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ABSTRACT

Määttä S., Lehto R., Sajaniemi N., Erkkola M. & Roos 
E. 2017. The associations between gender or mothers’ 
educational background and 3-6-year-old children’s ob-
jectively measured physical activity. Liikunta & Tiede 54 
(6), 81–87. 

 Physical activity (PA) in early childhood has multiple benefits for 
health and well-being. Still, most of the preschool-aged children are 
not physically active enough according to research findings. There 
is a need for additional knowledge on factors associated with lower 
PA levels in different contexts (for example preschool, weekend).
The aim of this study was to study the associations of 3–6-year-old 
preschool children’s gender and mother’s educational background on 
children’s objectively measured PA in preschool-hours, weekdays, 
and on weekends. 

This study is a part of the DAGIS project, and is based on the 
cross-sectional study conducted in years 2015 and 2016 (n=864). 
The data were collected from 66 preschools in eight municipalities. 
The children wore accelerometer for one week. The mother’s edu-
cational background was categorized into three groups. The accel-
erometer data were distinguished into sedentary time, light activity 
and moderate-to-vigorous-activity in preschool-hours, home-hours 
in preschool days (later weekday) and on weekend. The associations 
were studied by using covariance analyses adjusted for municipality, 
season, children’s gender and age. When studying the associations 
between mother’s educational background and PA, the possible inter-
action effect of children’s gender was taken into account. 

Boys had more moderate-to-vigorous physical activity in pre-
school-hours, on weekdays and on weekends than girls. Girls had 
more sedentary time in preschool-hours. Higher maternal education 
was associated with higher boys’ moderate-to-vigorous physical activ-
ity on weekdays, but with lower girls’ moderate-to-vigorous physical 
activity on weekdays and on weekends. To conclude, girls had less 
moderate-to-vigorous physical activity than boys in each studied con-
text. The associations between mother’s educational background and 
moderate-to-vigorous physical activity were different for boys and 
girls, but and these associations occurred only at home time. More 
research is needed on the factors associated with children’s physical 
activity separately for girls and boys. 

Keywords: Preschool, physical activity, gender, educational background, 
children, health inequalities
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 Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella on 
lukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedon 
mukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tar-
vitaankin lisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevista 
tekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu). 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lasten 
sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisesti 
mitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna. 

Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja 
2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiin 
yhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liike-
mittaria viikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkai-
seksi. Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminen 
ja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväko-
tipäivinä (myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiin 
kovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsen 
sukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseen 
tutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio. 

Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväko-
dissa, arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa 
päiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaam-
paan poikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, mutta 
vähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arke-
na ja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä oli 
vähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissa 
tutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasitta-
vaan liikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla, 
ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumi-
seen yhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla. 

Asiasanat: Päiväkoti, liikkuminen, sukupuoli, koulutustausta, lapset, 
terveyserot



82 LIIKUNTA & TIEDE 54 • 6 / 2017 • TUTKIMUSARTIKKELI •  3–6-vuotiaiden lasten liikkuminen

JOHDANTO

Varhaislapsuuden fyysisen aktiivisuuden eli liikkumisen myönteisistä 
terveysvaikutuksista lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
kehitykseen tiedetään jo suhteellisen paljon. Säännöllinen liikkumi-
nen auttaa painonhallinnassa, vahvistaa luiden rakennetta, edistää 
luuston kehitystä sekä auttaa motoristen taitojen kehittymisessä 
(Timmons ym. 2012). Varhaislapsuuden säännöllinen liikkuminen 
on yhteydessä myös lapsen parempiin sosiaalisiin taitoihin ja toi-
minnanohjaukseen liittyviin toimintoihin, kuten työmuistiin, itse-
säätelyyn ja keskittymiseen (Tandon ym. 2016; Timmons ym. 2012). 
Varhaislapsuus on nopean kasvun ja kehittymisen aikaa. Päiväkoti-
ikäiset eli 3–6-vuotiaat lapset oppivat monia terveyskäyttäytymisen 
tapoja ja tottumuksia, jotka heijastuvat myöhempiin ikäkausiin ja 
aikuisuuden terveyskäyttäytymiseen (Telama ym. 2014). Päiväkoti-
ikä onkin ihanteellinen ikäkausi juurruttaa terveellisiä liikkumisen 
tapoja ja tottumuksia. 

