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Minun arkeni ja elämäni -kyselyn avointen vastausten osiossa elintavoista oli yhteensä 994 sanallista
kuvausta, jotka sisälsivät ilmauksia ravitsemuksesta, unesta, liikunnasta, tupakoinnista ja päihteistä sekä
lisäksi muita huomioita. Vastaukset luokiteltiin ikäluokittain, alle 18-vuotiaat, 18-29-vuotiaat, 30-64 -
vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Ikäryhmien sisällä vastaukset jaettiin kolmeen tiedostoon sen mukaan, oliko
vastaaja valinnut monivalintakysymyksestä vaihtoehdokseen joko 1. Erittäin hyvä tai hyvä, 2. Ei hyvä eikä
huono, eli neutraali tai 3. Huono tai erittäin huono. Kaikissa ikäluokissa eniten sanallisia ilmaisuja
elintavoista oli niillä, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi. Useat niistä vastaajista, jotka
arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi, kertoivat osan elintavoistaan olevan hyviä ja osan taas
huonoja, esimerkiksi ”En käytä päihteitä, mutta minun pitäisi syödä vähän terveellisemmin ja liikkua
enemmän”.

Objektiivisen kuvan saamiseksi siitä, kuinka usein eri elintavat on ilmaistu sanallisissa kuvauksissa, ne
luokiteltiin kuuteen kategoriaa, joita ovat ruokatottumukset, uni, tupakointi, päihteet, liikunta ja muut.
Lisäksi ilmaukset luokiteltiin myönteisiin ja poikkeamiin. Poikkeamalla tarkoitetaan sitä, että kyseiseen
elintapaan on ilmaistu toive muuttaa sitä nykyistä paremmaksi. Ilmauksista laskettiin suorat jakaumat.
Määrällisen arvioinnin lisäksi vastauksia tarkasteltiin induktiivisen sisällön analyysin periaatteita myötäillen.
Tulokset ja päätelmät esitetään ikäryhmittäin. Lopuksi esitetään yhteenveto tuloksista. Tulosten yhteydessä
esitetään sitaatteja alkuperäislausumista.

Alle 18-vuotiaiden vastaukset (n=272)

Elintavat hyvät
tai erittäin

hyvät  (n=233)

•Syön suhteellisen
terveellisesti, liikun yleensä
hyvin, nukun riittävästi, en
käytä päihteitä tai
tupakkatuotteita.

Elintavat
neutraali

(n=28)

•Ravinto ok, liikunta ok,
paitsi on poikkeuspäiviä,
mutta uni ei ole ok, kun
joutuu heräämään aikaisin
kuljetukseen

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot
(n=11)

•En pidä oikee itsestäni
huolta

•Itsellä nämä asiat ovat
hakusessa

•Olen epäterveellinen

”En käytä mitään päihteitä ja elintavat ovat terveellisen coolit”



Kuva 1: Luokittelu sanallisista ilmaisuista alle 18-vuotialla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. ((Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Alle 18-vuotiaat lapset kuvailivat monipuolisesti elintapojaan. Eniten sanallisia ilmaisuja oli niillä, jotka
arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi (n=233). Ravinto, uni, päihteet ja liikunta mainittiin lähes
yhtä usein. Ruokatottumuksista oli kuitenkin jonkin verran enemmän mainintoja kuin muista elintavoista
(n=79). Moni kertoi syövänsä säännöllisesti ja terveellisesti (n=70), joskin poikkeamia ilmeni (n=9) ja
tavoitteena oli nykyistä terveellisemmät ruokatottumukset. Alkoholin ja päihteiden käyttö mainittiin myös
usein (n=74). Ilmaisuista suurin osa kertoi päihteettömyydestä (n=72), mutta pari lasta kertoi käyttävänsä
päihteitä (n=2). Liikunnan harrastamista kuvattiin riittäväksi (n=59), mutta poikkeamiakin löytyi (n=10).
Uneen liittyvissä ilmaisuissa, riittävästä unesta oli eniten ilmaisuja (n=50), mutta riittämättömästä unesta
löytyi myös mainintoja (n=17). Luokassa muut olevat ilmaisut olivat yleisluontoisia: ”Minulla on terveelliset
elintavat” tai ”Menee hyvin” tai ”En osaa perustella”. Neutraaleina elintapojaan pitävien lasten sanalliset
ilmaukset (n=69) eivät juuri poikenneet hyvinä tai erittäin hyvinä elintapojaan pitäneiden kuvauksista.  Ne,
jotka pitivät elintapojaan huonoina tai erittäin huonoina (n=11) mainitsivat mm. sen, etteivät pidä itsestään
huolta tai elinolot ovat sellaiset, että itsestä huolehtiminen on vaikeaa: ”Nukun 4-5 tuntia yössä, syynä on
oma valvominen, mutta pienen talon aiheuttama tilan vähyys pitää välillä ylhäällä, koska muutkin
valvovat.” Vastauksista kävi ilmi se, että lapsilla oli selkeä käsitys siitä, mikä on terveellistä ja mikä
epäterveellistä.

Päätelmä ja suositus vastausten perustella: Alle 18-vuotiailla on käsitys siitä, mitkä elintavat edistävät
terveyttä ja mitkä eivät. Kodilla ja muilla arjen ympäristöillä esim. koululla, koulun lähiympäristöllä sekä
harrastuksilla ja harrastusympäristöllä on vaikutus lasten elintapoihin. Vanhempia tukemalla ja kunnan
monitoimijaista yhteistyötä kehittämällä lasten kasvuympäristö on mahdollista saada terveitä elintapoja
tukevaksi (vrt. Seinäjoen Healthy kids -toimintamalli)



18–29-vuotiaiden vastaukset (n=70)

Nuorten aikuisten vastauksissa näkyy kotoa pois muuttamisen ja oman elämän aloittamisen vaikutukset
elintapoihin. Eniten sanallisia ilmaisuja oli niillä, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi (n=47).

