi ym. 2013, 296–297) 

 

Salmisen (2011) mukaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus jakautuu kahteen alatyyppiin, joista tämä 

opinnäytetyö edustaa narratiivista kirjallisuuskatsausta, narratiivisen kirjallisuuskatsauksen aineis-

ton analyysin muoto on kuvaileva synteesi, jossa yhteenveto tehdään ytimekkäästi ja johdonmu-

kaisesti (vrt. integroiva kirjallisuuskatsaus, jossa analyysi noudattelee systemaattisen kirjallisuus-

katsauksen mallia). Aineiston analyysi aloitettiin käymällä käyttöön valikoitunut aineisto kauttaal-

taan lukemalla läpi, samalla poimien tutkimuksista opinnäytetyössä hyödynnettävät materiaalit suo-

menkieliseksi raakatekstiksi. Käytännössä koko aineisto on käyty vähintään kahteen otteeseen 
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läpi, jotta eri vivahteet on saatu mukaan analyysiin. Raakatekstiä eri aineistotutkimuksista on sit-

temmin yhdistelty opinnäytetyötä palveleviksi kokonaisuuksiksi ja näin on muodostunut alkuperäis-

tutkimuksista tiivistettyjä asiakokonaisuuksia. 

 

Käytetty aineisto muokkautui vielä varsinaista opinnäytetyötä kirjoittaessa, kaikkia suunnitteluvai-

heessa aineistoksi valikoituneita lähteitä ei käytetty, sillä suunnitelman ja analyysin välillä osa ai-

neistosta oli muuttunut maksulliseksi eikä ollut enää saatavilla. Analysointiin valikoituneita tutki-

muksia yhdistää niiden keskittyminen lievään kognitiiviseen häiriöön ja sen ilmenemiseen vaikutta-

viin tekijöihin, koska tarkoituksena on löytää yhteneväinen määritelmä lievän kognitiivisen heiken-

tymän oireyhtymälle ja mahdollisia oireyhtymän syntyyn ja ennaltaehkäisyyn liittyviä tekijöitä. Osa 

tutkimuksista nousi muita hyödyllisemmiksi opinnäytetyötä tehdessä. 

 

4.4  Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuseettisen lautakunnan julkaisussa ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen kä-

sitteleminen Suomessa” käydään läpi useita askeleita, joita tulee noudattaa hyvän ja luotettavan 

tutkimuksen aikaansaamiseksi. Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa huolellisuutta, tarkkuutta ja 

rehellisyyttä niin tutkimustyössä, tutkimuksen julkaisemisessa kuin tulosten arvioinnissakin, avoi-

muus ja tutkimukseen kuuluneiden askeleiden auki kirjoittaminen ovat osa tätä. Tutkimus suunni-

tellaan, toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja näistä raportoidaan avoimesti, lisäksi syntynyt ai-

neisto taltioidaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla ja altistetaan 

vertaisarvioinnille. Tiedonhankinnassa tulee soveltaa eettisesti kestäviä menetelmiä (johdonmukai-

suus, lähdekriittisyys) ja aihetta aikaisemmin tutkineiden tutkijoiden työtä tulee arvostaa ja heidän 

julkaisuihinsa viitata asianmukaisella tavalla. Tutkijoiden sidonnaisuudet ja mahdollinen rahalii-

kenne tutkimuksen suhteen on myös tuotava julki. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6.) 

 

Koska kyseessä on narratiivinen, kuvaileva kirjallisuuskatsaus, ei lähtökohtaisestikaan voida odot-

taa, että tulokset olisivat yksioikoisia tai että lievälle kognitiiviselle heikentymälle löydettäisiin auko-

ton määritelmä tai ennaltaehkäisevä hoito. Opinnäytetyön tutkimusta varten on kuitenkin kirjoitettu 

etukäteen suunnitelma, jota tutkimuksen kulussa on noudatettu. Opinnäytetyöllä on selkeä ja koh-

dennettu tarkoitus, jota jatkossa pyritään palvelemaan. Tutkimuksen tarkoitus on tarjota tietoa lie-

västä kognitiivisesta heikentymästä käsitteenä ja oireyhtymänä, sen paikasta ja merkityksestä niin 



  

19 

luonnollisessa, ikääntymisestä johtuvassa kognition heikkenemisessä kuin sairausperäisessä, de-

mentiaan johtavassa muistisairaudessa.  

 

Analysoitava  aineisto on kerätty tämän tarkoituksen pohjalta ja aineistoon on valikoitunut tutkimuk-

sia, jotka tätä tarkoitusta palvelevat, aineiston keruu siis ei ole ollut systemaattista, mutta muutoin 

hyvää tutkimusetiikkaa noudattavaa, lähteisiin on vittattu asianmukaisesti eikä tutkimusten tuloksia 

ole opinnäytetyön tarkoitusta varten vääristelty tai muokattu, vaan aineistoa on analysoitaessa ke-

rätty sellaisenaan ja yhdistelty harkiten opinnäytetyötä varten. Laadunarviointi oli siinä mielessä 

vaikeaa, että tekijällä ei ole tästä ennestäään kokemusta. Tutkimusten laadun varmistamiseksi hyö-

dynnettiin tämän vuoksi vain tutkimuksia, jotka on julkaistu tieteellisessä ja/tai vertaisarvioidussa 

julkaisussa, aineistotutkimuksen laadunarviointi on siis tehty asiantuntijoiden toimesta jo ennen jul-

kaisua ja opinnäytetyön kirjoittajan tehtäväksi jäi arvioida soveltuuko materiaali opinnäytetyö läh-

deaineistoksi. Tähän opinnäytetyön raporttiin on avattu koko opinnäytetyöprosessin vaiheet suun-

nitelmasta analysointiin ja tutkimustulosten raportointiin, pohdinnassa on lisäksi läpikäyty proses-

siin liittyneitä ongelmia ja niiden ratkaisut.  
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5 LIEVÄN KOGNITIIVISEN HEIKENTYMÄN MÄÄRITELMÄ 