Liikkumisen mittaaminen objektiivisesti liikemittareilla on teh-
nyt mahdolliseksi tutkia tarkemmin liikkumisen määrää, kestoa ja 
intensiteettiä. Liikemittareilla tehdyt mittaukset ovat myös paljas-
taneet, että valtaosa päiväkoti-ikäisistä lapsista viettää suurimman 
osan valveillaoloajastaan paikallaan, ja asetetut liikkumissuosituk-
set jäävät monelta saavuttamatta (Soini ym. 2014; Verloigne ym. 
2016). Päiväkoti-ikäisille suunnatut interventiot eivät ole juurikaan 
onnistuneet tavoitteessaan lisätä lasten liikkumista tai saatu inter-
ventiovaikutus on ollut hyvin pieni ilman pitkäaikaista pysyvyyttä 
(Metcalf ym. 2012). Tehokkaampien interventioiden kehittämiseksi 
ja toteuttamiseksi on tärkeää tunnistaa aikaisempaa paremmin vähäi-
sen liikkumisen riskiryhmät (Singh ym.2008). Samoin liikkumisen 
eri ajanjaksojen ja kontekstien (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu) 
tarkastelu kokonaiskeskiarvojen laskemisen sijaan voi auttaa tunnis-
tamaan konteksteja, joissa erityisesti näihin riskiryhmiin kuuluvien 
lasten liikkuminen on vähäisempää. 

Sukupuoli ja perheen sosioekonominen asema voivat olla lasten 
liikkumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Kiistatonta kansainvälistä 
näyttöä on siitä, että päiväkoti-ikäiset pojat liikkuvat enemmän kuin 
samanikäiset tytöt (Bingham ym. 2016). Sosioekonomisen taustan ja 
liikkumisen väliset yhteydet ovat puolestaan ristiriitaisia (Bingham 
ym. 2016; De Craemer ym. 2012). Sosioekonomisia eroja liikkumi-
sessa ei ole pääsääntöisesti löydetty, jos lasten liikkumista on mitat-
tu objektiivisilla mittareilla (De Craemer ym. 2012). Selkeämpää 
näyttöä liikkumisen sosioekonomista eroista on kuitenkin havaittu 
kouluikäisillä lapsilla ja aikuisilla: korkeamman sosioekonomisen 
taustan lapset liikkuvat enemmän kuin matalan sosioekonomisen 
taustan lapset (Van Der Horst ym. 2007). Vielä on hyvin vähän tietoa 
mahdollisista sukupuoli- ja sosioekonomisista eroista päiväkoti-ikäis-
ten lasten liikkumisessa eri konteksteissa viikon aikana (esimerkiksi 
päiväkoti, viikonloppu) ja aiemmat tutkimustulokset ovat osittain 
ristiriitaisia. Hesketh ja kumppanit (2014, 2015) havaitsivat kahdessa 
eri tutkimuksessa, että 3–4-vuotiaat brittiläistytöt olivat varsinkin 
arkiaamuisin paikallaan enemmän kuin samanikäiset brittiläispojat. 
Lisäksi pojat olivat aktiivisempia kuin tytöt päiväkotiaikana. Van 
Cauwenberghe (2012) ei puolestaan löytänyt suuria eroja sukupuol-
ten välillä viikon eri tunteina Belgiassa. Hesketh ja kumppanit (2014) 
totesivat lisäksi, että äidin korkeampi koulutustausta oli yhteydessä 
lasten runsaampaan paikallaanoloon arki-iltaisin, mutta ei lasten liik-
kumiseen tai paikallaanoloon muina ajankohtina. 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia a) onko päiväkoti-
ikäisten lasten liikkumisessa eri konteksteissa (päiväkotiaika, arki ja 
viikonloppu) sukupuolten välisiä eroja ja b) onko päiväkoti-ikäisten 
lasten liikkumisessa eri konteksteissa (päiväkotiaika, arki ja viikon-
loppu) eroja äidin koulutustaustan mukaan.

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tutkimusaineisto

Tämä tutkimus on osa monivuotista DAGIS-tutkimushanketta 
(www.dagis.fi). DAGIS-tutkimushankkeen tavoitteena on kaventaa 
päiväkoti-ikäisten lasten terveys- ja hyvinvointieroja ja tutkia päi-
väkodin roolia terveyden edistämisen areenana (Määttä ym. 2015). 
Tämän tutkimuksen aineisto pohjautuu vuosina 2015 ja 2016 toteu-
tettuun kartoitukseen. Kartoitus toteutettiin Uudellamaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla. Kuntien valinta pohjautui Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ylläpitämän hyvinvointikompassin tietoihin kunnan 
asukkaiden sosioekonomisista indikaattoreista, kuten koulutusas-
teesta, tulotasosta ja GINI-kertoimesta (THL, Hyvinvointikompassi, 
2017.). Tutkimukseen kysyttiin mukaan kuntia, joissa oli suurehkot 
eroavaisuudet edellä mainittujen indikaattoreiden mukaan. Yhteensä 
kahdeksan kuntaa 11:sta tutkimukseen kutsutusta kunnasta suostui 
osallistumaan kartoitukseen. Kartoituksen eettinen ennakkoarviointi 
on tehty Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioin-
nin toimikunnassa.