Kuva 2: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 18-29-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Elintavat
hyvät tai
erittäon

hyvät (n=47)

•Ravintoon, liikuntaan ja
uneen pitää keskittyä
enemmän

•Olen hyväkuntoinen nuori

Elintavat
neutraali (n=8)

•Opintojen takia elintavat
kärsivät, ei ole aikaa pitää
huolta itsestä niin hyvin kuin
ennen

•Haluaisin saada muutosta
omaan ruokavaliooni ,
teenkin tämän eteen töitä

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot (n=15)

•Pitäisi nukkua enemmän,
syödä terveellisemmin ja
liikkua enemmän, mutta ei
ole aikaa eikä voimavaroja

•Tupakoin, en juo alkoholia,
käytän huumeita ja
kadulta saatavia lääkkeitä
ahdistukseen

”Olen tyytyväinen, mutta työtekoa pitäisi
vähentää, jotta ehtisi ja jaksaisi liikkua
enemmän”



Mainintoja sekä hyviksi että korjaamista kaipaavista elintavoista oli liikkumisesta (n=37), ravinnosta (n=26)
ja päihteistä (n=18), unesta (n=13) ja muista elintapoihin liittyvistä asioista (n=13). Kiireen kerrottiin
vähentäneen mahdollisuuksia terveelliseen ruokavalioon ja liikunnan harrastamiseen. Korona on tuonut
esteitä ryhmäliikunnan harrastamiseen ja muuhun sosiaalisen kanssakäymiseen

Ilmaisuista kuvastui se, että terveellisiä elintapoja arvostettiin ”Ravintoon, liikuntaan ja uneen pitää
keskittyä enemmän.” Eräs nuori aikuinen kuvailee onnistunutta elintapamuutostaan: ”Elintavat syömisen
suhteen olivat aikaisemmin huonot, mutta olen alkanut toipua viimeisen vuoden aikana ja saanut
syömisasian järjestykseen. Painokin on tippunut yli 20 kg.”

Niillä, jotka luokittelivat elintapansa luokkaan neutraali (n=8), oli vain vähän sanallisia perusteluja. ”En
tiedä, mitä vastata”

Niillä, joiden mielestä elintavat olivat huonot tai erittäin huonot (n=15), tuli esille mm. työn ja perheen
tuomat haasteet:” En ehdi urheilla riittävästi, perheen sisällä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia.” ”Ei ole
aikaa pitää omasta kunnosta huolta työmäärästä johtuen.”

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: Kotoa pois muuttaminen, opiskelujen tai työn aloittaminen
sekä perheen perustaminen vähentävät aikaa osalla nuorista aikuisista itsestä huolehtimiseen ja terveiden
elintapojen ylläpitämiseen. Osa sen sijaan on motivoitunut huolehtimaan itsestään ja elintavoistaan.
Päihteettömyys ja muu elämän hallinta näkyvät myös siinä, miten jaksamista itsestä huolehtimiseen on.
Joissakin ilmaisuissa kuvastui terveyden lukutaidon haasteet, mm. einesten sisältymistä ruokavalioon,
pidettiin epäterveellisen ruokavalion indikaattorina, mitä se ei suinkaan ole: ”huonolaatuinen ruoka, koska
käytän eineksiä”.

Nuoret aikuiset tarvitsevat lisää osaamista terveyden lukutaitoon. Lisäksi he hyötyvät matalan kynnyksen
liikuntapaikoista. Tärkeä on muistaa varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen sekä tuki, jos tupakka,
alkoholi ja muut päihteet ovat heidän elämässään. Tässä kuntien ehkäisevällä päihdetyöllä ja
opiskelijaterveydenhuollolla sekä työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Opiskelu- ja työpaikkaruokailulla
on keskeinen rooli terveellisen ruokavalion toteutumisessa. Nuorten aikuisten vastauksista kuvastuivat
taloudelliset haasteet ja ajan puute esteinä terveellisten elintapojen noudattamiselle.



30–64-vuotiaiden vastaukset (n= 497)

Kuva 3: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Elintavat hyvät
tai erittäin

hyvät (n=342)

•Tiedän, mikä on hyväksi
minulle

•Pidän huolta itsestäni

Elintavat
neutraali
(n=101)

•Hyvin voidaan, mutta
liikuntaa olisi lisättävä
huomattavasti

•Työ aiheuttaa stressiä ja
välillä unettomuutta

•Painoa voisi olla vähemmän

Elintavat
huonot tai

erittäin huonot
(n=54)

•Väsyttää usein
•Välillä ei ole ruokahalua ja
ahdistaa syöminen

•Tupakoin ja juon joskus
alkoholia

”Elintavat ovat valintoja, jotka vaikuttavat
elämänlaatuun”



30-64 -vuotiaiden työikäisten perustellessa hyviä tai erittäin hyviä elintapojaan, eniten ilmaisuja annettiin
liikunnasta (n=161). Suurin osa kertoi liikkuvansa riittävästi (n=119). Osa halusi lisätä liikuntaa (n=42).
Toiseksi eniten ilmaisuja oli riittävästä unesta tai sen puutteesta (n=145). Riittävästi nukkuvia oli osa (n=89)
ja osa ilmaisi kärsivänsä riittämättömästä unesta (n=56). Työkiireet, stressi ja pienet lapset tai kivut ja
kolotukset valvottivat työikäisistä. Osa kertoi nipistävänsä yöunesta, jotta saisi omaa aikaa: ”Uni välillä
vähissä vapaa-ajan vuoksi, ns. oma aika alkaa, kun muut nukkuvat.”. Unen riittämättömyys herätti huolta:
”Uni on iso ongelma”. Joskus ympäristö toi haasteita unen saantiin: ”Unta ei paikkakunnan keskusta-
alueella saa. Teinien yöaikaan keskittynyt basson jytkytys on raastavaa.” Siihen, miten liian vähäisiä yöunia
voisi kompensoida, oli vaikea löytää hyviä keinoja: ”Uni jää usein liian lyhyeksi erityislapsen vuoksi ja
raskasta työviikkoa nollaa 2-4:llä viinilasillisella. Neljännellä sijalla ilmaisuissa oli terveellinen ja
monipuolinen ruoka (n=103). Ruoan tulisi olla mielellään itse tehtyä ja lähialueella tuotetuista raaka-
aineista: ”Monipuolinen ruoka, kohtuudella herkkuja”, ”Säännöllinen ruokarytmi, kotiruokaa.” ”Syön
kasviksia paljon, koska saan halvalla hyvää ruokaa” Tupakoimattomuutta (n=93) ja päihteettömyyttä
(n=118) pidettiin tärkeänä terveellisten elintapojen indikaattorina ”En tupakoi, en juo.”