Lievä kognitiivinen heikentymä (mild cognitive impairment, MCI) on terminä ollut olemassa jo yli 20 

vuoden ajan ja on sekä laajimmalle levinnyt että käytetyin normaalin kognition ja dementiaan joh-

tavan muitisairauden välitilatermi. Tarve termin kehittämiselle syntyi, kun 90-luvun loppupuolella 

kognition heikkenemiseen liittyvissä pitkittäistutkimuksissa huomattiin, että dementiaan johtavien 

muistisairauksien diagnostiset kriteerit eivät läheskään aina täyttyneet henkilöillä, joiden kognitiivi-

set kyvyt eivät myöskään vastanneet normaalitasoa. Kun ajan kuluessa dementiatutkimuksien pai-

nopiste on siirtynyt itse dementian parantamisesta sen ennaltaehkäisyyn, on ollut välttämätöntä 

löytää hyvä käsite kuvaamaan harmaata aluetta normaalin kognitiivisen heikkenemisen ja muisti-

sairauden välissä. MCI:n kriteerit täyttävien henkilöiden tunnistaminen, seuranta ja hoito on olen-

naista dementian ennaltaehkäisyssä. (Petersen, Caracciolo, Brayne, Gauthier, Jelic, & Fratiglioni, 

2014) 

 

Vuonna 2003 on julkaistu ensimmäinen kansainvälinen kriteeristö lievälle kognitiiviselle heikenty-

mälle ja tätä on sittemmin laajennettu, sillä alkuperäisen käsitteen tarkoitus oli tunnistaa nimen-

omaan Alzheimerin tautiin johtava kognition heikkeneminen (amnestinen MCI, ks. lisää kappa-

leessa 4.2) (Petersen et al, 2014). Useissa tapauksissa MCI:n löytymistä pidetään merkittävänä 

vain siitä syystä, että kategorisoimalla lievään kognitiivisen heikentymään liittyvät oireet ja teke-

mällä lisätutkimuksia, voidaan usen tunnistaa ne henkilöt, joille myöhemmin kehittyy Alzheimerin 

tauti (Erkinjuntti et al, 2015, 83). 

 

Lievä kognitiivinen heikentymä määritellään tilaksi, jossa kognitio on vähintään yhdeltä osa-alu-

eelta heikentynyt poikkeavasti henkilön ikään ja koulutustasoon nähden, mutta tila ei vielä vastaa 

minkään tunnetun muistihäiriön kriteereitä (mm. Gomersall et al, 2017, Petersen et al, 2015. ja 

Eskoor et al, 2015). Kriteeristöön kuuluu; häiriö muistamisessa tai muulla kognition alueella, mah-

dollisuuksien mukaan läheisen vahvistamana, objektiivinen häiriö muistissa tai muulla kognition 

alueella tutkimusten vahvistamana, pääosin säilyneet kognitiiviset kyvyt yleisesti, arjessa pärjää-

minen säilynyt ja ei dementiaa. (Gomersall, Smith, Blewett & Astell, 2017) 
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5.1 Etiologia 

Muistioireita aiheuttavat syyt, eli etiologia voidaan yleisesti jaotella neljään ryhmään; ohimenevät 

syyt, parannettavissa olevat syyt, pysyvät jälkitilat ja etenevät syyt (Erkinjuntti et al, 2015, 78). Lie-

västä kognitiivisesta heikentymästä puhuttaessa on olennaista poissulkea, ettei muistioireiden ai-

heuttaja ole jokin ohimenevä tai parannettavissa oleva tekijä (Petersen et al., 2015). Ohimenevät 

syyt, kuten lievät aivovammat, epileptiset kohtaukset, lääkkeet tai delirium sekä parannettavissa 

olevat syyt, kuten B12-vitamiinin puutostila, masennus, ahdistuneisuus ja uupumus tai erilaiset ai-

neenvaihdunnan häiriöt (yleisimmin hypotyreoosi) ovat nimiensä mukaisesti väliaikaisia tiloja ei-

vätkä hyvin hoidettuina vaikuta pysyvästi henkilön kognitiiviseen kyvykkyyteen (Erkinjuntti et al, 

2015, 78-79). 

 

Kognition heikkenemisen syynä voi olla myös pysyvä jälkitila, kuten traumaattisesta aivotapatur-

masta aiheutuva aivovamma, aivoverenkiertosairaus (aivoinfarkti), aivotulehdus, aivoperäisen leik-

kauksen jälkitila tai B1-vitamiinin puutos. Näissä tilanteissa etenemistä ja palaamista aikaisem-

malle kognition tasolle ei aina voida odottaa, vaikka kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kuntoutus 

on oleellinen osa hoitoa. Eteneviä muistioireita aiheuttavia syitä ovat erilaiset muistisairaudet. Kes-

keisimpinä ja selvästi yleisimpinä Alzheimerin tauti sekä vaskulaaridementia, joista muodostuu 

usein myös sekatyyppinen dementoiva muistisairaus, muita muistisairauksia ovat Lewyn kappale 

–tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus, otsa-ohimolohkorappeuma ja harvinaisimpina erilaiset 

prionitaudit. (Erkinjuntti et al, 2015, 79) 

 

5.2 Alatyypit  

Lievä kognitiivinen heikentymä voidaan toteamisen jälkeen luokitella tutkimustulosten ja haastatte-

luiden perusteella eri alatyyppeihin. Amnestisessa MCI:ssä kognition heikentymä todetaan henki-

lön muistitoiminnoissa, yhden osa-alueen ei-amnestisessa MCI:ssaa heikentymä on yhdessä kog-

nition osa-alueella, mutta ei muistissa ja usean osa-alueen MCI:ssä heikentymistä on usealla kog-

nition osa-alueella ja/tai muistissa (Eshkoor et al, 2015)). Petersen et al, 2015, määrittää viimeksi 

mainitun alatyypin vielä kahteen erilliseen alatyyppiin; usean osa-alueen MCI, jossa heikentymää 

myös muistitoiminnoissa ja usean osa-alueen MCI, jossa muistitoiminnoissa ei heikentymistä.  
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Eri alatyypeillä on hieman erilaiset ennusteet, koska niiden etiologiat yleensä poikkeavat toisistaan. 