Kartoitus toteutettiin kunnallisissa päiväkodeissa, joihin otettiin 
yhteyttä satunnaistetussa järjestyksessä. Vuoropäiväkodit suljettiin 
tutkimuksen ulkopuolelle. Kartoituksen rekrytointikriteerinä oli, 
että  vähintään yhdestä päiväkodin 3–6-vuotiaiden lasten ryhmästä 
tuli osallistua vähintään 30 prosenttia lapsista, jotta tutkimus to-
teutettiin kyseisessä päiväkodissa. Yhteensä 169 päiväkotiin otettiin 
yhteyttä, joista 86 (56 prosenttia) päiväkodinjohtajaa antoi suostu-
muksen tutkimuksen toteuttamiseksi. Tämän jälkeen vanhemmille 
jaettiin tutkimuksen infokirjeet ja suostumuslomakkeet. Yhteensä 
983 (27 prosenttia) vanhempaa antoi suostumuksen tutkimukseen. 
Tutkimusta ei kuitenkaan toteutettu 20 päiväkodissa alhaisen suostu-
musprosentin takia. Lisäksi 28:lta (3 prosenttia) suostuneista lapsista 
ei ollut käytettävissä minkäänlaista dataa. Näin DAGIS-kartoitukseen 
osallistui yhteensä 864 lasta (24 prosenttia) 66:ssa tutkimukseen 
osallistuneessa päiväkodissa. 

Menetelmät

Lapset pitivät Actigraph WGT3X-BT (Peninsola, FL, USA) liikemit-
taria viikon ajan. Actigraph-liikemittareiden on todettu mittaavan 
luotettavasti kaikenikäisten liikkumista (Cliff ym. 2009; Janssen ym. 
2013). Mittaria on käytetty paljon tieteellisissä tutkimuksissa myös 
päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Liikemittarin sensori mittaa aktiivisuuden 
intensiteettiä, eli mitä enemmän liikemittarin sensori kerää sykäyksiä 
tietyssä ajanjaksossa, sitä intensiivisempää on aktiivisuus (Cliff ym. 
2009). Tutkimuksessamme käytetty Actigraph-malli mittaa ja tallen-
taa liikettä koko ajan, kun taas vanhemmissa malleissa mitattava ai-
kaväli määriteltiin etukäteen (epoch lenght). Mittarin tuottamasta da-
tasta erotellaan neljä eri liikkumisen intensiteetin tasoa raja-arvojen 
(cut-points) avulla. Tässä tutkimuksessa käytimme Evensonin raja-
arvoja (Evenson ym. 2008), joiden on todettu olevan soveliaimmat 
lasten liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseksi (Kim ym. 2014; 
Trost ym. 2011). Kyseisten raja-arvojen mukaiset neljä eri liikkumi-
sen intensiteettiä ovat: paikallaanolo (sedentary time, 0–100 sykäystä 
minuutissa), kevyt (light activity,101–2295 sykäystä minuutissa), rei-
pas (moderate activity, 2 296–4011 sykäystä minuutissa) ja rasittava 
liikkuminen (vigorous activity, vähintään 4012 sykäystä minuutissa). 

DAGIS-kartoituksessa tutkimusavustajat asettivat mittarit lapsille 
päiväkodissa tutkimusviikon ajaksi. Vanhemmat saivat mittaria kos-
kevat käyttöohjeet ja täytettäväksi päiväkirjan, jossa he raportoivat 
lapsen päivittäiset päiväkoti- ja yöuniajat. Vanhemmat myös ilmoit-
tivat mahdolliset sairauspoissaolot tai muut arkirytmistä poikkeavat 
päivät päiväkirjassa. Näitä päiviä ei otettu mukaan myöhemmin ana-
lysointivaiheessa. Liikemittarin data purettiin Actilife 6.13.2. -ohjel-
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maa ja Exceliä hyödyntäen. Analysointivaiheessa sykäyksien väliksi 
valittiin 15 sekuntia. Mittarin kymmenen minuuttia tai pidempään 
kestäneet peräkkäiset nollasykäykset määritettiin pois analyyseista 
(non-wearing time) (Cliff ym. 2009). 

Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten liikkumista tarkemmin kol-
messa eri kontekstissa. Nämä kolme kontekstia ja niiden määritelmät 
ovat a) päiväkotiaika (vähintään 240 minuuttia per päivä, vähintään 
2 päivää), b) kotiaika päiväkotipäivinä, myöhemmin arki (aika ennen 
ja jälkeen päiväkotiajan edellä mainittuina päivinä), ja c) viikonloppu 
(vähintään 600 minuuttia per päivä). Jokaiseen kontekstiin muodos-
tettiin erikseen kolme muuttujaa eli a) paikallaanolo, b) kevyt liikku-
minen ja c) reipas tai rasittava liikkuminen, jotka pohjautuvat aikai-
semmissa tutkimuksissa määriteltyihin kriteereihin (Byun ym. 2015; 
Hinkley ym. 2012; Rich ym. 2013). Kaikki muuttujat suhteutettiin 
mittarin pitoaikaan eli jokainen muuttuja kuvaa keskiarvominuutteja 
tunnin aikana tietyssä kontekstissa. 

Lapsen sukupuoli ja äidin koulutus kysyttiin suostumuslomak-
keessa. Sosioekonomisen aseman indikaattorina käytimme äidin 
koulutusta. Äidin koulutus kysyttiin seitsenasteisella portaikolla 
muodossa ”mikä on korkein koulutustaso?”. Tämä kysymys muo-
kattiin kolmiluokkaiseksi muuttujaksi: matala (ylioppilastutkinto, 
alempi ammatillinen tutkinto tai alle), keskitaso (alempi korkeakou-
lututkinto/AMK-tutkinto, opistoasteen tutkinto) ja korkea (maisterin 
tutkinto tai korkeampi). 

Kaikki analyysit tehtiin SPSS (Statistical Software for Social Scien-
ces) -tilasto-ohjelman versiolla 23 (IBM statistics; Chicago; Illinois: 
USA). Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseen 
tarkasteltiin kovarianssianalyysillä. Vertailuryhmänä analyyseissä 
olivat joko pojat tai korkeasti koulutetut äidit. Äidin koulutustaus-
tan yhteyksiä liikkumiseen tarkasteltaessa huomioitiin mahdollinen 
sukupuolen yhteisvaikutus eli interaktio. Jos interaktio oli merkit-
sevä, tehtiin analyysit erikseen tytöille ja pojille. Analyysit vakioitiin 
kunnalla, tutkimuksen toteutuksen vuodenajalla ja lapsen iällä. Jos 
interaktio lapsen sukupuolen ja äidin koulutuksen välillä ei ollut 
merkitsevä, analyysit vakioitiin myös lapsen sukupuolella. 

TULOKSET

Yhteensä 822 lasta piti mittaria tutkimusviikon aikana. Kun aiemmin 
esitetyt kriteerit liikemittarimuuttujien muodostamiselle otettiin 
huomioon, yhteensä 779 lapselle (95 prosenttia mittaria pitäneistä) 
muodostettiin päiväkotiaikainen ja arjen liikkumismuuttuja ja 780 
lapselle (95 prosenttia) viikonloppumuuttuja. Näistä lapsista 52 pro-
senttia oli poikia. Kuviossa 1 on esitetty lasten keskiarvot paikallaa-
nolossa, kevyessä, reippaassa ja rasittavassa liikkumisessa päiväkoti-
aikana, arkena ja viikonloppuna. Taulukossa 1 on kuvattu tarkemmin 
DAGIS-tutkimukseen osallistuneita lapsia sukupuolittain ja yhteensä.

Sukupuolierot liikkumisessa ja paikallaanolossa

Kuviossa 2 on esitetty keskiarvolliset sukupuolierot paikallaanolossa, 
kevyessä liikkumisessa ja reippaassa tai rasittavassa liikkumisessa eri 
konteksteissa. Päiväkotiaikana tytöillä oli vähemmän reipasta tai ra-
sittavaa liikkumista (β=-1,26, 95 prosentin luottamusväli (LV) -1,57– 
-0,94) sekä kevyttä liikkumista (β=-0,63, 95 prosentin LV 0,01–2,37) 
kuin pojilla. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa päiväkotiaikana 
kuin pojilla (β=1,85, 95 prosentin LV 0,04–5,64). 

Kotona tytöillä oli poikia vähemmän reipasta tai rasittavaa liikku-
mista sekä arkisin (β=-0,62, 95 prosentin LV -0,88– -0,35) että viikon-
loppuisin (β=-0,86, 95 prosentin LV -1,14– -0,58). Paikallaanolossa ja 
kevyessä liikkumisessa ei havaittu eroja sukupuolten välillä arkena 
eikä viikonloppuna.