Kuva 4: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa neutraaleiksi. (Yksi
havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin havaintojen
määrä.)

Neutraaleiksi elintapoja luonnehtineiden ilmaisut eivät juuri poikenneet elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi luokitelleiden ilmaisuista. Eniten ilmaisuja oli liikunnasta (n=83). Osa ilmaisi liikkuvansa riittävästi
(n=46), mutta aika moni ilmoitti tarvitsevansa lisää liikuntaa (n=37). Korona oli vaikuttanut liikunnan
harrastamiseen: ”Liikkua voisi enemmän. Koronan vuoksi osa liikuntaharrastuksista on tauolla. Kävely ja
pyöräily ovat mieluisia liikuntamuotoja, kun vain saisi aikaiseksi.” Uneen liittyi toiseksi eniten ilmaisuja
(n=68). Lähes puolessa ilmaisuista unen määrä kuvattiin riittäväksi (n=36) ja lähes saman verran ilmaisuja
oli liian vähäisestä unesta tai huonosta nukkumisesta (n=32). ”Unta tulee arjessa liian vähän.”
Pitempiä/yhtenäisiä öitä odotellessa. vauva valvottaa.” Terveellistä ruokaa pyrittiin syömään (n=58) Osa
ilmaisuista kuvasti terveellisiä ruokatottumuksia (n=34): ”Hyvää ja terveellistä ruokaa laitetaan päivittäin”
ja ”syön säännöllisesti työaikana työpaikkalounaan. Osa ilmaisuista oli sellaisia, joissa ruokatottumusten
arveltiin kaipaavaan parantamista ( n=24): ”Ravintoasioita voi remontoida.” Tupakointi (n=33) ja alkoholi
sekä päihteet näkyivät (n=25) neljänneksi ja viidenneksi eniten ilmaisuissa. Osa ilmoitti polttavansa
tupakkaa, mutta toivoi pääsevänsä siitä eroon (n=11): ”Tupakoinnin voisi lopettaa.” Päihteettömyyttä
arvostettiin (n=20): ”Pyrin elämään hyvin kaikilla osa-alueilla. Olen täysin raitis.” Pienessä osassa ilmaisuja
alkoholin kuvattiin sisältyvän arkeen (n=5).



Kuva 5 Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa huonoiksi tai erittäin
huonoiksi (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Niillä, jotka pitivät elintapojaan huonoina tai erittäin huonoina (n=54), ilmaisut liittyivät enimmäkseen
uneen (n=48), mutta lähes yhtä paljon ilmaisuja oli liikunnasta (n=44) ja ravinnosta (n=38). Puolessa
ilmaisuista tuotiin esiin toive parantaa elintapoja kaikilla em. osa-alueilla: ”Parannettavaa olisi.”

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: 30-64 vuotiaitten ilmaisuissa elintavoista kärjessä olivat
liikunta ja uni.  Ilmaisuissa tulevat esille ruuhkavuodet ja se, ettei aika itsestä huolehtimiseen aina tahdo
riittää. Stressi ja ajan puute mainitaan selityksinä huonoille yöunille, vähäseille liikunnalle ja
epäterveelliselle syömiselle. Korona on vaikuttanut kielteisesti liikunnan harrastamiseen joillakin, mutta osa
on löytänyt kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen nautinnon. Ilmaisuista käy ilmi, että terveiden
elintapojen merkitys tiedostetaan ja että taitoa sekä tietoa elintapamuutokseen on tarvittaessa.
Suosituksena työikäisille on aikaa päivittäiseen liikkumiseen, keinoja lääkkeettömään unettomuuden
hoitoon, työaikaiseen ruokailuun panostaminen, perheen yhteiset ateriat, sekä päihteetön elämä.
Digitaaliset sovellukset soveltuvat erityisesti tälle ryhmälle (vrt. Terveyskylän omahoitopolut,
Verkkopuntari, Stop Dia-hankkeessa kehitetyt sovellukset esim. ruokavalioindeksi)



Yli 65-vuotiaiden vastaukset (n=121)

Kuva 6: Luokittelu sanallisista ilmaisuista yli 65-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Yli 65 vuotiailla, joilla elintavat ovat hyvät tai erittäin hyvät, ilmaisut jakautuivat tasaisesti eri kategorioihin.
Omien valintojen merkitys elintavoissa nousi esille ja oli hyvin ymmärretty. ”Elän niin terveellisesti kuin
osaan ja nautin pyrkimyksestä terveelliseen elintapaan. ” Liikunta oli hyötyliikuntaa, kotiaskareita ja
kävelyä. Joku oli hankkinut kotiinsa juoksumaton ja kuntopyörän. Ruoan useimmat kertoivat valmistavansa

Elintavat
hyvät tai

erittäin hyvät
(n=98)

•Elintavat olleet aina hyvät
•Itse voin valita elintavat

Elintavat
neutraali

(n=16)

•Joka päivä pyrin
valmistamaan ruokani

•En tupakoi enää

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot (n=7)

•Ruokaa joudun
loppukuusta ostamaan
Visalla, huono juttu

•Sairauden vuoksi
liikkuminen heikkoa tai
vähäistä

•Nukahtaminen huonoa.