Amnestinen MCI johtaa todennäköisimmin Alzheimerin tautiin tai muuhun dementoivaan muistisai-

rauteen kun taas yhden osa-alueen ei-amnestisella MCI:llä on paras ennuste dementian välttämi-

sessä, siinä heikentymä vaikuttaa esimerkiksi motorisiin toimintoihin. Aivojen plasisuuden vuoksi 

aivot voivat lievän kognitiivisen heikentymän toteamisen jälkeenkin palata normaalille kognition ta-

solle. Kuitenkin ennusteissa MCI:n toteamisen jälkeen dementiaan johtavan muistisairauden to-

dennäköisyys on toteamishetkellä 10% ja 6v. lievän kognitiivisen heikentymän toteamisen jälkeen 

jopa 80-90%. (Eshkoor et al, 2015.) 

 

5.3 Lievään kognitiiviseen heikentymään liittyvät ristiriidat 

Lievä kognitiivinen heikentymä on oireyhtymä, joka voi yksilöstä riippuen ilmetä eri tavoilla ja ai-

heutua eri syistä (ks. esim. luku 4.1 Etiologia). Tästä johtuen tutkimusristiriitoja syntyy auttamatta, 

lisäksi käsitteeseen ja sen ymmärtämiseen liittyy problematiikkaa, koska oireyhtymä pitäisi pystyä 

selittämään henkilölle, jonka koulutustaso voi olla hyvinkin matala ja oireyhtymän laadusta johtuen 

kognitiiviset kyvyt vielä tämänkin lisäksi heikentyneitä. 

 

5.3.1 Ongelmat tutkimusnäkökulmasta 

Tutkimusnäkökulmasta lievä kognitiivinen heikentymä käsitteenä on kansainvälisesti kritisoitu, 

koska nykymääritelmällä se käsittää monenlaisia, heterogeenisia heikentyneen kognition tiloja. 

Tutkimusnäkökulmasta ongelmia aiheuttaa myös se, että käsitettä käytetään tutkimuksissa, joissa 

on eri tutkimusympäristöjä, eri ikäisiä tutkittavia, eri tutkimusmenetelmiä, erilaisia tapoja käyttää 

diagnostisia kriteerejä, tutkittavia, joilla on ennestään diagnooseja, joiden olemassaolo on ongelma 

termin käytölle (kuten todettu muistisairaus, masennus), eri käytäntöjä tutkittavien seurannan ja 

seurantavälin suhteen ja viimeisimpänä ongelmia tutkimusten johdonmukaisuudessa. (Petersen et 

al, 2015.) 

 

Osa näistä tutkimusristiriidoista on olemassa lähes jokaisen alan tutkimuskentällä. Kuitenkin näistä 

on oltava tietoisia kun etsitään määritelmää lievälle kognitiiviselle heikentymälle. Tutkimukset, 
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joissa tutkittavilla on lievän kognitiivisen heikentymän kanssa ristiriitaisia diagnooseja tai näitä diag-

nooseja ei ole poissuljettu tuottavat vääristyneitä tuloksia. Esimerkiksi masennus voi vaikuttaa hen-

kilön kognitiivisiin kykyihin väliaikaisesti heikentävästi. 

 

Tutkittaessa kognition heikentymisen ennusteita ja etiologiaa ongelmaksi nousee myös tutkittavien 

värväyspaikat. Useisiin lievän kognitiivisen heikentymän tutkimuksiin on värvätty henkilöitä suoraan 

muistiklinikoilta, jolloin on todennäköisempää, että tutkittavilla on kognitiivisia häiriöitä verrattuna 

normaaliväestöön. Myös MCI:n eteneminen dementoivaksi muistisairaudeksi on näillä henkilöillä 

todennäköisempää (10-15% vuodessa etenee muistisairaudeksi), kuin väestössä yleensä (5-10% 

vuodessa etenee muistisairaudeksi). Edelleen, normaaliväestössä kognitiivisen heikentymän 

etiologia on monimuotoisempi (ks, etiologia kappaleessa 4.1) kuin klinikoilla asioivien keskuu-

dessa. (Petersen et al, 2015.) 

 

5.3.2 Ongelmat yksilön näkökulmasta 

Yksilön ja heidän läheistensä näkökulmasta oireyhtymä voi aiheuttaa ongelmia jo pelkästään ter-

mistön vuoksi. Gomersall et all on tutkinut lievään kogniitiiviseen heikentymään sairastuneiden 

sekä heidän läheistensä kokemuksia oireyhtymän kanssa elämisestä puoli vuotta diagnoosin saa-

misen jälkeen. Tutkittavia haastateltiin puolen vuoden sisällä kognitiivisten testien ja haastattelui-

den valmistumisesta. Huomattavalle osalle tutkittavista oli epäselvää, mitä MCI merkitsi, usealle oli 

puhuttu samassa yhteydessä Alzheimerin taudista ja dementiasta, toisille taas ei oltu annettu mie-

leenpainuvaa tietoa oireyhtymästä lainkaan (Gomersall, Smith, Blewett & Astell, 2017).  

 

Tutkittavilla ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä termi ”kognitiivinen” tarkoitti. Tutkittaville tuotti on-

gelmia myös sana ”lievä” käsitteessä. Osa koki, että heidän kognitiiviset kykynsä todella olivat mer-

kittävästi heikentyneet aikaisemmasta ja ”lievä” kognitiivinen heikentymä tarkoitti, että heidän lää-

kärinsä eivät olleet ymmärtäneet tätä seikkaa. Toisaalta oli pääteltävissä, että jotkut tutkimukseen 

osallistuneet eivät olleet ymmärtäneet oman tilansa vakavuutta ja MCI:n mahdollisia seuraamuksia 

heikentymän edetessä, koska käsitteessä on sana ”lievä”. Terminologiasta huolimatta tutkittaville 

oli yhteistä huoli tulevaisuudessa pärjäämisestä, avun tarpeesta ja sen saamisesta sekä kognition 

jatkuvasta heikentymisestä. Jo alle puoli vuotta diagnoosista, kognition heikentymisellä oli ollut 

merkitystä haastatelluiden sosiaalisissa suhteissa. (Gomersall et al, 2017.) 
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6 LIEVÄ KOGNITIIVINEN HEIKENTYMÄ OIREYHTYMÄNÄ, PUHKEAMISEN 

JA ETENEMISEN ENNALTAEHKÄISY 

Määritelmän mukaan lievä kognitiivinen heikentymä tarkoittaa, että henkilöllä on oma tai läheisen 

toteama muistioire tai oire jollain muulla kognition osa-alueella sekä objektiivisesti tutkimuksin tai 

haastatteluin todettu muistin heikentymä tai heikentymä  jollain muulla kognition tasolla suhteessa 

henkilön aikaisempaan suoritustasoon. Kuitenkin henkilön arjesta selvyityminen on säilynyt eivätkä 

oireet vastaa minkään tunnetun muistihäiriön kriteeristöä. (mm. Erkinjuntti ym. 2015, Petersen ym. 