Äidin koulutustaustan mukaiset erot liikkumisessa ja 
paikallaanolossa

Päiväkotiaikana ei havaittu eroja lasten paikallaanolossa, kevyessä, 
reippaassa ja rasittavassa liikkumisessa äidin koulutustaustan mu-
kaan. Kuviossa 3 on esitetty tarkemmat arjen ja viikonlopun reippaan 
tai rasittavan liikkumisen erot erikseen tytöille ja pojille äidin eri 
koulutusryhmissä.

KUVIO 1. DAGIS-kartoitukseen osallistuneiden lasten liikkumisen intensiteetti tasot 
minuutteina tunnissa päiväkotiaikana (n=779), arkena (n=779) ja viikonloppuna 
(n=780).
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Arjen reippaassa tai rasittavassa liikkumisessa äidin koulutuksen 
ja lapsen sukupuolen välinen interaktio oli merkitsevä (F(2)=5,48, 
p-arvo < 0,05). Matalan koulutustaustan äitien tytöillä oli enemmän 
liikkumista vähintään reippaalla tasolla kuin korkean koulutus-
taustan äitien tytöillä (β=0,54, 95 prosentin LV 0,07–1,00). Matalan 
koulutustaustan (β=-0,61, 95 prosentin LV -1,1 – -0,11) ja keskitason 
koulutustaustan (β=-0,54, 95 prosentin LV -1,01– -0,07) äitien pojilla 
oli vähemmän reipasta tai rasittavaa liikkumista kuin korkean kou-
lutustaustan äitien pojilla. Arjen kevyessä liikkumisessa ja paikallaa-
nolossa ei havaittu äidin koulutustaustan mukaisia eroja. 

Viikonlopun reippaassa tai rasittavassa liikkumisessa äidin koulu-
tustaustan ja lapsen sukupuolen välinen interaktio oli tilastollisesti 
merkitsevä (F (2)=3,31, p-arvo<0,05). Matalan koulutustaustan äi-
tien tytöillä (β=0,55, 95 prosentin LV 0,55–1,04) ja keskitason kou-
lutustaustan äitien tytöillä (β=0,51, 95 prosentin LV 0,06–0,95) oli 
enemmän reipasta tai rasittavaa liikkumista kuin korkean koulutus-
taustan äitien tytöillä. Tyttöjen viikonlopun kevyessä liikkumisessa 
ja paikallaanolossa ei havaittu äidin koulutustaustan mukaisia eroja. 
Poikien osalta ei havaittu eroja äidin koulutustaustan mukaan viikon-
lopun liikkumisessa millään intensiteettitasolla. 

Tytöt 
% (n)

Pojat
% (n)

Yhteensä
% (n)

Ikä (n=862)
        3-vuotiaat 22 (90) 19 (87) 21 (177)
        4-vuotiaat 36 (150) 37 (167) 37 (317)
        5-vuotiaat 34 (140) 36 (162) 35 (302)
        6-vuotiaat   8  (33)  7 (33)  8 (66)

100 (413) 100 (449) 100 (862)
Tutkimusajankohta (n=864)
       Alkusyksy (syyskuu – lokakuu) 44 (183) 43 (195) 44  (378)
       Loppusyksy (marraskuu – joulukuu) 34 (142) 37 (168) 36  (310)
       Kevät (tammikuu – huhtikuu) 21 (88) 19 (87) 20  (175)

100 (413) 100 (450) 100 (863)
Äidin koulutus (n=853)
       Matala (ylioppilastutkinto, alempi ammatillinen  
       tutkinto tai alle)

29 (118) 30 (133) 29 (251)

       Keskitaso ( alempi korkeakoulututkinto/AMK-
       tutkinto, opistoasteen tutkinto)

45 (184) 38 (168) 41 (352)

       Korkea ( maisterin tutkinto tai korkeampi) 26 (104) 33 (146) 29 (250)
100 (406) 100 (447) 100 (853)

TAULUKKO 1.  DAGIS-tutkimuksessa käytettyjen muuttujien kuvaus erikseen tytöille 
ja pojille sekä yhteensä.