Normaali arki ja pyrkimys pysyä
terveenä omilla valinnoilla



itse, mutta myös ateriapalveluja käytettiin. Sairaudet ja jaksaminen vaikuttivat elintapoihin. Päihteiden
käyttö ja tupakointi olivat vähäistä, mutta joillakin kumpikin kuuluivat päivittäiseen elämään.

Kuva 7. Luokittelu sanallisista ilmaisuista yli 65-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa neutraaleiksi (Yksi
havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin havaintojen
määrä.)

Ne, jotka pitivät elintapojaan neutraaleina (n=16), ottivat perusteluissaan eniten kantaa ravintoon ja
liikkumiseen. Liikkumiseen toivottiin parannusta, jota sairaudet ja korona häiritsivät: ”Sairauksia, jotka juuri
nyt liikkumista haittaa.”  ”Koronan vuoksi liikunta tauolla.” Ruokaa kuvailtiin yksipuoliseksi, ateriarytmi
kadonneeksi ja kotipalvelun ruoka kehnoksi. ”Kotihoito ei keitä ees puuroa, vaikka niin on sovittu.”

Niillä, joilla elintavat olivat huonot tai erittäin huonot (n=7), perusteluissa tulivat esille fyysiset vaivat ja
kivut sekä rahan puute, jotka vaikuttivat elintapoihin.

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: Ikääntyneiden ryhmässä on elintavoiltaan ja voimavaroiltaan
erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Osa heistä on yhtä toimintakykyisiä kuin työikäiset, osalla taas
sairauden vuoksi toimintakyky on rajoittunutta. Ikääntyneillä toimintakyvyn säilyminen terveellisten
elintapojen avulla on tavoitteena. Tämän tavoitteen savuttamisessa ensisijaisena on ikääntyneelle sopivan,
riittävän ravitsemuksen ja päivittäisen, monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen sekä univaikeusiin
puuttuminen. Lisäksi päihteettömyyteen tukeminen ja tarvittaessa tietotaito lääkkeettömään
unenhuoltoon on tarpeen. Jotkut yli 65 vuotiaat käyttävät säännöllisesti alkoholia, mikä lisää heidän
riskiään mm. kaatumistapaturmiin. Ikääntyneelle pienetkin määrät alkoholia voivat olla terveysriski. Tästä
ikääntyneiden tulee itsekin olla tietoisia. Ikääntyneiden tulee saada tietoa oman kotikuntansa
elintapapalveluista, mm. yhteisöllisestä syömisestä, liikuntapalveluista jne. Joillakin ikääntyneillä ihmisillä
rahan puute vaikeuttaa itsestä huolehtimista ja terveellisten elintapojen noudattamista.
Seniorineuvolatoiminta on kannatettava ennaltaehkäisymuoto. Järjestöjen tuottamaa, ikääntyneille
ihmisille suunnattua toimintaa tulee hyödyntää, esim. vertaisohjaajien tukemat toimintaryhmät.



Yhteenveto vastauksista ja päätelmistä

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen tulee huomioida kaikissa ikävaiheissa. Perusta luodaan lapsuudessa ja
nuoruudessa. Työikäiset tarvitsevat erityisesti tukea terveiden elintapojen edistämisessä ja ylläpitämisessä.
Erilaiset ilmiöt yhteiskunnassamme vaikuttavat myös elintapoihin, esimerkiksi sosiaalinen media vaikuttaa
nuorten käyttäytymiseen ja terveyden lukutaitoon ja vie aikaa riittävältä unelta ja palautumiselta.

Taloudellisen hyvinvoinnin vaikutus elintapoihin näkyy ikäihmisillä ja nuorilla aikuisilla, esim. käytettävät
kulkuvälineet (julkiset, polkupyörä, auto, kävely) opiskelupaikan ruokailumahdollisuus, kotona syömisen
mahdollisuudet ja resurssit, vanhempien ja läheisten tuki. Monitoimijaista yhteistyötä tarvitaan eri ikäisten
ihmisten tukemisessa terveellisiin elintapoihin.

Elintavat
ravitsemus, uni,

liikunta, tupakka,
päihteet

18 - 29 v
Nuoret aikuiset tarvitsevat lisää osaamista
terveyden lukutaitoon. Lisäksi he hyötyvät

matalan kynnyksen liikuntapaikoista. Tärkeä on
muistaa varhainen puuttuminen ja puheeksi
ottaminen sekä tuki, jos tupakka, alkoholi ja

muut päihteet ovat heidän elämässään.
Digitaaliset sovellukset apuna terveellisiin

elintapoihin tukemisessa

30 - 64v
Suosituksena työikäisille on

osaamisen lisääminen
lääkkeettömään unettomuuden

hoitoon, arkiliikunnan lisääminen,
työaikaiseen ruokailuun

panostaminen, perheen yhteiset
ateriat, sekä päihteetön elämä
Digitaaliset sovellukset apuna

terveellisiin elintapoihin tukemisessa

Yli 65 v
Ikääntyneillä toimintakyvyn säilyminen

on tavoitteena.
Tässä ensisijaisena on ikääntyneelle
sopivan, riittävän ravitsemuksen ja

päivittäisen, monipuolisen liikkumisen
mahdollistaminen. Lisäksi tietotaito
lääkkeettömään unenhuoltoon on

tarpeen.
Taloudellisella toimentulolla on myös

vaikutusta elintapoihin.

Alle 18 v
Arjen ympäristöillä suuri vaikutus

lasten ja nuorten elintapoihin
”koko kylä kasvattaa”-periaate

käyttöön lasten ja lapsiperheiden
terveyden elintapojen edistämiseksi.

Aikuisten tukea tarvitaan.



