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LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN JA 
KOULUMENESTYKSEN YHTEISET 

GENEETTISET JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT
PITKITTÄISTUTKIMUS VARHAISNUORUUDESTA       

NUOREEN AIKUISUUTEEN

• Liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen välillä havaitaan usein yhteys                 
 yhteyden kausaalisuudesta ei kuitenkaan toistaiseksi selvää osoitusta. 

• Molemmat osittain periytyviä ominaisuuksia. 

• Yhtenä mahdollisena selityksenä liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen välillä 
havaitulle yhteydelle on osittainen yhteinen geneettinen tausta.

• Tarkoitus: 

Selvittää missä määrin yhteiset geneettiset ja ympäristötekijät selittävät 
vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen välistä yhteyttä 
varhaisnuoruudesta nuoreen aikuisuuteen.

13/11/2019 2

TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

• Kaksosten Kehitys ja Terveys -tutkimus: 
1983–1987 syntyneitä suomalaisia kaksosia, joilta tutkimustietoa heidän 
ollessa 12-, 14-, 17- ja 24-vuotiaita.

• Tutkimukseen osallistui 2853–4190 kaksosta/seuranta-ajankohta. 

• Vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus:                                                                                             
kaksoset raportoivat itse 12-, 14-, 17- ja 24-vuotiaina

• Koulumenestys ja opiskelu:                                                                                                  
kaksosten opettajat arvioivat 12- ja 14-vuotiaina                                               
kaksoset raportoivat itse 17- ja 24-vuotiaina
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TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
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• Kvantitatiivisen genetiikan menetelmiä hyödyntävässä kaksosmallinnuksessa 
liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen kokonaisvaihtelun väestössä oletetaan 
jakautuvan taustalla oleviin osatekijöihin:
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ANALYYSIMENETELMÄT

Kokonaisvaihtelu = geenit + yhteinen ympäristö + yksilöllinen ympäristö

liikunta-aktiivisuudessa 
havaittu vaihtelu 
väestössä

perhe, yhteinen        +  
asuinympäristö jne.

= geenit  + omat ystävät, yksilölliset 
kokemukset jne. 

Esim.
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LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN JA KOULU-
MENESTYKSEN VÄLINEN YHTEYS

Geneettiset 
tekijät

Vapaa-ajan 
liikunta-aktiivisuus

Koulumenestys

Geneettiset 
tekijät

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

• Tilastollisesti merkitsevä, 
positiivinen yhteys kaikissa 
neljässä mittauspisteissä 
sekä peräkkäisten 
mittauspisteiden välillä 12 
vuoden seurannan aikana.

• Korrelaatio varsin heikko  
miehet r=0.08–0.22    
naiset r=0.07–0.18                 

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät
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GENEETTINEN KORRELAATIO

Geneettiset 
tekijät

Vapaa-ajan 
liikunta-aktiivisuus

Koulumenestys

Geneettiset 
tekijät

• miehet rGEN=0.17–0.43                
naiset rGEN=0.15–0.25 

• Yhteiset geneettiset tekijät 
selittivät liikunta-aktiivisuuden ja 
koulumenestyksen välisestä 
korrelaatiosta 43–100 %. 

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät
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YHTEISTEN YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
KORRELAATIO

Geneettiset 
tekijät

Vapaa-ajan 
liikunta-aktiivisuus

Koulumenestys

Geneettiset 
tekijät

• miehet rYHT=0.27–0.54
naiset rYHT= 0.21–0.69

• Yhteiset ympäristötekijät kuten 
perhe, yhteiset ystävät, 
yhteinen asuinympäristö 
selittivät liikunta-aktiivisuuden 
ja koulumenestyksen välisestä 
korrelaatiosta 41–100 %. 

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät
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YKSILÖLLISTEN YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN 
KORRELAATIO
Geneettiset 

tekijät

Vapaa-ajan 
liikunta-aktiivisuus

Koulumenestys

Geneettiset 
tekijät

• naiset rYKS=0.10–0.15.  

• Nämä yksilölliset ympäristötekijät 
selittivät liikunta-aktiivisuuden ja 
koulumenestyksen välisestä 
korrelaatiosta 25–49 %. 

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yhteiset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät

Yksilölliset 
ympäristö-

tekijät

• Tutkimus vahvistaa aiempia tuloksia, joissa on havaittu liikunta-aktiivisuuden ja 
koulumenestyksen välillä positiivinen yhteys.

• Geneettiset tekijät, mutta myös yhteinen ympäristö (kuten perheen luoma ympäristö, 
yhteiset harrastukset, kokemukset ja ystävät) selittävät hyvin suuren osan liikunta-
aktiivisuuden ja koulumenestyksen välillä havaitusta yhteydestä  selitysosuudet 
vaihtelevat kuitenkin iän mukaan. 

• Tulokset haastavat ajatuksen liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen välillä 
olevasta syy-seuraussuhteesta                                                                                            

 ennemminkin suotuisa ympäristö, joka vahvistaa yksilön geneettistä 
taipumusta sekä liikunta-aktiivisuuden että koulumenestyksen suhteen 
vaikuttaisi johtavan menestymiseen kummallakin osa-alueella.
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
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KIITOS!