KUVIO 2. DAGIS-kartoitukseen osallistuneiden lasten liikkumisen intensiteettitasot 
minuutteina tunnissa päiväkoti-aikana (n=779), arkena (n=779) ja viikonloppuna 
(n=780) sukupuolittain vakioituna iällä, vuodenajalla ja kunnalla.
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia sukupuolieroja ja äidin 
koulutustaustan yhteyksiä päiväkoti-ikäisten lasten objektiivisesti 
mitatussa liikkumisessa eri konteksteissa. Tiivistettynä keskeisimmät 
tulokset olivat, että sukupuolieroja lasten liikkumisessa havaittiin 
kaikissa konteksteissa. Tytöt liikkuivat vähemmän reippaalla tai rasit-
tavalla tasolla päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna kuin pojat. 
Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa päiväkotiaikana kuin pojilla. 
Äidin koulutustausta oli puolestaan yhteydessä lasten liikkumiseen 
kotiaikana arkena ja viikonloppuna siten, että matalan koulutus-
taustan äitien tytöillä oli enemmän liikkumista vähintään reippaalla 
tasolla kuin korkean koulutustaustan äitien tytöillä. Lisäksi matalan 
ja keskitason koulutustaustan äitien pojat liikkuivat vähemmän kuin 
korkean koulutustaustan äitien pojat arkena. Päiväkotiaikana ei löy-
detty äidin koulutustaustan mukaisia eroja lasten liikkumisessa ja 
paikallaanolossa. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempia tutkimuslöydöksiä 
sukupuolieroista lasten liikkumisessa (Bingham ym. 2016). Tutki-
muksessamme havaittiin kuitenkin, että reippaassa tai rasittavassa 
liikkumisessa sukupuolieroja oli kaikissa tutkituissa ajanjaksoissa. 
Aikaisemmissa vastaavissa objektiivisia mittareita käyttäneissä tut-
kimuksissa tyttöjen ja poikien välisiä eroja on löydetty ainoastaan 
päiväkotiaikana tai aamupäivisin (Hesketh ym. 2014; Hesketh ym. 
2015). Erojen on todettu olevan pieniä tai keskittyvän vain muuta-
miin tunteihin päivän aikana (Van Cauwenberghe ym. 2012). Tytöt 
saattavat suosia enemmän kevyen liikkumisen toimintoja leikeissään 
(Barbu ym. 2011) Nämä leikit eivät välttämättä eroa suuresti eri 
ajanjaksojen välillä. Toisaalta pojilla on luontainen taipumus liikkua 
ja leikkiä rajummin (Pate ym. 2004; Storli & Sandseter 2015). He 
voivat olla myös tyttöjä rohkeampia ja kilpailuhenkisempiä erilaisiin 
liikkumisleikkeihin. 

Tässä tutkimuksessa paikallaanolon suhteen löydettiin sukupuo-
lieroja ainoastaan päiväkotiaikana. Aiemmissa tutkimuksissa on 
todettu, että tytöt valitsevat mieluummin tekemiseksi paikallaan 
tehtäviä toimintoja ja pelejä sekä sosiaalisia leikkejä pihoilla (Broe-
khuizen ym. 2014.). Varhaiskasvattajien omien käsitysten on myös 

huomattu osittain piilovaikuttavan lasten käyttäytymiseen (Cardon 
ym. 2008; Eidevald 2009). Vanhemmilla ja kasvattajilla voi olla tie-
dostamattomia sukupuolistereotypioita lasten leikkimisestä, mitkä 
heijastuvat lasten toimintaan (Golombok ym. 2008; Mattocks ym. 
2010) eli tiettyjen leikkien nähdään olevan sopivampia tytöille kuin 
pojille. Cardon ja kumppanit (2008) havaitsivat, että varsinkin tytöt 
olivat mielellään lähellä varhaiskasvattajia. Tällöin paikallaan olevat 
kasvattajat vaikuttivat tyttöjen vähäisempään liikkumiseen. 

Aiemmassa suomalaistutkimuksessa on huomioitu päiväkodin 
tilankäytön merkitys (Lappalainen 2004). Poikia ohjataan usein 
tilaa vaativiin leikkeihin ja heille annetaan vapautta liikkua. Stereo-
tyyppisesti pojille sopivat lelut (esimerkiksi pyörillä kulkevat autot) 
vaativat laajemman tilankäytön ja ne kannustavat poikia liikkumaan. 
Tytöille sukupuolitetut leikkitilat (esimerkiksi kotileikit) sijaitsevat 
sen sijaan usein lähellä aikuisia tai leikkitilojen nurkissa, joissa var-
haiskasvattajien on helpompi valvoa toimintaa (Lappalainen 2004). 
Toteutetuissa päiväkoti-interventioissa on kuitenkin saatu lupaavia 
tuloksia varsinkin tyttöjen liikkumisen edistämiseksi muokkaamalla 
päiväkodin fyysistä ympäristöä (Broekhuizen ym. 2014). Esimerkiksi 
pihan lapsimäärän vähentäminen antoi tytöille mahdollisuuden tehdä 
omantyyppisiä leikkejä ja liikkumista ilman, että poikien tai varhais-
kasvattajien läsnäolo oli hallitsevassa roolissa tyttöjen toiminnan 
valinnassa (Van Cauwenberghe ym. 2013). 