Minun arkeni ja elämäni -kysely avointen vastausten tulokset elintapojen osalta

Leea Järvi ja Lea Mäkelä

Minun arkeni ja elämäni -kyselyn avoimissa vastauksissa elintavoista oli yhteensä 994 sanallista kuvausta.
Ne sisälsivät ilmauksia ravitsemuksesta, unesta, liikunnasta, tupakoinnista ja päihteistä sekä lisäksi muita
huomioita.

Vastaukset luokiteltiin ikäluokittain, alle 18-vuotiaat, 18-29-vuotiaat, 30-64 -vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.
Ikäryhmien sisällä vastaukset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, oliko vastaaja valinnut
monivalintakysymyksestä vaihtoehdokseen joko 1. Erittäin hyvä tai hyvä, 2. Ei hyvä eikä huono, eli neutraali
tai 3. Huono tai erittäin huono. Kaikissa ikäluokissa eniten sanallisia ilmaisuja elintavoista oli niillä, jotka
olivat arvioineet elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi. Huolimatta siitä, että he olivat arvioineet
elintapansa hyviksi, he saattoivat kuitenkin toivoa muutosta johonkin elintapaansa ”En käytä päihteitä,
mutta minun pitäisi syödä vähän terveellisemmin ja liikkua enemmän”.

Objektiivisen kuvan saamiseksi siitä, kuinka usein eri elintavat oli ilmaistu sanallisissa kuvauksissa, ne
luokiteltiin kuuteen kategoriaa, joita olivat ruokatottumukset, uni, tupakointi, päihteet, liikunta ja muut.
Lisäksi ilmaukset luokiteltiin myönteisiin ja poikkeamiin. Poikkeamalla tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on
aikeena muuttaa kyseinen elintapa paremmaksi. Ilmauksista laskettiin suorat jakaumat. Määrällisen
arvioinnin lisäksi ilmauksia tarkasteltiin induktiivisen sisällön analyysin periaatteita myötäillen. Tulokset ja
päätelmät esitetään ikäryhmittäin. Lopuksi esitetään yhteenveto tuloksista. Tulosten yhteydessä esitetään
sitaatteja alkuperäislausumista.

Alle 18-vuotiaiden vastaukset (n=272)

Elintavat hyvät
tai erittäin

hyvät  (n=233)

•Syön suhteellisen
terveellisesti, liikun yleensä
hyvin, nukun riittävästi, en
käytä päihteitä tai
tupakkatuotteita.

Elintavat
neutraali

(n=28)

•Ravinto ok, liikunta ok,
paitsi on poikkeuspäiviä,
mutta uni ei ole ok, kun
joutuu heräämään aikaisin
kuljetukseen

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot
(n=11)

•En pidä oikee itsestäni
huolta

•Itsellä nämä asiat ovat
hakusessa

•Olen epäterveellinen

”En käytä mitään päihteitä ja elintavat ovat terveellisen coolit”



Kuva 1: Luokittelu sanallisista ilmaisuista alle 18-vuotialla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Alle 18-vuotiaat lapset kuvailivat monipuolisesti elintapojaan. Eniten sanallisia ilmaisuja oli niillä, jotka
arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi (n=233). Ravinto, uni, päihteet ja liikunta mainittiin lähes
yhtä usein. Ruokatottumuksista oli kuitenkin jonkin verran enemmän mainintoja kuin muista elintavoista
(n=79). Moni kertoi syövänsä säännöllisesti ja terveellisesti (n=70), joskin poikkeamiakin ilmeni (n=9) ja
tavoitteena oli nykyistä terveellisemmät ruokatottumukset. Alkoholin ja päihteiden käyttö mainittiin myös
usein (n=74). Suurin osa kertoi päihteettömyydestä (n=72). Liikunnan harrastamista kuvattiin riittäväksi
(n=59), mutta poikkeamiakin löytyi (n=10). Uneen liittyvissä ilmaisuissa, riittävästä unesta oli eniten
ilmaisuja (n=50), mutta riittämättömästä unesta löytyi myös mainintoja (n=17). Kategoriaan muut
luokitellut ilmaisut (n=69) olivat yleisluontoisia: ”Minulla on terveelliset elintavat” tai ”Menee hyvin” tai ”En
osaa perustella”.

Neutraaleina elintapojaan pitävien lasten sanalliset ilmaukset (n=69) eivät juuri poikenneet hyvinä tai
erittäin hyvinä elintapojaan pitäneiden kuvauksista.  Ne, jotka pitivät elintapojaan huonoina tai erittäin
huonoina (n=11) mainitsivat mm. sen, etteivät pidä itsestään huolta tai elinolot ovat sellaiset, että itsestä
huolehtiminen on vaikeaa: ”Nukun 4-5 tuntia yössä, syynä on oma valvominen, mutta pienen talon
aiheuttama tilan vähyys pitää välillä ylhäällä, koska muutkin valvovat.” Vastauksista kävi ilmi se, että
lapsilla oli selkeä käsitys siitä, mikä on terveellistä ja mikä epäterveellistä.

Päätelmä ja suositus vastausten perustella: Alle 18-vuotiailla on käsitys siitä, mitkä elintavat edistävät
terveyttä ja mitkä eivät. Kodilla ja muilla arjen ympäristöillä esim. koululla, koulun lähiympäristöllä sekä
harrastuksilla ja harrastusympäristöllä on vaikutus lasten elintapoihin. Vanhempia tukemalla ja kunnan
monitoimijaista yhteistyötä kehittämällä lasten kasvuympäristö on mahdollista saada terveitä elintapoja
tukevaksi (vrt. Seinäjoen Healthy kids -toimintamalli)



18–29-vuotiaiden vastaukset (n=70)

Nuorten aikuisten vastauksissa näkyy kotoa pois muuttamisen ja oman elämän aloittamisen vaikutukset
elintapoihin. Eniten sanallisia ilmaisuja oli niillä, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin hyviksi (n=47).