2015, Eshkoor ym. 2015) 

 

6.1 Lievän kognitiivisen heikentymän ennaltaehkäiseminen 

Lievän kognitiivisen heikentymän ennaltaehkäisy on aivoterveydestä huolehtimista (ks. 2.3 Aivo-

terveys). Monipuolinen, vitamiini- ja antioksidanttipitoinen ruokavalio, säännöllinen aerobinen lii-

kunta, riittävä lepo, aivojen aktivointi sekä sosiaalinen aktiivisuus ovat kognition heikentymisen en-

naltaehkäisyn sekä etenemisen hidastamisen kannalta oleellisia (Eshkoor ym., 2015, Petersen 

ym., 2015). Se, kuinka voimakas ehkäisyteho näillä tekijöillä on, on vielä epäselvää tutkimuksien 

valossa. Kuitenkin tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että esimerkiksi masennus, eristäytynei-

syys, sekä elämäntapasairaudet, kuten 2-tyypin diabetes sekä sydän ja verisuonisairaudet altista-

vat lievälle kognitiiviselle heikentymälle, vaikka eivät siihen suoraan johdakaan (Petersen ym., 

2015). 

 

6.1.1 Psyykkinen terveys ennaltaehkäisevänä tekijänä 

Aivoterveyteen liittyvät osatekijät ovat ensisijaisia kognitiivisten kykyjen ylläpitämisessä. On myös 

toissijaisia tekijöitä, jotka voivat heikentää kognitiivista suorituskykyä ja johtaa jopa pysyvään kog-

nition heikentymiseen. Gallagher et al on tutkinut neuropsykologisten tekijöiden vaikutusta kogniti-

oon, apatia, masennus ja ahdistuneisuus vaikeuttavat ihmisten kykyä huolehtia itsestään ja löytää 

elämästä mielekkäitä asioita. Lisäksi nämä oireet lisäävät henkilön eristäytyneisyyttä ja passivoivat, 

erityisesti ahdistuneisuus saattaa merkittävästi heikentää myös unen laatua vaikeuttaen fyysista ja 
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psyykkistä palautumista (Gallagher, Fischer & Iaboni, 2017). Näiden tilojen riittävän hyvä hoito 

osaltaan mahdollistaa terveellisten elämäntapojen ylläpitämisen, toisaalta esimerkiksi masennus 

ja ahdistuneisuus ovat tiloja, jotka usein rajoittavat niistä kärsivän kykyä hakeutua hoitoon muiden-

kaan syiden vuoksi. Masennuksen ja muiden neuropsykologisten tekijöiden hoito on mahdotonta, 

jos henkilö on jo ennen oireiden tunnistamista eristäytynyt hoidon piiristä. 

 

6.1.2 Sosiaaliset suhteet ennaltaehkäisevänä tai heikentymää edistävänä tekijänä 

Toisessa tutkimuksessa on kartoitettu kielteisten sosiaalisten kohtaamisten vaikutusta kognitiivisiin 

kykyihin. Kielteiset sosiaaliset kontaktit luetaan psykososiaalisten stressitekijöiden joukkoon ja niillä 

tarkoitetaan niin runsaasti mielipahaa aiheuttavia, mutta harvoin toistuvia tapahtumia (avioero, vä-

lirikko ystävän kanssa) kuin usein toistuvia, näennäisesti harmittomia tapahtumia (perheriita, epä-

asiallinen kohtelu kaupassa/hoitolaitoksessa). Tutkimuksen seuranta-aikana osalle tutkittavista ke-

hittyi lievää kognitiivista heikentymää vastaava tila ja suhteessa muihin osallistujiin näillä henkilöillä 

oli keskimääräistä enemmän kokemuksia kielteisistä sosiaalisista kontakteista. Kielteisiltä kontak-

teilta ei voida täysin välttyä, mutta omalla suhtautumisella voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon 

ne aiheuttavat stressiä. Voidaan olettaa, että paremmat stressinhallintakeinot ja resilienssin paran-

taminen lisäisivät kognitiivista terveyttä ikääntyvillä ihmisillä. (Wilson, Boyle, James, Leurgans, 

Buchman & Bennett, 2015.) 

 

Resilienssi on psyykkinen ominaisuus, joka vaikuttaa siihen, millä tavoin ja kuinka nopeasti ihminen 

selviytyy häntä kohtaavista koettelemuksista. Resilienssiä on toisilla enemmän kuin toisilla, siihen 

vaikuttavat niin kasvatus, biologiset ominaisuudet (herkkyys) kuin ykslölliset elämänkokemukset-

kin. Se ei ole kiinteä ominaisuus, vaan taito, jota voi myös kehittää. Psyykkinen selviytymiskyky 

kehittyy elämän myötä, sillä kaikki kokevat vastoinkäymisiä, resilienssi kehittyy, kun näitä koke-

muksia käy läpi ja pyrkii aktiivisesti löytämään hyviä, terveitä keinoja ylittää esteet. Ongelmaratkai-

sukykyjen, joustavuuden, itsesäätelykyvyn sekä optimistisen elämänasenteen kehittäminen lisää-

vät resilienssiä. (Suomen Mielenterveysseura Ry.) 
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6.2 Lievän kognitiivisen heikentymän seuranta ja hoito 

Suomessa lievän kognitiivisen heikentymän seurantaväli on 6-12 kuukautta (Hallikainen & Mön-

käre, 2017, 13). Tämä tarkoittaa, että suositusten perusteella kaikki, joilla on todettu kognition hei-

kentymistä tulisi ottaa uudelleen seurantakäynnille aikavälin sisällä. Käytännössä tämä ei kuiten-

kaan aina toteudu, muististaan huolestuneiden määrät ovat ajan mittaa kasvaneet eivätkä tervey-

denhuollon henkilöresurssit ole pysyneet tässä mukana (sisäinen lähde). Seurannan tarkoituksena 

on turvata oireyhtymästä kärsivien tuen ja tiedon saanti sekä mahdollistaa varhainen hoidon aloi-

tus, mikäli muistisairauden kriteerit seurannan aikana täyttyvät.  