Äidin koulutustausta oli yhteydessä eri tavoin tyttöjen ja poikien 
reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen tämän tutkimuksen mukaan. 
Korkeamman koulutustaustan äitien tytöt liikkuivat vähemmän arke-
na ja viikonloppuna kuin muiden koulutustaustan äitien tytöt. Kor-
keamman koulutustaustan äitien pojat liikkuivat enemmän arkena 
verrattuna matalammin koulutettujen äitien poikiin. Tämä tulos oli 
osittain ristiriidassa aiempiin tutkimuksiin (Bingham ym. 2016; De 
Craemer ym. 2012), joissa ei ole pääsääntöisesti löydetty sosioeko-
nomisia eroja lasten objektiivisesti mitatussa liikkumisessa. Useassa 
tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että vanhempien korkeampi 
koulutustausta edistää lasten terveellisiä elintapoja (Lobstein ym. 
2004), kuten tässäkin tutkimuksessa havaittiin poikien liikkumisen 
osalta. Toisaalta kahdessa suhteellisen uudessa pohjoismaisessa tutki-
muksessa vanhemman koulutustaustan yhteyttä tyttöjen ylipainoon 

KUVIO 3. DAGIS-kartoitukseen osallistuneiden lasten reipas tai rasittava liikkuminen minuutteina 
tunnissa arkena (n=738) ja viikonloppuna (n=742) äidin koulutustaustan mukaan erikseen tytöille 
ja pojille vakioituna kunnalla, iällä ja vuodenajalla.
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ei löydetty, mutta vanhempien matalamman koulutustaustan yhteys 
poikien ylipainoon havaittiin (Parikka ym. 2015; van Vliet ym. 2015). 

Voorhees ja kumppanit (2009) havaitsivat myös, että perheen 
sosioekonomisella asemalla oli yhteys kouluikäisten tyttöjen liikku-
misen kontekstiin ja laatuun. Matalamman sosioekonomisen taustan 
tytöt tekivät enemmän spontaania ja vapaamuotoisempaa liikkumista 
kotona, kun taas korkeamman sosioekonomisen taustan tytöt osal-
listuivat enemmän organisoituun liikuntaan (Voorhees ym. 2009). 
Vastaavanlainen tutkimuslöydös havaittiin myös tuoreessa suoma-
laistutkimuksessa, jossa perheen korkeampi tulo- ja koulutustaso 
olivat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten runsaampaan ohjattuun liik-
kumiseen (Lampinen ym. 2017). Sosioekonomisia eroja ei sen sijaan 
löydetty kokonaisliikkumisen määrässä, koska matalamman koulu-
tus- ja tulotaustan lapsilla oli hieman enemmän ei-ohjattua liikku-
mista. Päiväkoti-ikäisten lasten liikkuminen on luonteeltaan yleisesti 
vapaamuotoista ja muodoltaan usein aktiivista leikkiä. Voi kuitenkin 
olla, että päiväkoti-ikäisten tyttöjen keskuudessa vapaamuotoisen 
leikin sisältö on erilaista riippuen äidin koulutustaustasta. Korkeam-
min koulututut äidit saattavat kannustaa tyttäriään jo nuorena kehit-
tämään myöhemmin koulussa tarvittavia kognitiivisia taitoja, jotka 
tapahtuvat pääsääntöisesti paikallaan tai kevyessä liikkeessä. 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien roolimalli on 
tärkeämpi tytöille kuin pojille (Cleland ym. 2010; Schoeppe & Trost 
2015). On myös jonkin verran tutkimusnäyttöä siitä, että vanhemman 
roolimallin merkitys lapsen käyttäytymiselle on riippuvainen perheen 
sosioekonomisesta taustasta (Dunton ym. 2012; Matarma ym. 2016). 
Dunton ja kumppanit (2012) havaitsivat, että matalamman tulotason 
perheissä oli enemmän yhteistä reipasta tai rasittavaa liikkumista kuin 
korkeamman tulotason perheissä (Dunton ym. 2012). Toisaalta erääs-
sä tutkimuksessa todettiin, että äidin ja lapsen objektiivisesti mitattu 
liikkuminen oli yhteydessä keskenään riippumatta koulutustaustasta. 
Isän koulutustausta oli puolestaan yhteydessä lapsen objektiivisesti 
mitattuun liikkumiseen vain korkeammin koulutettujen isien per-
heissä (Matarma ym. 2016). 

