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Lyhenteet  

HCC hair cortisol concentration, hiuksen kortisolipitoisuus 

HPA  hypothalamus-pituitary-adrenal axis,  

hypotalamus–aivolisäke–lisämunuaiskuori-akseli 

BMI body mass index, painoindeksi 

FFQ food frequency questionnaire, ruoankäyttökysely 
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1. Johdanto  

Stressi on luonnollinen, välttämätön osa ihmisen elämää ja läsnä arjessa monista eri syistä. Se voi 

esimerkiksi lisätä valppautta ja auttaa suoriutumaan niin kiireisestä työviikosta kuin jännittävästä 

tentistäkin. Stressi mielletäänkin usein ensisijaisesti osaksi aikuisten maailmaa (1), vaikka on näyt-

töä siitä, että se on läsnä myös eri-ikäisten lasten elämässä (2,3). Lapsen stressi voi liittyä paitsi 

arkipäiväisiin kokemuksiin, myös esimerkiksi hankaliin tilanteisiin perhe-elämässä tai koulussa (4–

7). Stressiä havaitaan jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla ja päiväkotiympäristö ärsykkeineen voi toisinaan 

olla stressin taustalla (7–9).  

Stressireaktio saa aikaan stressihormonien, eli adrenaliinin, noradrenaliinin ja kortisolin, erittymi-

sen (6) ja on pitkittyessään haitaksi paitsi aikuisten, myös lasten terveydelle. Sekä aikuisilla että 

lapsilla on esimerkiksi havaittu yhteys pitkäkestoisen stressin tai poikkeavien kortisoliarvojen ja 

painonnousun tai ylipainon välillä (10–12). Ilmiö on monitekijäinen, mutta syiksi on arveltu muun 

muassa kulutukseen nähden liiallista syömistä sekä energiatiheän, sokeri- ja rasvapitoisen ruoan 

suosimista (10).  

Näitä yhteyksiä selittävät toisaalta tunteet ja käyttäytyminen, toisaalta hormonit ja fysiologia. On 

havaittu, että osa ihmisistä reagoi stressiin menettämällä ainakin osin syömiseen liittyvää hallin-

taansa sekä etsimällä aivojen palkitsemisjärjestelmää aktivoivaa helpotusta hiilihydraatti- ja 

rasvapitoisesta ruoasta (12–15). Kirjallisuudessa ilmiö tunnetaan niin sanottuna lohturuoka-

hypoteesina tai tunnesyömisenä. Lisäksi tiedetään, että stressi on yhteydessä myös muutoksiin 

energiatasapainoa säätelevien hormonien pitoisuuksissa, glukoosiaineenvaihdunnassa ja insuliini-

herkkyydessä, ja saattaa siten edesauttaa painonnousua myös fysiologisista syistä (11, 12). 

Poikkeavan kortisolipitoisuuden, tunteita lievittävän syömisen ja ruokavalion laadun välillä on 

myös eri-ikäisillä lapsilla havaittu yhteyksiä, vaikka tutkimusnäyttö on vielä toistaiseksi vähäistä 

(16–20). Lisäksi tiedetään, että varhaislapsuus on pidempiaikaisten ruokatottumusten muodostu-

misen kannalta tärkeää aikaa (21,22) ja että epäterveellinen ruokavalio lapsuudessa ennakoi 

suurempaa lihavuuden sekä sydän- ja verisuonisaurauksien riskiä myöhemmällä iällä (23–25). 

Lapsen stressin ja ruokavalion välisen yhteyden tutkiminen on tärkeää; mikäli lapsi oppii lievittä-

mään stressiään ruoan kautta, on todennäköistä, että hän tekee niin myös aikuisena ja altistuu 

lihomiselle. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan pitkäaikaisesta stressistä kertovan hiuksen 

kortisolipitoisuuden ja ruokavalion yhteyttä ensi kertaa suomalaisilla päiväkoti-ikäisillä lapsilla. 

