Selvitys: Korona-arki tuntuu suomalaisten aivoissa – Yli 60 % nuorista
kokee pandemian vaikuƩaneen aivoterveyteensä
Iso osa suomalaisista kokee, e ä koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja muutokset ovat
vaiku aneet heidän aivoterveyteensä, kertoo tuore kyselytutkimus.
Jopa 40 prosen a* suomalaisista on sitä mieltä, e ä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden väheneminen,
työhön tai opiskeluun lii yvät paineet sekä lisääntynyt digilai eiden ääressä viete y aika ovat vaiku aneet
heidän aivojensa terveyteen.
”Pidän kyselytutkimuksen tuloksia merki ävinä. On olemassa vahvaa eteellistä näy öä sille, e ä
sosiaalisten kontak en väheneminen, eristäytyminen, virikkeiden väheneminen ja jatkuva haitallinen stressi
lisäävät vakavien aivosairauksien kuten Alzheimerin taudin riskiä. Nähtäväksi jää, miten nämä korona-ajalle
tyypilliset piirteet tulevat heijastumaan aivosairauksien esiintyvyydessä”, kommentoi tuloksia neurologian
professori, Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja, Aivosää ön valtuuskunnan jäsen Risto O. Roine.
Vain pieni joukko suomalaisia, kuusi prosen a kyselytutkimuksen vastaajista, pitää pandemian vaikutuksia
aivoterveydelleen pääosin myönteisinä.
Erityisen vahvas koronavuoden mullistukset tuntuvat nuorten aikuisten aivoissa. Selvityksen mukaan jopa
62 prosen a 18–24-vuo aista suomalaisista kokee pandemiaelämän vaiku aneen aivoterveyteensä.
Nuorista vain kolme prosen a pitää vaikutuksia pääosin myönteisinä aivoterveydelle ja lähes puolet, 49
prosen a, kokee ne pääosin kielteisinä.
”Nuorten hyvinvoin riippuu sosiaalisista suhteista ja virikkeistä ehkä eniten. Moni on myös kokenut
etäopiskelun kielteisenä. Näiden seikkojen vuoksi nuoret kokevat korona-arjen vaikutukset
aivoterveydelleen huoma avan vahvas . Nuorten lisäksi toisaalta ikääntyneiden eristyneisyys on ollut
erityisen huolestu avaa”, professori Roine toteaa.

”Aivoterveyden edistäminen ei ole ikävää puuhaa”
Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvoin a ja aivosairauksien ennaltaehkäisemistä. Jopa 40
prosen a Alzheimerin taudin tapauksista ja 80 prosen a aivoverenkierron häiriöistä aiheutuu tekijöistä,
joihin jokainen voi vaiku aa omilla elämäntavoillaan.
”Aivoterveyden edistäminen ei ole ikävää puuhaa, vaan useimmat nau nnolliset asiat edistävät
aivotervey ä. Syömällä terveellises , nukkumalla rii äväs , vaalimalla ihmissuhteita, liikkumalla
monipuolises myös luonnossa, olemalla ak ivinen ja väl ämällä päihteitä voi vaiku aa posi ivises
omaan aivoterveyteensä. Aivot tarvitsevat palkitsemista, posi ivisia elämyksiä ja kokemuksia”, kertoo
professori Roine.
Suomalaisten aivoterveyden edistämiseksi on tällä viikolla ava u uusi Rakkaataivot.fi-verkkosivusto, joka
tarjoaa lisää käytännöllisiä vinkkejä omasta ja läheisten aivoterveydestä huoleh miseen. Sivustolta löytyy
etoa myös siitä, miten eri tekijät vaiku avat aivoterveyteen eri ikävaiheissa.

*Suomalaisten aivoterveyƩä selviƩäneen kaƩavan kyselytutkimuksen Ɵlasivat AivosääƟö sekä Ɵede- ja
teknologiayritys Merck. Kyselytutkimuksen toteuƫ Taloustutkimus toukokuussa 2021. Siihen osallistui 1365
täysi-ikäistä vastaajaa ja sen tulokset on painoteƩu edustamaan Suomen väestöä sukupuolen, ikäryhmien
ja alueellisuuden mukaisesƟ.
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-------------------------------------AivosääƟö
AivosääƟö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi joutuu kärsimään aivojen ja hermoston
sairauksista. Teemme sen edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä yhteistyössä eri alojen
tutkijoiden kanssa ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta.
www.aivosaaƟo.fi
Merck
Merck on elinvoimainen Ɵede- ja teknologiayritys. Tiede on kaikkien hoitojen ja teknologioiden perusta ja
uskomme vahvasƟ, eƩä se on avainasemassa myös tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Tutkimus ja
tuotekehitys ovat toimintamme kulmakiviä. Terveydenhuollossa työmme keskeisimpinä tavoiƩeina ovat
sairastuneiden elämän pidentäminen ja elämänlaadun parantaminen.
www.merckgroup.com/fi-fi
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