Kuva 2: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 18-29-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Elintavat
hyvät tai
erittäon

hyvät (n=47)

•Ravintoon, liikuntaan ja
uneen pitää keskittyä
enemmän

•Olen hyväkuntoinen nuori

Elintavat
neutraali (n=8)

•Opintojen takia elintavat
kärsivät, ei ole aikaa pitää
huolta itsestä niin hyvin kuin
ennen

•Haluaisin saada muutosta
omaan ruokavaliooni ,
teenkin tämän eteen töitä

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot (n=15)

•Pitäisi nukkua enemmän,
syödä terveellisemmin ja
liikkua enemmän, mutta ei
ole aikaa eikä voimavaroja

•Tupakoin, en juo alkoholia,
käytän huumeita ja
kadulta saatavia lääkkeitä
ahdistukseen

”Olen tyytyväinen, mutta työtekoa pitäisi
vähentää, jotta ehtisi ja jaksaisi liikkua
enemmän”



Mainintoja sekä hyviksi että korjaamista kaipaavista elintavoista oli liikkumisesta (n=37), ravinnosta (n=26)
ja päihteistä (n=18), unesta (n=13) ja muista elintapoihin liittyvistä asioista (n=13). Kiireen kerrottiin
vähentäneen mahdollisuuksia terveelliseen ruokailuun ja liikunnan harrastamiseen. Korona on tuonut
esteitä ryhmäliikunnan harrastamiseen ja muuhun sosiaalisen kanssakäymiseen

Ilmaisuista kuvastui se, että terveellisiä elintapoja arvostettiin ”Ravintoon, liikuntaan ja uneen pitää
keskittyä enemmän.” Eräs nuori aikuinen kuvailee onnistunutta elintapamuutostaan: ”Elintavat syömisen
suhteen olivat aikaisemmin huonot, mutta olen alkanut toipua viimeisen vuoden aikana ja saanut
syömisasian järjestykseen. Painokin on tippunut yli 20 kg.”

Niillä, jotka luokittelivat elintapansa luokkaan neutraali (n=8), oli vain vähän sanallisia perusteluja. ”En
tiedä, mitä vastata”

Niillä, joiden mielestä elintavat olivat huonot tai erittäin huonot (n=15), tuli esille mm. työn ja perheen
tuomat haasteet:” En ehdi urheilla riittävästi, perheen sisällä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia.” ”Ei ole
aikaa pitää omasta kunnosta huolta työmäärästä johtuen.”

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: Kotoa pois muuttaminen, opiskelujen tai työn aloittaminen
sekä perheen perustaminen vähentävät aikaa osalla nuorista aikuisista itsestä huolehtimiseen ja terveiden
elintapojen ylläpitämiseen. Osa sen sijaan on motivoitunut huolehtimaan itsestään ja elintavoistaan.
Päihteettömyys ja muu elämän hallinta näkyvät myös siinä, miten jaksamista itsestä huolehtimiseen on.
Joissakin ilmaisuissa kuvastui terveyden lukutaidon haasteet, esim. kapealainen käsitys eineksistä
epäterveellisen ruokavalion indikaattorina ”huonolaatuinen ruoka, koska käytän eineksiä”.

Nuoret aikuiset tarvitsevat lisää osaamista terveyden lukutaitoon. Lisäksi he hyötyvät matalan kynnyksen
liikuntapaikoista. Tärkeä on muistaa varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen sekä tuki, jos tupakka,
alkoholi ja muut päihteet ovat heidän elämässään. Tässä kuntien ehkäisevällä päihdetyöllä ja
opiskelijaterveydenhuollolla sekä työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Opiskelu- ja työpaikkaruokailulla
on keskeinen rooli terveellisessä ruokailussa. Nuorten aikuisten vastauksista kuvastuivat taloudelliset
haasteet ja ajan puute esteinä terveellisten elintapojen noudattamiselle.



30–64-vuotiaiden vastaukset (n= 497)

Kuva 3: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi. (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Elintavat hyvät
tai erittäin

hyvät (n=342)

•Tiedän, mikä on hyväksi
minulle

•Pidän huolta itsestäni

Elintavat
neutraali
(n=101)

•Hyvin voidaan, mutta
liikuntaa olisi lisättävä
huomattavasti

•Työ aiheuttaa stressiä ja
välillä unettomuutta

•Painoa voisi olla vähemmän

Elintavat
huonot tai

erittäin huonot
(n=54)

•Väsyttää usein
•Välillä ei ole ruokahalua ja
ahdistaa syöminen

•Tupakoin ja juon joskus
alkoholia

”Elintavat ovat valintoja, jotka vaikuttavat
elämänlaatuun”



30-64 -vuotiaiden työikäisten perustellessa hyviä tai erittäin hyviä elintapojaan, eniten ilmaisuja annettiin
liikunnasta (n=161). Suurin osa kertoi liikkuvansa riittävästi (n=119). Osa halusi lisätä liikuntaa (n=42).
Toiseksi eniten ilmaisuja oli riittävästä unesta tai sen puutteesta (n=145). Riittävästi nukkuvia oli osa (n=89)
ja osa ilmaisi kärsivänsä riittämättömästä unesta (n=56). Työkiireet, stressi ja pienet lapset tai kivut ja
kolotukset valvottivat työikäisistä. Osa kertoi nipistävänsä yöunesta, jotta saisi omaa aikaa: ”Uni välillä
vähissä vapaa-ajan vuoksi, ns. oma aika alkaa, kun muut nukkuvat.”. Unen riittämättömyys herätti huolta:
”Uni on iso ongelma”. Joskus ympäristö toi haasteita unen saantiin: ”Unta ei paikkakunnan keskusta-
alueella saa. Teinien yöaikaan keskittynyt basson jytkytys on raastavaa.” Siihen, miten liian vähäisiä yöunia
voisi kompensoida, oli vaikea löytää hyviä keinoja: ”Uni jää usein liian lyhyeksi erityislapsen vuoksi ja
raskasta työviikkoa nollaa 2-4:llä viinilasillisella. Neljännellä sijalla ilmaisuissa oli terveellinen ja
monipuolinen ruoka (n=103). Ruoan tulisi olla mielellään itse tehtyä ja lähialueella tuotetuista raaka-
aineista: ”Monipuolinen ruoka, kohtuudella herkkuja”, ”Säännöllinen ruokarytmi, kotiruokaa.” ”Syön
kasviksia paljon, koska saan halvalla hyvää ruokaa” Tupakoimattomuutta (n=93) ja päihteettömyyttä
(n=118) pidettiin tärkeänä terveellisten elintapojen indikaattorina ”En tupakoi, en juo.”

