
 

Elintapojenmuutos ja sitoutuminen elintapamuutokseen  

 

Terveellisten elintapojen toteuttaminen on lukuisin tutkimuksin osoitettu olevan keskeinen 

tekijä monien sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin ja diabeteksen, ehkäisyssä ja 

hoidossa. Terveellisten elintapojen avulla säilytetään ja lisätään työ- ja toimintakykyä.  

Elintavat, joilla on vahva yhteys terveyteen ja työ- ja toimintakykyyn: 
 

 ravitsemus 

 liikunta 

 alkoholi 

 tupakointi 

 psykososiaaliset tekijät, kuten stressin kokeminen ja uni. 
 

Elintavat  

 ovat arjessa tapahtuvia valintoja ja tekoja  

 toistuvat usein 

 vaikututtavat terveyteen. 

Elintapojen vaikutus on myös mitattavissa.        

Elintavat ovat muodostuneet vuosikymmenien aikana, ja niiden muodostumiseen ovat 
vaikuttaneet monet tekijät kuten perhe, ystävät, työ, asuinympäristö ja elämäntavat.  
 
Onnistuneen elintapamuutoksen lähtökohta on muutoksen tarpeen ymmärtäminen: 

miksi tarvitsen muutosta. Muutoksen tarpeen sisäistäminen ja hyväksyminen ovat 

tärkeitä tekijöitä muutoksen aikaansaamiseksi. Päämäärän tiedostaminen tukee myös 

muutoksen merkityksellisyyttä. Vaikka välillä muutoksen merkitys saattaakin himmentyä, 

siihen on hyvä palata ja muistuttaa itseä asiasta. 

Omia elintapoja voi arvioida esim. erilaisten testien (http://www.sydan.fi/testit), 

askelmittarin ja ruokapäiväkirjan avulla. Omat tuntemukset (kuten jaksaminen jne.) ovat 

myös tärkeitä mittareita itselle. Terveydenhuollossa tehtävillä mittauksilla, kuten kolesteroli 

ja veren sokerin arvo, saadaan tietoa muutoksen tarpeesta.  

Yhteenvetona: 

 Elintapamuutos on oppimista: uusien asioiden omaksumista ja poisoppimista 

vanhoista tavoista  

 Elintapamuutos on prosessi, joka etenee erilaisten vaiheiden kautta 

 Repsahdus kuuluu asiaan  

 Muutoksen tekijä on aktiivinen toimija  

http://www.sydan.fi/testit


 Elintapamuutoksessa on tunteet läsnä  

 Elintapamuutos on yksilöllinen kokemus  

 Elintapamuutos vaatii aikaa 

 

 

 

Muutoksen tekeminen käytännössä: 

 

 Mieti, mitkä asiat elintavoissasi on jo kunnossa 

 Valitse 1-2 muutettavaa asiaa, esim. aamupalan syöminen tai kasvisten 

lisääminen joka aterialle (vaikka yksi omena/päivä), arkiasioiden hoitaminen 

pyörällä tai kävelemällä, auton parkkeeraaminen mahdollisimman kauas, jotta 

arkeen tulee lisää askeleita, pyri seisomaan päivittäin niin paljon kuin se on 

mahdollista jne. 

 Valitse muutoksenkohde, joka tuntuu itselle hyvältä ja haasteelliselta sekä 

onnistuessaan tuottaa mielihyvää  

 Aseta tavoite, joka on realistinen ja sopii nykyiseen elämäntilanteeseesi 

 Laadi suunnitelma, joka vastaa kysymykseen mitä, missä ja milloin ja mikä sopii 

arkeesi 

 Mieti, millaiset ohjeet sisältyvät suunnitelmaasi ja toteuta niitä 

 Mieti, missä tilanteessa repsahdus voi tulla, esim. väsyneenä, flunssassa, kiireessä  

 Mieti, miten suhtaudut repsahdukseen 

 Mieti, miten arvioit elintapamuutoksen etenemistä itse, esim. vyötärönympäryksen 

mittaaminen, omat tuntemukset  

 Suunnittele, miten palkitset itsesi onnistumisesta  

 

  

Sitoutuminen elintapamuutokseen on sitoutumista itsensä hoitamiseen, ja se on aktiivista 

toimintaa. Vahvista sitoutumista elintapamuutokseen ja mieti niitä tekijöitä, joiden kautta 

pystyt toteuttamaan muutoksen. Elintapamuutokseen sitoutumisen perusta on, että haluaa 

huolehtia itsestä ja kokee vastuuta omasta terveydestä. Itselle on tärkeä määrittää, mitä 

omalla kohdalla tarkoittaa halu huolehtia itsestä ja vastuu omasta terveydestä. Kokemus 

siitä, että on valmis elintapamuutokseen eikä koe ennakkoluuloa muutosta kohtaan, 

vahvistaa entisestään sitoutumista elintapamuutokseen. 

 

Elintapojen muutos on iloista oppimista. Ei ole niin pientä elintapamuutosta, ettei sitä 

kannattaisi tehdä, jos se tuntuu hyvältä ja edistää terveyttä.      

    

 
 