 

Lievään kognitiiviseen heikentymään ei ole Suomessa saatavilla lääkehoitoa, vaan asetyliinikolii-

niesteraasin estäjät (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini) sekä memantiini ovat virallisten suo-

situsten mukaan käytettävissä vain diagnosoidun muistisairauden, pääasiassa Alzheimerin taudin 

ja Parkinsoin taudin hoitoon (Hallikainen & Mönkäre, 2017, 141). Kansainvälisesti näitäkin lääkkeitä 

käytetään myös MCI:n hoitoon, usein oireyhtymästä kärsivillä on tarve saada myös lääkinnällistä 

apua (Gomersall ym.  2017) vaikka sen tehosta ei ole luotettavaa näyttöä, eikä lääkehoitoa näin 

ollen tulisi suositella (Petersen ym. 2015). 

 

Kansainvälisesti eroja on myös seurantavälin suhteen, Yhdysvalloissa myös lievän kognitiivisen 

heikentymän seurantaväliksi on suositeltu 3-6 kuukautta. Lyhyempi seurantaväli mahdollistaa paitsi 

kognitiivisen tason tarkkailun, myös tuen ja tiedon antamisen, elämäntapaohjauksen sekä muiden 

perussairauksien hyvän hallinnan. Koska lievä kongnitiivinen heikentymä voi vaikuttaa yksilön elä-

mään usealla eri osa-alueella, on tukiverkon vahvistaminen ja itseilmaisun vahvistaminen tärkeä 

osa hoidon jatkumoa. (Eshkoor ym., 2015.) 

 

6.3 Oireyhtymän tunnistaminen elämänlaatua parantavana tekijänä 

Gomersall ym., 2015, ovat siis tutkineet lievän kognitiivisen heikentymän merkitystä yksilön ja hei-

dän läheistensä näkökulmasta. Haastattelututkimuksessa päälimmäiset tunteet olivat lisääntynyt 

huoli sekä helpotus oireyhtymän diagnoosista. Tutkittavat sekä heidän läheisensä olivat huolis-

saan, sillä lupauksia kognitiivisen tilan paranemisesta ei ole voitu antaa, eikä oireyhtymälle tois-
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taiseksi ole parantavaa hoitoa, eikä edes lääkehoitoa voida yleisesti suositella. Haastatellut kertoi-

vat, että jo puolen vuoden sisällä lievän kognitiivisen heikentymän toteamisesta oli heikentyneellä 

kognitiolla ollut vaikutusta mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Toisaalta haastatellut ilmai-

sivat helpotusta siitä, että heillä oli nyt jokin taho, joka huolehti heidän aivoterveydestään heidän 

kanssaan. Jokin ulkopuoinen asiantuntija arvioisi heidä ja kertoisi missä tilanteessa mennään, mitä 

voidaan seuraavaksi tehdä, onko heikentymistä tapahtunut edelleen ja missä määriin, onko lääki-

tyksiä tai lääkkeettömiä hoitoja saatavilla. Heillä oli nyt taho, johon ottaa yhteyttä, mikäli kognitiivi-

nen tilanne huolestutti tai aiheutti ongelmia arjessa. (Gomersall ym., 2015.) 
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7 POHDINTA 

Valmis opinnäytetyö sisältää lievän kognitiivisen heikentymän määritelmän lisäksi oireyhtymän hoi-

toon ja ennaltaehkäisyyn liittyvää tietoa sekä yleisesti tietoa kognitiosta ja siihen vaikuttavista sei-

koista, kuten aivoterveyden ylläpidosta. Alttiuteen kognition heikentymiselle vaikuttaa moni asia, 

joista osa ei ollut kirjoittajalle ennestään tuttuja. Tutkimuksen edetessä kävi ilmi, että perinnöllisten 

ja elämäntapoihin liittyvien seikkojen lisäksi muun muassa sosiaalisilla suhteilla ja tavalla reagoida 

kielteisiin tapahtumiin oli yllättävän suuri vaikutus kognitiiviselle hyvinvoinnille. Elämäntapainter-

vention lisäksi aivoterveyttä voidaan edistää resilienssin kehittämisellä, osaltaan tämä kuuluu aivo-

jen sopivaan aktivointiin, sillä resilienssi kehittyy vastoinkäymisten kautta, kun pyritään löytämään 

uusia ongelmanratkaisutapoja. 

 

Alun perin lievä kognitiivinen heikentymä valikoitui aiheeksi, koska kirjoittaja oli gerontologisen hoi-

totyön syventävän harjoittelun yhteydessä tekemisissä ihmisten kanssa, joilla muistitutkimukset oli-

vat vielä kesken. Harjoittelun aikana kirjoittajalle kävi selväksi, että terveysdenhuollon piiriin tulee 

valtava joukko ihmisiä, joilla ei ole vielä todettavissa mitään tunnettua etenevää muistisairautta, 

mutta kognitiivisissa kyvyissä on heikentymistä. Diagnoosin puutteessa Käypä hoito –suosituksen 

mukaan esimerkiksi lääkehoitoja ei voida aloittaa, vaan henkilö jää seurattavaksi MCI-oireyhtymä 

diagnoosilla. Suositusten mukainen seurantaväli on 6-12kk (Hallikainen & Mönkäre, 2017, 13), kui-

tenkaan tällä hetkellä perusterveydenhuollon resurssit eivät riitä sekä etenevästä muistisairaudesta 

kärsivien että lievästä kognitiivisesta heikentymästä kärsivien seurantaan ja priorisoinnissä muisti-

sairausdiagnoosi nousee kärkeen. Kirjoittaja on itse ollut vastaanottotilanteessa, jossa lievä kogni-

tiivinen heikentymä oli todettu henkilöllä 1,5v aikaisemmin ja tällä välin seurantakäyntejä ei ollut 

pystytty henkilölle järjestämään. Kognition taso oli kyseisellä henkilöllä heikentynyt huomattavasti 

ja hän poistui vastaanotolta muistisairausdiagnoosin kanssa. 