Kuva 4: Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa neutraaleiksi. (Yksi
havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin havaintojen
määrä.)

Neutraaleiksi elintapoja luonnehtineiden ilmaisut eivät juuri poikenneet elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi luokitelleiden ilmaisuista. Eniten ilmaisuja oli liikunnasta (n=83). Osa ilmaisi liikkuvansa riittävästi
(n=46), mutta aika moni ilmoitti tarvitsevansa lisää liikuntaa (n=37). Korona oli vaikuttanut liikunnan
harrastamiseen: ”Liikkua voisi enemmän. Koronan vuoksi osa liikuntaharrastuksista on tauolla. Kävely ja
pyöräily ovat mieluisia liikuntamuotoja, kun vain saisi aikaiseksi.” Uneen liittyi toiseksi eniten ilmaisuja
(n=68). Lähes puolessa ilmaisuista unen määrä kuvattiin riittäväksi (n=36) ja lähes saman verran ilmaisuja
oli liian vähäisestä unesta tai huonosta nukkumisesta (n=32). ”Unta tulee arjessa liian vähän.”
Pitempiä/yhtenäisiä öitä odotellessa. Vauva valvottaa.” Terveellistä ruokaa pyrittiin syömään (n=58) Osa
ilmaisuista kuvasti terveellisiä ruokatottumuksia (n=34): ”Hyvää ja terveellistä ruokaa laitetaan päivittäin”
ja ”syön säännöllisesti työaikana työpaikkalounaan. Osa ilmaisuista oli sellaisia, joissa ruokatottumusten
arveltiin kaipaavaan parantamista (n=24): ”Ravintoasioita voi remontoida.” Tupakointi (n=33) ja alkoholi
sekä päihteet näkyivät (n=25) neljänneksi ja viidenneksi eniten ilmaisuissa. Osa ilmoitti polttavansa
tupakkaa, mutta toivoi pääsevänsä siitä eroon (n=11): ”Tupakoinnin voisi lopettaa.” Päihteettömyyttä
arvostettiin (n=20): ”Pyrin elämään hyvin kaikilla osa-alueilla. Olen täysin raitis.” Pienessä osassa ilmaisuja
alkoholin kuvattiin sisältyvän arkeen (n=5).



Kuva 5 Luokittelu sanallisista ilmaisuista 30-64-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa huonoiksi tai erittäin
huonoiksi (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Niillä, jotka pitivät elintapojaan huonoina tai erittäin huonoina (n=54), ilmaisut liittyivät enimmäkseen
uneen (n=48), mutta lähes yhtä paljon ilmaisuja oli liikunnasta (n=44) ja ravinnosta (n=38). Puolessa
ilmaisuista tuotiin esiin toive parantaa elintapoja kaikilla em. osa-alueilla: ”Parannettavaa olisi.”

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: 30-64 vuotiaitten ilmaisuissa elintavoista kärjessä olivat
liikunta ja uni.  Ilmaisuissa tulevat esille ruuhkavuodet ja se, ettei aika itsestä huolehtimiseen aina tahdo
riittää. Stressi ja ajan puute mainitaan selityksinä huonoille yöunille, vähäseille liikunnalle ja
epäterveelliselle syömiselle. Korona on vaikuttanut kielteisesti liikunnan harrastamiseen joillakin, mutta osa
on löytänyt kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen nautinnon. Ilmaisuista käy ilmi, että terveiden
elintapojen merkitys tiedostetaan ja että taitoa sekä tietoa elintapamuutokseen on tarvittaessa.
Suosituksena työikäisille on aikaa päivittäiseen liikkumiseen, keinoja lääkkeettömään unettomuuden
hoitoon, työaikaiseen ruokailuun panostaminen, perheen yhteiset ateriat, sekä päihteetön elämä.
Digitaaliset sovellukset soveltuvat erityisesti tälle ryhmälle (vrt. Terveyskylän omahoitopolut,
Verkkopuntari, Stop Dia-hankkeessa kehitetyt sovellukset esim. ruokavalioindeksi)



Yli 65-vuotiaiden vastaukset (n=121)

Kuva 6: Luokittelu sanallisista ilmaisuista yli 65-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa hyviksi tai erittäin
hyviksi (Yksi havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin
havaintojen määrä.)

Yli 65 vuotiailla, joilla elintavat ovat hyvät tai erittäin hyvät (n=98), ilmaisut jakautuivat tasaisesti eri
kategorioihin. Omien valintojen merkitys elintavoissa nousi esille ja oli hyvin ymmärretty. ”Elän niin
terveellisesti kuin osaan ja nautin pyrkimyksestä terveelliseen elintapaan. ” Liikunta oli hyötyliikuntaa,
kotiaskareita ja kävelyä. Joku oli hankkinut kotiinsa juoksumaton ja kuntopyörän. Ruoan useimmat

Elintavat
hyvät tai

erittäin hyvät
(n=98)

•Elintavat olleet aina hyvät
•Itse voin valita elintavat

Elintavat
neutraali

(n=16)

•Joka päivä pyrin
valmistamaan ruokani

•En tupakoi enää

Elintavat
huonot tai

erittäin
huonot (n=7)

•Ruokaa joudun
loppukuusta ostamaan
Visalla, huono juttu

•Sairauden vuoksi
liikkuminen heikkoa tai
vähäistä

•Nukahtaminen huonoa.