Tutkielmassa käsitellään aineistoa poikkileikkaustutkimuksesta, joka toteutettiin osana suomalai-

sen vuonna 2013 alkaneen DAGIS-hankkeen kartoitusvaihetta vuosina 2015–2016. Päiväkotilasten 
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terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen täh-

täävässä hankkeessa on vuosina 2016–2016 kartoitettu 864 päiväkotilapsen elintapoja 

Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (26). 
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2. Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Stressin määritelmä  

Stressi on luonnollinen osa ihmisen elämää. Stressi voi olla myös hyödyksi, sillä se voi esimerkiksi 

lisätä valppautta tai edesauttaa toimintakykyä akuuttia reagointikykyä vaativissa tilanteissa 

(27,28). Yleisessä kielessä stressillä viitataan kuitenkin yleensä pitkäkestoiseen tai toistuvaan stres-

siin – siihen, että yksilö kokee tietoisesti tai alitajuisesti elämäntilanteen, ympäristön olosuhteet 

tai esimerkiksi muiden odotukset jatkuvasti liian rasittavina sekä omaa hyvinvointia uhkaavina (6).  

Stressi ilmenee tunnekokemuksen lisäksi myös fysiologisena stressireaktiona (6,28). Akuutti stres-

sialtistus aktivoi sympaattisen hermoston ja hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori -akselin 

(HPA, hypothalamus-pituitary-adrenal axis) toimintaa, jolloin glukokortikoideja eli adrenaliinia, 

noradrenaliinia ja kortisolia erittyy lisämunuaisen kuorikerroksesta verenkiertoon. Tämä muun 

muassa lisää sydämen sykettä, verenpainetta ja hengitysrytmiä sekä glukoosin vapautumista eli-

mistön energiavarastoista, jotta elimistöllä on happea ja energiaa tilanteesta selviämiseen. Jos 

stressiärsyke pitkittyy, kortisolin eritys jatkuu, kunnes energiavarastot on käytetty loppuun ja eli-

mistö ikään kuin "väsyy" (28). Pitkällä aikavälillä jatkuvan tai toistuvan stressin tiedetään olevan 

terveydelle haitallista (27). 

2.2 Kortisoli stressin mittarina 

Stressin esiintymistä voidaan tarkastella subjektiivisesti kyselyiden kautta ja objektiivisesti biologis-

ten merkkiaineiden eli biomarkkerien avulla (6). Koska stressi vaikuttaa HPA-akselin toimintaan, 

stressin määrää voidaan arvioida tarkastelemalla stressihormonien pitoisuuksia ja niiden muutok-

sia kehossa. Tällaisessa stressimallinnuksessa on kuitenkin kyse vain epäsuorasta arviosta, sillä on 

vielä epävarmaa ja todennäköisesti yksilöllistä, kuinka paljon ja miten pitkittynyt stressi vaikuttaa 

HPA-akselin toimintaan eri ihmisillä. Lisäksi myös käytettäviin mittaus- ja analysointimenetelmiin 

saattaa liittyä erilaisia virhelähteitä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin.  

Kortisoli on yksi stressihormoneista, joiden avulla stressiä usein mitataan. Sitä käytetään stressin 

biomarkkerina enemmän kuin adrenaliinia ja noradrenaliinia (6). Tätä selittävät muun muassa 

stressialtistuksen jälkeen pidempään mitattavissa oleva pitoisuus sekä vähäisempi alttius nopeille, 

esimerkiksi fyysisen harjoittelun aiheuttamille vaihteluille.  

Erityisesti pitkäkestoisen tai voimakkaan psykologisen ja fyysisen stressin (esim. krooninen kipu, 

vuorotyö, työttömyys, kestävyysurheilu) ja lisääntyneen kortisolierityksen välillä on havaittu yh-
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teyksiä syljen kortisolipitoisuutta tarkastelleissa tutkimuksissa, mutta myös uudempaa mittaria – 

hiuksen kortisolipitoisuutta – tarkastellen (27,29–31). Myös yhteyttä kyseenalaistavia tuloksia on 

kuitenkin saatu: esimerkiksi yliopisto-opiskelijoilla hiuksen kortisolipitoisuuden on havaittu olevan 

lievässä negatiivisessa yhteydessä koetun stressin määrään (p = 0,025, r = -0,061) (32), ja toisissa 

yliopisto-opiskelijoilla toteutetuissa tutkimuksissa yhteyttä ei havaittu lainkaan (33).  