 

Käytännössä lievästä kognitiivisesta heikentymästä ei näe puhuttavan siitä kärsivien kanssa (sisäi-

nen lähde, myös Gomersall ym., 2017). Lievä kognitiivinen heikentymä ei käsitteenä ole tuttu edes 

suurimmalle osalle perusterveyden hoitohenkilökuntaa. Tämä oli kimmokkeena opinnäytetyön ai-

heen valintaan. Mikäli valtiotasolla Suomessa on tavoitteena ikääntyvien ihmisten kotona asuminen 

entisä pidempään, tulee jo työikäisten fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn alkaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Lievä kognitiivinen heikentymä on 



  

30 

hälytyskello, jonka tulisi herättää hoitava taho tarjoamaan heikentymästä kärsivälle tietoa kognitii-

visten kykyjen ylläpidosta, kognition merkityksestä toimintakyvylle sekä aivoterveydestä huolehti-

misesta. FINGER-tutkimus on saanut kansainvälistä huomiota, koska sen puitteissa on todistettu 

hyvin toteutetuilla elämäntapainterventioilla olevan mahdollista lykätä etenevän muistisairauden 

diagnoosia jopa 5-10 vuotta (THL, FINGER-tutkimushanke, 2019) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on herättää ajatuksia aivoterveydestä ja kognition ylläpidosta sekä 

siihen liittyvistä tekijöistä, joihin jokainen voi vähintään omalta osaltaan vaikuttaa. Opinnäytetyö-

prosessi oli kohtalaisen raskas, valittu aihe on laaja ja työtä olisi voinut laajentaa vielä entisestään. 

Kuitenkin kirjoittaja koki, että nykyiselläänkin vain osa tiedosta saatiin koottua työhön. Lievään kog-

nitiiviseen heikentymään liittyen on tarjolla runsaasti hyvin mielenkiintoista luettavaa, mutta koska 

kaikkia tutkimuksia ei voitu sisällyttää opinnäytetyöhön, meni tiedonhaun jälkeiseen karsimiseen 

paljon aikaa. Poisjääneitä tutkimuksia tuli luettua kymmeniä sivuja, mukaan valikoituneet kuitenkin 

palvelivat opinnäytetyön tarkoitusta parhaiten. Koska lähteitä on useista eri maista ja eri maan-

osista, sai kirjoittaja hyvän käsityksen siitä, miten lievä kognitiivinen heikentymä ymmärretään kan-

sainvälisellä tasolla. Samalla kävi karmivan selväksi se, että vaikka kansainvälisesti muistihäiriöitä 

ja kognition heikkenemistä tutkitaan paljon, on käytännön tasolla kognitiivisen heikentymän totea-

minen ja hoito hyvin pitkälti lapsenkengissä. Teoria siirtyy käytyäntöön hitaasti niin tässä kuin mo-

nessa muussakin suhteessa. 

 

Lievän kognitiivisen heikentymän määritelmän, hoidon ja ennaltaehkäisyn lisäksi opinnäytetyön ta-

voitteena oli myös kehittää kirjoittajan tietotaitoa tutkijana ja kirjallisuuskatsauksen tekijänä. Pro-

sessi oli ennestään tuntematon, joten uutta tuli opittua paljon. Tutkimusprosessi konkretisoitui kaut-

taaltaan, jo suunnitteluvaihe toi mukanaan paljon uuden oppimista puhumattakaan sitten suunni-

telman toteuttamisesta. Toteuttamisvaiheessa vaikeinta oli materiaalin karsimisen lisäksi oman te-

kemisen korjailun lopettaminen, työtä voisi viilata loputtomiin, lisätä vielä vähän tietoa tästä ja toi-

sestakin asiasta. Tutkimusmateriaali oli mielenkiintoista ja eri aineistoista hyvän synteesin koosta-

minen mielekästä. Kirjoittaja on näin jälkikäteen hyvin tyytyväinen kuvailevaan kirjallisuuskatsauk-

seen opinnäytetyön metodina, kuvaileva kirjallisuuskatsaus antoi valinnanvapautta tuoda esille 

niitä asioita, jotka nousivat tärkeimpinä esiin jo tietoperustan kokoamisvaiheessa eikä liiallisia ra-

joitteita tullut myöskään aineistonvalintaan. Koska opinnäytetyö tehdään yleensä pari- tai ryhmä-

työnä jää tästä opinnäytetyöstä täysin puuttumaan ristiinarvio toisen työparin kanssa, jolloin aihee-

seen saisi paitsi syvyyttä, myös enemmän objektiivisuutta ja luotettavuutta. 
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Jatkotutkimusta aiheesta olisi mahdollista tehdä. Olisi kiinnostavaa selvittää tarkemmin, miten Suo-

men sisällä vaihtelee peruysterveydenhuollon kyky huomioida lievä kognitiivinen heikentymä asia-

kasjoukossa ja tutkia sitä, miten pitkälti nykysuosituksia seurannan ja tiedonannon suhteen pysty-

tään noudattamaan. Jo ennen tätä olisi kiinnostavaa selvittää hoitohenkilökunnan käsityksiä paitsi 

etenevistä muistisairauksista, myös lievästä kognitiivisesta heikentymästä ja normaalista ikäänty-

miseen liittyvästä kognition heikentymästä. Ilman tutkimuksia on asiakkaiden/potilaiden keskuu-

desta vaikeaa tehdä eroa kahden viimeksimainitun välille, mutta kiinnostavaa olisi selvittää, onko 

hoitavalla taholla tietoa miten lievä kognitiivinen heikentymä ja normaali ikääntymismuutosten mu-

kanaan tuoma kognition heikkeneminen eroavat toisistaan. 
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AINEISTON HAKU, TAULUKKO                                                                                          LIITE 1  

 