Normaali arki ja pyrkimys pysyä
terveenä omilla valinnoilla



kertoivat valmistavansa itse, mutta myös ateriapalveluja käytettiin. Sairaudet ja jaksaminen vaikuttivat
elintapoihin. Päihteiden käyttö ja tupakointi olivat vähäistä, mutta joillakin kumpikin kuuluivat päivittäiseen
elämään.

Kuva 7. Luokittelu sanallisista ilmaisuista yli 65-vuotiailla, jotka arvioivat elintapansa neutraaleiksi (Yksi
havainto sisältää useita eri imaisuja, siksi ilmaisujen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin havaintojen
määrä.)

Ne, jotka pitivät elintapojaan neutraaleina (n=16), ottivat perusteluissaan eniten kantaa ravintoon ja
liikkumiseen. Liikkumiseen toivottiin parannusta, jota sairaudet ja korona häiritsivät: ”Sairauksia, jotka juuri
nyt liikkumista haittaa.”  ”Koronan vuoksi liikunta tauolla.” Ruokaa kuvailtiin yksipuoliseksi, ateriarytmi
kadonneeksi ja kotipalvelun ruoka kehnoksi. ”Kotihoito ei keitä ees puuroa, vaikka niin on sovittu.”

Niillä, joilla elintavat olivat huonot tai erittäin huonot (n=7), perusteluissa tulivat esille fyysiset vaivat ja
kivut sekä rahan puute, jotka vaikuttivat elintapoihin.

Päätelmä ja suositus vastausten perusteella: Ikääntyneiden ryhmässä on elintavoiltaan ja voimavaroiltaan
erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Osa heistä on yhtä toimintakykyisiä kuin työikäiset, osalla taas
sairauden vuoksi toimintakyky on rajoittunutta. Ikääntyneillä toimintakyvyn säilyminen terveellisten
elintapojen avulla on tavoitteena. Tämän tavoitteen savuttamisessa ensisijaisena on ikääntyneelle sopivan,
riittävän ravitsemuksen ja päivittäisen, monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen sekä univaikeusiin
puuttuminen. Lisäksi päihteettömyyteen tukeminen ja tarvittaessa tietotaito lääkkeettömään
unenhuoltoon on tarpeen. Jotkut yli 65 vuotiaat käyttävät säännöllisesti alkoholia, mikä lisää heidän
riskiään mm. kaatumistapaturmiin. Ikääntyneelle pienetkin määrät alkoholia voivat olla terveysriski. Tästä
ikääntyneiden tulee itsekin olla tietoisia. Ikääntyneiden tulee saada tietoa oman kotikuntansa
elintapapalveluista, mm. yhteisöllisestä syömisestä, liikuntapalveluista jne. Joillakin ikääntyneillä ihmisillä
rahan puute vaikeuttaa itsestä huolehtimista ja terveellisten elintapojen noudattamista.
Seniorineuvolatoiminta on kannatettava ennaltaehkäisymuoto. Järjestöjen tuottamaa, ikääntyneille
ihmisille suunnattua toimintaa tulee hyödyntää, esim. vertaisohjaajien tukemat toimintaryhmät.



Yhteenveto vastauksista ja päätelmistä

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen tulee huomioida kaikissa ikävaiheissa. Perusta luodaan lapsuudessa ja
nuoruudessa. Työikäiset tarvitsevat erityisesti tukea terveiden elintapojen edistämisessä ja ylläpitämisessä.
Erilaiset ilmiöt yhteiskunnassamme vaikuttavat myös elintapoihin. Sosiaalinen media vaikuttaa nuorten
käyttäytymiseen ja terveyden lukutaitoon ja vie aikaa riittävältä unelta ja palautumiselta.

Taloudellisen hyvinvoinnin vaikutus elintapoihin näkyy ikäihmisillä ja nuorilla aikuisilla. Rahan puute
rajoittaa harrastamista ja mahdollisuuksia liikkua eri kulkuvälineillä. Nuorilla aikuisilla tukea arkeen tuo
opiskelupaikan ruokailumahdollisuus, kotona syömisen mahdollisuudet sekä vanhempien ja läheisten tuki.
Monitoimijaista yhteistyötä tarvitaan eri ikäisten ihmisten tukemisessa terveellisiin elintapoihin.

Elintavat
ravitsemus, uni,

liikunta, tupakka,
päihteet

18 - 29 v
Nuoret aikuiset tarvitsevat lisää osaamista
terveyden lukutaitoon. Lisäksi he hyötyvät

matalan kynnyksen liikuntapaikoista. Tärkeä on
muistaa varhainen puuttuminen ja puheeksi
ottaminen sekä tuki, jos tupakka, alkoholi ja

muut päihteet ovat heidän elämässään.
Digitaaliset sovellukset apuna terveellisiin

elintapoihin tukemisessa

30 - 64v
Suosituksena työikäisille on

osaamisen lisääminen
lääkkeettömään unettomuuden

hoitoon, arkiliikunnan lisääminen,
työaikaiseen ruokailuun

panostaminen, perheen yhteiset
ateriat, sekä päihteetön elämä
Digitaaliset sovellukset apuna

terveellisiin elintapoihin tukemisessa

Yli 65 v
Ikääntyneillä toimintakyvyn säilyminen

on tavoitteena.
Tässä ensisijaisena on ikääntyneelle
sopivan, riittävän ravitsemuksen ja

päivittäisen, monipuolisen liikkumisen
mahdollistaminen. Lisäksi tietotaito
lääkkeettömään unenhuoltoon on

tarpeen.
Taloudellisella toimentulolla on myös

vaikutusta elintapoihin.

Alle 18 v
Arjen ympäristöillä suuri vaikutus

lasten ja nuorten elintapoihin
”koko kylä kasvattaa”-periaate

käyttöön lasten ja lapsiperheiden
terveyden elintapojen edistämiseksi.

Aikuisten tukea tarvitaan.