Yhtenä syynä ristiriitaisiin tuloksiin on esitetty tutkittavien vaikeutta muistaa stressiä ja tunnetiloja 

kyselyissä, jotka kartoittavat niitä menneiden kuukausien ajalta (33). Lisäksi tiedetään, että HPA-

akselin toiminta stressin aikana ja sen jälkeen on todennäköisesti sidoksissa myös stressin laatuun 

ja kestoon, sillä HPA-akselin toiminta todennäköisesti vaimenee oltuaan pitkään niin sanotusti yli-

kierroksilla (6,33). Siinä missä stressin onkin aikaisemmin ajateltu olevan yhteydessä vain 

lisääntyneeseen kortisolin eritykseen, nykyisin myös vähentynyt pitoisuus veressä (hypokortiso-

lismi) osataan tunnistaa mahdolliseksi merkiksi stressistä (6). Tuoreen meta-analyysin ja 

katsauksen mukaan esimerkiksi vakava ja traumaperäinen stressi saatetaan havaita ensin kor-

tisolipitoisuuden lisääntymisenä ja sitten kroonisena hypokortisolemiana (27,34). Myös 

eläinmalleilla on havaittu, että pitkäkestoinen stressi saattaa johtaa akuutin stressireaktion vaime-

nemiseen (35). 

Hiuskortisoli pitkäkestoisen stressin mittarina 

Suurin osa stressitutkimuksesta on tehty mittaamalla kortisolipitoisuutta syljestä, plasmasta, see-

rumista, virtsasta tai ulosteesta (6,27,29). Siinä missä sylki ja seerumi kertovat kortisolin 

pitoisuudesta vain minuuttien tai tuntien ajalta ja virtsa ja uloste korkeintaan vuorokauden ajalta, 

elimistön HPA-aktiivisuutta ja stressiä viikkojen ja kuukausien aikavälillä voidaan luotettavimmin 

mallintaa mittaamalla kortisolipitoisuutta hiuksesta (6,27,29). Menetelmä on suhteellisen uusi, 

mutta sitä pidetään luotettavana (27). Toisin kuin perinteiset kortisolimittarit, se ei ole altis kor-

tisolin erityksen aaltoilevalle vuorokausirytmille tai siihen vaikuttaville ympäristötekijöille, kuten 

akuutille stressille – joskin esimerkiksi hiusten värjäämistä, shampoolla pesemistä ja muita käsitte-

lyitä on tutkittu mahdollisina virhelähteinä ristiriitaisin tuloksin (6).  

Kortisolia kertyy hiuksen karvatuppeen (hair shaft) ja sen myötä myös tupesta kasvavaan hiukseen 

(27,29,31). Alustavien tutkimusten perusteella suurin osa hiuksen kortisolista päätyy ensin verestä 

hiusfollikkeliin, sitä kautta hiustuppeen ja hiukseen passiivisella diffuusiolla (29,31). Aihetta koske-

va tutkimus on kuitenkin vasta alussa, ja hiusfollikkelia ympäröiviä soluja, ihon hikeä ja talia sekä 

ihosolujen omaa hormonieritystä pidetään myös mahdollisina lähteinä.  
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Hiuksen eri osioihin kertyneen kortisolin avulla voidaan luotettavasti tarkastella kunkin viikon ja 

kuukauden kortisolikertymää ja siten arvioida HPA-aktiivisuutta ja stressiä eri ajanjaksoina 

(27,29,31). Ihmisen hius kasvaa noin yhden senttimetrin kuukaudessa, joten lähinnä päänahkaa 

oleva senttimetri kertoo HPA-aktiivisuudesta viimeisen kuukauden ajalta ja seuraavat senttimetrit 

järjestyksessä edeltävistä kuukausista (29). On kuitenkin vielä epäselvyyttä siitä, kuinka pitkälle 

menneisyyteen tällaista "kortisolikalenteria" hiuksen avulla voidaan rakentaa, sillä monissa tutki-

muksissa pitoisuuden on todettu pienentyvän hiuksen latvaa kohden (27,36,37). Luotettavana 

mittausvälinä on useimmiten pidetty noin 0–6 cm etäisyyttä päänahasta mitattuna (36,37).  

2.3 Stressi, kortisoli ja ruokavalio 

Aikuisilla tehtyjen tutkimusten perusteella stressin ja siitä kertovan suurentuneen kortisolipitoi-

suuden ajateltiin pitkään olevan vain ruokahalua lisäävä tekijä (38). Sittemmin näyttöä stressin, 

kortisolin ja ruokavalion yhteydestä on saatu lisää, ja stressi on joidenkin tulosten mukaan ollut 

yhteydessä myös vähentyneeseen ruoankäyttöön ja energiansaantiin (28). Nykyisin pidetäänkin 

todennäköisenä, että samoin kuin koetun stressin ja kortisolin välinen yhteys, myös stressin yhteys 

syömiseen on sidoksissa sen koettuun voimakkuuteen ja kestoon sekä yksilön sukupuoleen, pai-

noindeksiin (body mass index, BMI) ja esimerkiksi taipumukseen rajoittaa syömistä (10,28). Myös 

vaimentunut fysiologinen stressireaktio, eli vähäinen kortisolin eritys suhteessa stressitekijään, on 

etenkin tunnesyömiseen taipuvaisilla yhdistetty epäterveellisiin ruokavalintoihin (10,39,40). 