Päivämäärä Tietokanta Hakusanat ja  

rajaukset 

Tuloksia Otsikon pe-

rusteella 

valitut 

Sisällön pe-

rusteella vali-

tut 

30.1.2019 Hoitotiede-

lehti 

Manuaalinen 

haku 

0 0 0 

3.2.2019 Joanna 

Briggs Insti-

tute -tieto-

kanta 

mild AND 

cognitive AND 

impairment, 

max. 5v 

vanha 

120 15 2 

3.2.2019 PubMed -tie-

tokanta 

mild AND 

cognitive AND 

impairment, 

max. 5v. 

vanha, free 

full text 

2362 34 5 

20.2.2019 PubMed - tie-

tokanta 

(mild AND 

cognitive AND 

impairment) 

AND experi-

ence 

68 4 3 

20.2.2019 Hotus-säätiö Manuaalinen 

haku 

0 0 0 
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TUTKIMUSAINEISTO, TAULUKKO                  LIITE 2 

 

 

Tutkimuk-

sen/raportin 

tekijä, vuosi 

ja maa 

Tutkimuksen tar-

koitus 

Käytetty 

menetelm

ä 

Tutkimusotos Tulokset 

Eshkoor, S. 

A., Hamid, 

T. A., Mun 

C. Y. & Ng, 

C. K., 2015, 

Malesia 

Lievä kognitiivi-

nen heikentymä 

ja sen hoito 

Katsaus-

artikkeli 

Lähdetutkimuk-sia 

useista maista 

Lievän kognitiivisen hei-

kentymän ilmene-minen 

vaihtelee alueittain. Lau-

kaisu-mekanismin ja eri 

MCI-tyyppien lisätutkimuk-

sia tarvitaan dementiaan 

johtavien muutosten var-

haisen havaitsemisen tu-

eksi. 

Petersen, 

R., Carac-

ciolo, B., 

Brayne, C. 

et al. 2015, 

Yhdysvallat 

ja Ruotsi 

Lievän kognitiivi-

sen heikenty-

män määrittely 

ja siihen liittyvät 

haasteet 

Asiantun-

tija-artik-

keli 

- Vaikka useassa MCI:tä 

koskevassa seikassa on 

saavu-tettu konsensus, li-

sätutkimuksia ja tarkem-

paa määrit-telyä kaivataan 

mm. seuraavissa; pitkä-ai-

kaistutkimusten tulosana-

lyysi, alueellisten erojen 

selvittely ja määrit-tely, 

kliinisen tutkimi-sen yhte-

näistäminen. 

Vega, J. N. 

& New-

house, P. 

A., 2014, 

Yhdysvallat 

Lievä kognitiivi-

nen heikentymä 

käsitteenä, dia-

gnostiset kritee-

rit, oirekuvan 

eteneminen ja 

Katsaus- 

artikkeli 

Lähdetutkimuksia 

useista maista 

MCI:n yksilöllinen ja epä-

johdonmukainen etenemi-

nen asettaa haasteita 

MCI:n määrittelylle ja hoi-

dolle. Kuitenkin MCI:n on 

todettu lisäävän dementia-
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nykyiset hoito-

muodot 

tasoisen sairauden riskiä 

ja MCI:stä kärsivien pitkä-

aikainen seuranta ja hoito 

tarvittaessa ovat aiheelli-

sia. 

Brown, J. 

M., Land-

sall, C. J., 

Wiggins, J. 

et al., 2017, 

Iso-Britan-

nia 

Testaa itsesi lie-

vän kognitiivisen 

heikentymän va-

ralle –testin 

(TYM-MCI –

testi) sopivuus 

lievän kognitiivi-

sen heikenty-

män toteami-

sessa verrattuna 

muihin testeihin. 

Kohortti-

tutkimus.  

Pääryhmä (subj. 

kogn. oi-

reet/MCI/AT)  

N = 154,  

keski-ikä 63,5v. Tut-

kimuksen alussa 

kaikille tutkituille kri-

teerinä ollut nor-

maali tai subnor-

maali MMSE-tulos 

(< 24/30) Subjektii-

visista kognitiivisista 

oireista, lievästä 

kognitiivisesta hei-

kentymästä ja Al-

zheimerin tautia sai-

rastavista sekä ver-

rokiksi muista kog-

nitiivisia oireita ai-

heuttavista tiloista 

kärsivistä koottiin 

tutkimusjoukko, 

joille tehtiin useita 

kognitiivisia kykyjä 

mittaavia testejä. 

Seuranta-aika ad 

3v. 

TYM-MCI tunnisti tarkasti 

tutkimusjoukosta lievän 

kognitiivisen heikentymän 

oireista kärsivät. Testi oli 

helppokäyttöinen, nopea 

eikä vaatinut suorittajalta 

lisäkoulutusta. Tulosten 

mukaan TYM-MCI sopii 

MCI:n diagnostiseksi tu-

eksi paremmin kuin ylei-

sesti käytetty MMSE, 

jonka herkkyys ei riitä tun-

nistamaan MCI oireita. 



  

38 

Wilson, R. 

S., Boyle, 

P. A., 

James, B. 

D. et al. 

2015, Yh-

dysvallat 

Toistuvat kieltei-

set sosiaaliset 

kohtaamiset 

vanhalla iällä ja 

niiden vaikutus 

kognitiiviseen 

kyvykkyyteen 

Seuranta-

tutkimus 

aikaisem-

min kerät-

tyjä tietoja 

hyödyn-

täen. 

Alkumateriaali on 

kerätty the Rush 

Memory and Aging 

Project –pitkä-ai-

kais-tutkimukseen  

osallistuneiden täyt-

tämistä lomakkeista 

v. 2004-2014. Pois-

sulkukriteerinä diag-

nosoitu MCI tai 

muistisairaus, hy-

väksyttyjä tutkittavia  

N = 565, joiden 

keski-ikä alussa 

81,4v. 

198:lla tutkituista todettiin 

lievä kognitiivinen heiken-

tymä seuranta-aikana. Tu-

losanalyysissä havaittiin, 

että mitä enemmän koet-

tuja kielteisiä sosiaalisia 

kohtaamisia tutkittavalla 

oli, sitä todennäköisemmin 

hänellä todettiin MCI. Toi-

saalta kielteisten sosiaalis-

ten kohtaamisten määrä 

oli yhteydessä nousevaan 

ikään, joka on itsessään 

lievän kognitiivisen hei-

kentymän riskitekijä. 