Vastaavia tuloksia äidin koulutustaustan erilaisesta merkitykses-
tä tyttöjen ja poikien objektiivisesti mitatulle liikkumiselle ei ole 
tietääksemme löydetty aiemmissa tutkimuksissa päiväkoti-ikäisillä 
lapsilla. Yksi syy voi olla aiempien liikemittareita käyttäneiden päi-
väkoti-ikäisillä tehtyjen tutkimusten pieni otoskoko (Van Cauwen-
berghe ym. 2012). Näin ollen eroja ei ole välttämättä havaittu tai niitä 
ei ole ollut mahdollista tutkia tarkemmin. Myös tämän tutkimuksen 
tuloksien yleistettävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Osallistu-
misprosentti jäi matalaksi osallistuneissa päiväkodeissa, mikä myös 
omalta osaltaan vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen. Saattaa olla, että 

DAGIS-tutkimukseen osallistui valikoitunut otos vanhempia. Lisätut-
kimusta aiheesta siis tarvitaan. Tutkimuksemme tulosten perusteella 
äidin koulutustaustan yhteyksiä lasten liikkumiseen ei havaittu päi-
väkotiaikana. Päiväkodilla voi siis olla rooli edistää lasten liikkumista 
riippumatta lapsen sosioekonomisista taustoista. Me emme kuiten-
kaan tiedä esiintyykö eroja äidin koulutustaustan mukaan lasten liik-
kumisessa muutenkaan päiväsaikaan tai muissa hoitokonteksteissa 
(esimerkiksi perhepäivähoito, kotihoito) hoidettavien lasten keskuu-
dessa. Tarvitaankin vertailevaa tutkimusta lasten eri hoitokontekstien 
välillä, jotta päiväkodin mahdollista tasapainottavaa roolia sosioeko-
nomisten elintapaerojen kaventajana ymmärretään paremmin. 

Liikemittarin on todettu olevan luotettava keino mitata lasten liik-
kumista (Cliff ym. 2009; Janssen ym. 2013), mutta tiettyjä toimintoja 
kuten uintia ja pyöräilyä, se ei pysty kunnolla mittaamaan eikä se ero-
ta eri paikallaanolon muotoja, kuten istumista ja seisomista. Mittari 
myös mittaa puhtaasti liikkeen intensiteettiä eikä kerro tarkemmin, 
mitä on tehty esimerkiksi reippaan tai rasittavan liikkumisen aikana. 
Me emme myöskään mitanneet liikuntaharrastuksia tarkemmin tässä 
tutkimuksessa. Tulevissa tutkimuksissa voisikin selvittää esimerkik-
si ohjattuun liikunnan harrastustoimintaan osallistumista, jossa on 
aiemmissa tutkimuksissa havaittu sosioekonomisia eroja (Telama 
ym. 2014; Voorhees ym. 2009). Tällä hetkellä ei ole olemassa yhteis-
ymmärrystä sopivista raja-arvoista lasten liikkumisen mittaamiselle. 
Käyttämämme raja-arvot ovat yleisesti tutkimuksissa nykyisin käy-
tetyt ja niitä on suositeltu käytettäväksi tässä ikäryhmässä (Janssen 
ym. 2013; Kim ym. 2014). Tarkastelimme sosioekonomisia eroja vain 
äidin koulutustaustan mukaan, mutta isän koulutustausta tai perheen 
tulotaso voivat vaikuttaa lasten liikkumiseen eri tavoin. DAGIS-tutki-
mukseen osallistui kansainvälisestikin suuri määrä päiväkoti-ikäisiä, 
sekä tyttöjä että poikia. Aineiston vahvuudet mahdollistivat sen, että 
liikkumisen ja äidin koulutustaustan yhteyksiä voitiin tutkia erikseen 
tytöillä ja pojilla eri ajankohtina. 

On huomioitava, että riippumatta äidin koulutustaustasta jäi tyt-
töjen liikkumisen minuutit reippaan tai rasittavan tasolla matalam-
maksi kuin poikien. Samoin tutkimuksessamme sukupuolten väliset 
erot reippaassa tai rasittavassa liikkumisessa olivat suurimmat päivä-
kotiaikana. Tulevien tutkimusten tulisikin tutkia liikkumiseen yhtey-
dessä olevia tekijöitä erikseen tytöillä ja pojilla. Tarvitaan esimerkiksi 
jatkotutkimusta ymmärtämään, mitkä tekijät varsinkin päiväkoti-
ympäristössä lisäävät poikien liikkumista reippaasti tai rasittavasti ja 
puolestaan vähentävät tyttöjen liikkumista. Liikkumisen lisäämiseen 
keskittyvissä interventioissa tulisi huomioida sukupuolten väliset 
erot liikkumisessa ja keskittää toimia erityisesti tyttöjen liikkumisen 
edistämiseen. 
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