Ruoanvalintaa ja ruokavalion laatua koskevat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että stressi ja 

kortisoli saattavat liittyä ruoan määrän sijaan enemmän sen laatuun: valinnan edessä sekä eläimet 

että ihmiset näyttävät suosivan sekä akuutissa että pitkäkestoisessa stressissä nälkätilastaan ja 

energiantarpeestaan riippumatta energiatiheää ja usein makeaa, mielihyvää tuottavaa ravintoa 

(12–15,17,28). Ihmisillä havainnot koskevat pääasiassa sokeri- ja/tai rasvapitoisia välipala- ja na-

postelutyyppisiä ruokia. Niitä kutsutaan usein niin sanotuiksi lohturuoiksi (comfort food), sillä 

niiden syömisen uskotaan olevan joillekin ihmisille toistuvaa stressireaktiota, HPA-akselin toimin-

taa ja kortisolin eritystä vaimentava stressin lievityskeino (28).  

Stressin, kortisolin ja lohturuokien suosimiseen liittyvien havaintojen taustalla on todennäköisesti 

sekä tunteisiin ja niiden lievittämiseen, että fysiologiaan ja hormoneihin liittyviä mekanismeja. 

Näitä mekanismeja on koostettu muun muassa vuonna 2018 julkaistussa katsauksessa (28), jonka 

pohjalta stressin ja ruokavalintojen yhteyttä kuvaava kuva 1 on laadittu.  
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Psykologisista tekijöistä stressiin sidoksissa olevan epäterveellisen ruokavalion taustalla ovat kat-

sauksen mukaan mahdollisesti negatiivisten tunteiden, kuten ahdistuksen ja masennuksen, 

lisääntyminen sekä itsehillinnän vähentyminen, sillä molempia havaitaan stressissä ja molemmilla 

on yhteys lohturuokien suosimiseen (28). Katsauksen mukaan osa ihmisillä tehdyistä havainnoista 

tukee teoriaa siitä, että lohturuokien nauttiminen helpottaisi stressiä myös vaimentamalla HPA-

akselin eritystä. Tämä lievityskeino puolestaan toistuessaan voi johtaa jatkuvaan käytösmalliin, 

jossa stressiä ”lääkitään” ruoalla.  

Katsauksen mukaan fysiologisista tekijöistä taas kortikosteroidien ja erityisesti kortisolin lisäksi 

greliini – ruoansulatusjärjestelmän erittämä ruokahalua lisäävä hormoni – saattaa olla olennainen 

tekijä stressin ja syömisen yhteydessä (28). Sen pitoisuuden on joissakin ihmiskokeissa havaittu 

suurenevan yhdessä koetun stressin kanssa. Myös aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatio ja 

sen seurauksena erittyvien sisäisten opioidien mahdollinen vaikutus lohturuokien kaipuuseen lie-

nee yksi stressin ja ruokavalintojen välistä yhteyttä välittävistä mekanismeista, mutta myös sen 

suhteen näyttöä tarvitaan katsauksen mukaan lisää. 

 

 

 

Kuva 1 Stressin ja syömisen yhteyttä välittäviä mahdollisia mekanismeja.  
Muokattu lähteestä Leow ym. 2018.  

Stressi

Huomioitavia tekijöitä:
stressitekijän ja yksilön reaktion voimakkuus, stressin kesto

Fysiologiset:
• HPA-akseli: kortisoli
• Nälänsäätely: greliini
• Palkitsemisjärjestelmä:

endogeeniset opioidit

Energiatiheiden, rasva- ja sokeripitoisten ruokien suosiminen
Lisääntynyt / vähentynyt energiansaanti?