Gallagher 

D., Fischer, 

C. E. & 

Iaboni, A., 

2017, 

Kanada 

Lievää kognitii-

vistä heikenty-

mää edeltävien 

neuropsyko-lo-

gisten muutos-

ten syntymeka-

nismit ja kliini-

nen ilmenemi-

nen 

Kir-

jallisuus-

katsaus. 

Katsaukseen vali-

koitu viimeaikaisia 

tutkimuksia lievään 

kognitiiviseen hei-

kentymään yhdistet-

tyihin neuropsykolo-

gisiin löydöksiin liit-

tyen. 

Neuropsykologisia muu-

toksia tutkimalla voidaan 

tehokkaasti ennakoida 

MCI:n puhkeamista. Tä-

män ymmärtäminen on 

tärkeää, kun kehitetään 

ennaltaehkäiseviä toimin-

tamalleja lievän kognitiivi-

sen heikentymän ehkäise-

miseksi ja lykkäämiseksi. 

Johansson, 

M.M, Mar-

cusson, J. 

& Wressle, 

E., 2015, 

Ruotsi 

Lievää kognitii-

vista heikenty-

mää tai lievää 

Alzheimerin tau-

tia sairastavien 

henkilöiden  

Laadulli-

nen haas-

tattelu-tut-

kimus 

kognitiivi-

sista oi-

reista kär-

siville ja 

5 MCI:stä kärsivää, 

8 lievää AT sairas-

tavaa sekä heidän 

läheisensä haasta-

teltiin. Tutkittavat 

olivat potilaita ge-

riatrisella muistiklini-

kalla. 

Kokemukset vaihtelivat yk-

silöittäin, yhteistä sairastu-

neille oli kuitenkin toi-

minta-tapojen muuttami-

nen kognition heikenty-mi-

sen mukana. Sairastuneet 

eivät läheisten mukaan ol-



  

39 

sekä heidän lä-

heistensä koke-

muksia sairau-

den kanssa elä-

misestä sekä 

tuen tarpeesta. 

heidän lä-

heisilleen. 

leet aina tietoisia toiminta-

kyvyn las-kusta, mikä joh-

taa valvonnan ja tuen tar-

peen lisääntymi-seen. Tu-

kitoimia valitessa tulee ot-

taa huomioon niin sairas-

tuneen kuin heidän läheis-

tensäkin huomiot. 

Gomersall, 

T., Smith, 

S. K., 

Blewett, C. 

& Astell, A., 

2017, Iso-

Britannia 

Lievän kognitiivi-

sen heikenty-

män oireyhtymä-

diagnoosin hyö-

dyt ja haitat 

vastikään sairas-

tuneiden näkö-

kulmasta  

Laadulli-

nen, osit-

tain struk-

turoitu 

haastat-

telu-tutki-

mus diag-

noosin 

saaneille 

ja heidän 

läheisil-

leen 

18 puolen vuoden 

sisällä muistiklini-

kalla MCI-diagnoo-

sin saanutta, sekä 

yksi läheinen (yht. 

36 haastateltua). 

Sairastuneiden 

keski-ikä 77,4v. 

Diagnoosin saaneilla oli 

monimuotoisia käsityksiä 

MCI:n merkityksestä, mo-

nilla oli vaikeus ymmärtää 

mitä saatu diagnoosi käy-

tännössä tarkoitti ja mitä 

siitä seuraa. Jatkotutki-

muksia tarvitaan sen suh-

teen, miten lievästä kogni-

tii-visesta heikentymäs-tä 

kannattaisi puhua ammat-

tilaselta asiak-kaalle, jotta 

asia olisi helpompi omak-

sua. 

Feeney, J., 

O’Sullivan, 

M., Kenny, 

R.A. & Ro-

bertson, 

I.H., 2018, 

Irlanti 

Koetun psyykki-

sen stressin vai-

kutus kognitiivi-

seen kyvykkyy-

teen. 

Laaja vä-

estötutki-

mus, seu-

ranta-aika 

2v. 

1. osaan valittiin 

sattumanvarai-sesti 

8,000 yli  

50-vuotiasta irlanti-

laista,  

2. osan valmistuttua 

mukana oli 5,070 

analysoitavaa tutkit-

tavaa (poissulku-

syitä mm. kuolema, 

Tulos vahvisti käsitystä 

sille, että koettu stressi, oli 

syy mikä hyvänsä, laskee 

kognitiivista suoriu-tumis-

tasoa erityisesti mieleen-

palauttami-sen osalta. Toi-

saalta semanttisessa 

muistissa ei havaittu muu-

toksia. Tuloksissa on huo-

mioitu erilaisia muuttujia, 
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lomakkeiden täyttä-

mättä jättäminen, 

tietojen puuttumi-

nen) 

mutta stressin kielteinen 

vaikutus oli pysyvä. 

Caselli, 

R.J., 

Dueck, 

A.C., 

Locke, D.E. 

et al., 2016, 

Yhdysvallat 

Persoonallisuu-

denpiirteiden 

merkitys kognitii-

visten kykyjen 

säilyttämisessä 

ja stressi-herk-

kyydessä 

Seuranta-

tutkimus 

mm. Revi-

sed NEO 

Perso-

nality In-

ventory –

persoo-

nallisuus-

piirrekar-

toitusta 

hyväksi 

käyttäen. 

510 neuro-psykolo-

gisin testein ter-

veeksi todettua tes-

tat-tiin 2 vuoden vä-

lein niin persoonalli-

suus-piirteiden kuin 

kognitiivisen kyvyk-

kyyden osalta. Lisä-

tutkimuksena Al-

zheimerin taudille 

altistavan geeniteki-

jän, APOE-4 –pro-

teiinitutkimus. 

Neuroottisia persoonalli-

suus-piirteitä omaavilla 

testitulokset heikkenivät 

nopeammin kuin muilla, 

tunnollisuus sekä avoi-

muus persoonallisuuden 

piirteinä taas johtivat muita 

lievempään kognition heik-

kenemiseen. Tunnollisuus 

vaikutti myös APOE-4 –

kantajissa hidastavan eri-

tyisesti verbaalista muis-

tia, mutta lisätutkimuksia 

tämän suhteen kaivataan. 

 