Mekanismit

Epäterveellinen ruokavalio

Psykologiset:
• Negatiiviset tunnetilat
• Itsehillinnän puute  
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2.4 Ruokavaliotyyli ruokavalion tarkastelussa 

Stressin ja ruokavalion tai syömisen yhteyttä koskevassa tutkimuksessa ruokavaliotyylejä on tar-

kasteltu vain harvoin, ja silloinkin on yleensä ollut kyse teorialähtöisistä ruokavalioindekseistä 

kuten Michelsin ym. lapsilla tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2013 (17). Pääkomponenttianalyysin 

avulla aineistosta kartoitettavien ruokavaliotyylien tarkasteleminen on aineistolähtöinen tapa tut-

kia ruokavalion kokonaisuutta. Siinä tutkitaan, minkä ruokien tai ruokaryhmien käyttö tai 

välttäminen yhdistyvät toisiinsa juuri kyseisessä aineistossa ja minkä tyylisiä ruokavaliota kuvaavia 

kokonaisuuksia näin muodostuu (41). 

Toisin kuin esimerkiksi yksittäisten ravintoaineiden, ruokien tai ruokaryhmien käyttöön keskittyvis-

sä tutkimusasetelmissa, ruokavaliotyylissä tutkitaan ruokien yhdistelmiä (23,41). Vaikka 

epidemiologisessa tutkimuksessa tutkitaan useimmiten yksittäisen ravintoaineen, ruoan tai ruoka-

ryhmän yhteyttä tai vaikutusta terveysvasteeseen, myös kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa 

tarvitaan: ihmiset syövät ruoka-aineita yhdistelminä eivätkä yksittäin. Terveyden edistämiseksi 

sekä kroonisten sairauksien ehkäisyn kannalta painotetaan usein juuri ruokavalion kokonaisuutta.  

Ruokavaliotyylit  sisältävät myös ruokien mahdolliset synergistiset ja vastakkaiset vaikutukset. 

Näin ne kertovat suhteellisen hyvin ruokavalion kokonaisuudesta, mistä on hyötyä monitekijäisiin 

terveysvasteisiin verrattaessa. Silti myös ruokavaliotyylien luotettavuus ja toimivuus  kokonaisuu-

den mittareina riippuu niiden sisältämien ruokien määrästä ja siitä, kuinka hyvin niiden pohjina 

käytettyjen kyselylomakkeiden sisältämät ruoat vastaavat tutkitussa aineistossa käytettyjä ruokia.  

Ruokavaliotyylit määritetään yleensä joko FFQ-lomakkeella (Food Frequency Questionnaire) tai 

ruokapäiväkirjoilla kerätystä ruoankäyttöaineistosta (41). FFQ-lomakkeella kerätyn aineiston  käyt-

tö määrittää ruokavaliotyylejä, sillä tyylit voivat sisältää vain lomakkeessa kysyttyjä ruoka-aineita. 

Ruokavaliotyyli myös nimetään yleensä 1–2 vahvimmin siihen latautuvan ruoka-aineen perusteel-

la. Näin nimi edustaa yleensä vain niin sanottuja ruokavalion ”kulmakiviä”, joiden lisäksi tyyli 

saattaa sisältää vaihtelevasti paljon muutakin. 

Ruokavaliotyylit ovat aina aineistokohtaisia ja usein sidoksissa esimerkiksi sukupuoleen, ikään, 

sosioekonomiseen asemaan ja kulttuuriin (41). Ne eivät siis ole aina suositeltavia tai yleistettävissä 

muuhun väestöön, eivätkä ne välttämättä kerro esimerkiksi ruokavalion terveellisyydestä yhtä 

kattavasti kuin niiden nimi (esim. ”terveellinen”) saattaa antaa ymmärtää.  
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2.5 Ruokavalio- ja kortisolitutkimus lapsilla 

Lasten ruokavaliotyylit  

Ensimmäiset ikävuodet ovat suurten muutosten aikaa lapsen ruokavaliossa, sillä niiden aikana lap-

si siirtyy maitopohjaisesta ruokavaliosta syömään samaa ruokaa muun perheen kanssa ja rakentaa 

perustaa ruokatottumuksilleen. Jo 3–4-vuotiaan ravinnonsaannin on havaittu antavan viitteitä 

myöhemmästä ravitsemuksesta (42), ja lapsuuden ruokavaliotyylit voivat myös säilyä suhteellisen 

muuttumattomina aikuisvuosiin (21). Varhaislapsuuden ruokavalio ei siis ole merkityksellinen vain 

sen hetkistä kasvua ja kehitystä tukevan ravinnonsaannin kannalta, vaan myös pitkäaikaisten ruo-

katottumusten kehittymisen ja elintapoihin yhteydessä olevien kroonisten sairauksien ehkäisyn 

kannalta (21,43). 

Lasten ruokavaliota on tarkasteltu ruokavaliotyylien avulla jo useissa tutkimuksissa. Vuonna 2011 

julkaistun, 17 kokonaisruokavalioartikkelia (14 pääkomponenttianalyysi, 3 klusterianalyysi) käsitel-

leen katsauksen mukaan 1–5 -vuotiaiden lasten ruoankäyttöaineistoista on tunnistettu 

pääsääntöisesti 2–6 erilaista ruokavaliotyyliä (43). 

Katsauksen perusteella ruokavaliotyylejä tarkastelemalla voidaan pienilläkin lapsilla havaita koh-

tuullisen hyvin etenkin ruokavalion ääripäät ja paikalliset ruokatottumukset eri väestöissä: kuusi 

syntymäkohorttitutkimusta, joiden aineistoista katsauksen 14 ruokavaliotyyliartikkelia oli julkaistu, 

oli toteutettu eri maissa ja taustaltaan erilaisissa väestöissä (Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja 

Etelä-Koreassa), mutta lähes kaikissa niissä löydettiin ainakin "terveellinen" ja "epäterveellinen", ja 

monissa myös "perinteinen" ruokavaliotyyli (43). Katsauksen tutkimusten tavoin on tyypillistä, että 

lasten "terveellisiä" ruokavaliotyylejä yhdistävät muun muassa hedelmien, vihannesten ja täysjy-

väviljojen käyttö, ja "epäterveellisiä" virvoitusjuomien, perunalastujen ja makeisten runsas käyttö.  

Suomalaisten lasten ruokavaliotyylejä on kartoitettu muun muassa vuonna 1980 alkaneessa Las-

ten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -kohorttitutkimuksessa tutkittavilla, jotka olivat 3–18 -

vuotiaita seurannan alkaessa (21). Kaksi merkittävintä havaittua tyyliä olivat perinteinen ja ter-

veystietoinen tyyli. Perinteinen tyyli sisälsi muun muassa ruista, maitoa, perunaa, voita ja 

makkaraa. Sen pisteet olivat suurempia tyypillisesti poikien ja myöhemmin miesten keskuudessa. 

Terveystietoisessa ruokavaliotyylissä puolestaan yhdistyivät  vihannekset, palkokasvit, pähkinät, 

tee, ruis, juusto ja muut maitotuotteet kuin maito, ja se oli yleisempi tytöillä ja myöhemmin naisil-

la. Tutkimuksen perusteella ruokavaliotyyli todennäköisesti seuraakin lasta tai nuorta aina 

aikuisuuteen asti, sillä aineistossa havaittavat ruokavaliotyylit säilyivät suhteellisen samankaltaisi-

na 21 vuoden seurannan ajan. Samaa säilymistä havaittiin myös tyyleille lasketuissa pisteissä. 
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Myös DAGIS-aineistossa esiintyviä ruokavaliotyylejä on kartoitettu aiemmin Vepsäläisen ym. 2018 

tutkimuksessa (44). Tutkimus koski tämän tutkielman kanssa samaa kartoitusvaiheen 2015-16 ai-

neistoa ja siinä tarkasteltiin kodin ruokaympäristön yhteyttä ruokavaliotyyliin 711 3–6-vuotiaalla 

lapsella. Tutkimuksessa havaittiin kolme ruokavaliotyyliä, jotka selittivät 16,7 % aineiston vaihte-

lusta: Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyyli painottui sokeroituihin juomiin ja naposteltaviin, 

kuten kekseihin ja suklaaseen, sekä suolaisiin naposteltaviin, kuten perunalastuihin, popcorneihin 

ja maustettuihin pähkinöihin. Terveystietoinen-tyyliin vahvin positiivinen lataus oli maustamatto-

milla pähkinöillä, maustamattomalla jogurtilla ja rahkalla, marjoilla, kananmunalla ja erilaisilla 

täysjyväviljatuotteilla. Kasvikset ja prosessoitu liha -tyyli puolestaan painottui muun muassa kas-

viksiin, leikkeleisiin, lihajalosteisiin sekä tuoreisiin hedelmiin.  

Stressi ja hiuksen kortisolipitoisuus lapsilla  

Suurin osa stressin lähteitä kartoittavista tutkimuksista on tehty aikuisilla, mutta myös eri ikäisillä 

lapsilla on havaittu useita arkipäiväisiä asioita, joiden on todettu olevan yhteydessä stressiin (6). 

Niitä ovat esimerkiksi perheen heikko taloudellinen tilanne ja vanhempien masentuneisuus, oppi-

mis- tai ystävystymisvaikeudet päiväkodissa tai koulussa, kaverien tai sisarusten kanssa 

riiteleminen, leikeissä ja peleissä häviäminen, ryhmäpaine sekä muista lapsista poikkeava ulko-

muoto tai koko. Suomalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa (n = 146) myös huonosti suunniteltu, 

heikko esiopetus sekä häiriöt oppimisympäristössä olivat esikoululaisilla yhteydessä poikkeavaan 

kortisolin erityksen päivärytmiin sekä suurentuneeseen syljen kortisolipitoisuuteen (8).  

Arkipäiväisten stressitekijöiden lisäksi lapsi saattaa kohdata jo elämänsä alkutaipaleella mullista-

via, stressille altistavia suuria tapahtumia (6). Niitä voivat olla esimerkiksi läheisen kuolema, 

vanhempien avioero, heitteillejättö tai pahoinpitely, kiusatuksi tuleminen päiväkodissa tai koulus-

sa, uudelle paikkakunnalle muuttaminen sekä uuden sisaruksen syntymä.  

Stressiä on tutkittu lapsilla monin mittarein, ja hiuksen kortisoliarvoja on raportoitu ainakin vuo-

desta 2012 lähtien (36,37,45–50). Arvoissa on sekä tutkimusten että tutkittavien välillä on ollut 

suurta vaihtelua. Tämän tutkielman kirjallisuushaussa löydetyt artikkelit ja niissä raportoidut kor-

tisolipitoisuuden keskiarvot on esitetty taulukossa 1.  

Tutkimuksissa on pidetty todellisina hyvin eri suuruisia kortisolipitoisuuksia: siinä missä esimerkiksi 

Groeneveld ym. ovat poissulkeneet analyyseista 100 pg/mg (> 3 SD) ylittävät arvot (37), Vanaelst 

ym. ja Karlén ym. ovat raportoineet myös 1000 pg/mg reilusti ylittäviä maksimiarvoja (46,50). Var-

sinaisia viitearvoja ei ole vielä saatavilla, koska tutkimus lapsilla on vielä vähäistä. Siksi arvojen 

normaaliuden ja vastaavasti poikkeavuuden arvioiminen on vielä vaikeaa.  
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Tämän tutkielman ikäryhmää parhaiten vastaavissa tutkimuksissa (lapset  6 v.) kortisolipitoisuu-

den keskiarvot ovat sijoittuneet välille 5–30 pg/mg (36,37,45,46).  Vain kahdessa tutkimuksessa 

ilmoitettiin 95 prosentin luottamusväli (36,46).  Karlénin ym. tutkimuksessa se oli 3-vuotiailla laa-

jempi (8–15 pg/mg) kuin 5-vuotiailla (5–9 pg/mg) (46). Noppen ym. tutkimuksessa se oli 

pienimmillään 4–5-vuotiailla (0–43 pg/mg) ja kasvoi vanhempia ikäryhmiä kohden (36).  

Noppen ym. ja Karlénin ym. raportoimien luottamusvälien lisäksi myös joissakin tutkimuksissa ra-

portoidut kaikkien havaintojen vaihteluvälit havainnollistavat hyvin, kuinka suurta hajontaa 

hiuksen kortisolipitoisuuksissa voidaan havaita lapsilla. Suurimmat vaihteluvälit raportoitiin Va-

naelstin ym. ja Karlénin ym. tutkimuksissa (46,50). Vanaelstin ym. tutkimuksessa (lapset 5–11 v.) 

pitoisuuden vaihteluväli (5–1330 pg/mg) ilmoitettiin yhteisesti 39:n eri-ikäisen lapsen joukossa, 

mutta Karlenin seurantatutkimuksessa tarkasteltiin myös hajonnan kehitystä ikävuosien myötä (ks. 

kuva 2): arvojen vaihteluväli (0–1667 pg/mg) oli suurimmillaan 1-vuotiaana  ja pieneni myöhempi-

nä ikävuosina 3, 5 ja 8 samoilla lapsilla tehtyjä mittauksia kohden (46). Hiusten 

kortisolipitoisuuden tulkinnassa kannustetaan vielä ikävuosina 1-3 varovaisuuteen hiuksissa tapah-

tuvien morfologisten muutosten ja kehittyvän stressijärjestelmän vuoksi, mutta 4-vuotiaasta 

alkaen mittaustuloksia on pidetty jo suhteellisen luotettavina (36). 

Vaikka yksittäisissä lapsilla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu ikäkohtaisia eroja hiuksen kortisoli-

pitoisuudessa, iän yhteys pitoisuuteen on vielä epäselvä. Eroja testattiin viidessä taulukko 1:ssä 

esitellyistä tutkimuksista (36,45–47,49). Niistä vain kahdessa havaittiin merkitsevät, joskin erisuun-

taiset yhteydet: Karlénin ym. seurantatutkimuksessa hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvo oli 

lapsilla suurimmillaan 1-vuotiaana (20 pg/mg) ja pieneni lineaarisesti viimeistä, 8-vuotiaana tehtyä 

mittausta (5 pg/mg) kohden (46). Noppen ym. poikkileikkaustutkimuksessa keskiarvo oli puoles-

taan pienimmillään 4–5-vuotiailla (5 pg/mg) ja suureni aikuisten arvoja vastaavalle tasolle 10-

vuotiaiden luokkaan mennessä (9 pg/mg) (36). Myös tuoreessa, 36 tutkimusta kattavassa syste-

maattisessa katsauksessa (Gray ym. 2017) 14:stä eroja iän suhteen tarkastelleesta tutkimuksesta 

kymmenessä iällä ei havaittu yhteyttä hiuksen kortisolipitoisuuteen, ja neljässä yhteyden suunta 

vaihteli (51).  
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Kuva 2 Hiuksen kortisolipitoisuuden jakaumat boxplot-kuvaajina 100 lapsella eri 
ikävaiheissa All Babies In Southeast Sweden -kohorttitutkimuksessa. Kuva muo-
kattu lähteestä Karlén ym. 2013.  

x = poikkeava arvo (outlier, ≥ 1,5 IQR 2. kvartiilista).  
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Suuressa osassa lapsilla tehdyistä tutkimuksista hiuksen kortisolipitoisuus ei ole eronnut myöskään 

sukupuolen suhteen. Taulukossa 1 esitetyistä tutkimuksista yhteyttä tarkasteltiin kuudessa 

(36,37,45–47,49). Vain kahdessa niistä havaittiin merkitsevä ero, ja pitoisuus oli pojilla suurempi 

kuin tytöillä (47,49). Grayn ym. katsauksessa 17:ssä tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolittaisia 

eroja, ja niistä 11:ssä eroja ei havaittu (51). Tutkimuksissa, joissa ero havaittiin, hiuksen kortisolipi-

toisuus oli suurempi pojilla kuin tytöillä ainakin 9-vuotiaiden ja nuorempien ikäryhmissä. Nämä 

tulokset ovat samansuuntaisia myös seerumin ja syljen kortisolipitoisuutta lapsilla koskevan meta-

analyysin kanssa (52). Sen mukaan myös syljen kortisolipitoisuus on ollut keskimäärin suurempi 

pojilla kuin tytöillä alle 8-vuotiailla, mutta ikäryhmissä 8-18 ero on kääntynyt toisin päin.  

Sosioekonomisen aseman mittarina tutkimuksissa on useimmiten käytetty vanhempien koulutus-

tasoa, jonka yhteys lapsen hiusten kortisolipitoisuuteen on sekä taulukko 1:ssä esiteltyjen 

tutkimusten että Grayn ym. katsauksen perusteella epäselvä (37,45,47,51). Taulukon tutkimuksista 

kolmessa verrattiin hiuksen kortisolipitoisuutta vanhempien koulutustasoon (37,45,47), ja niistä 

vain yhdessä havaittiin merkitsevä yhteys; kyseisessä tutkimuksessa pitoisuus oli korkeammin kou-

lutettujen vanhempien lapsilla pienempi kuin matalammin koulutettujen lapsilla (45). Myöskään 

Grayn ym. katsauksessa ei havaittu yhteyttä vanhempien koulutuksen ja lapsen hiusten kortisolipi-

toisuuden välillä suurimmassa osassa tutkimuksista. 

 

 

  



 18 

 

Taulukko 1 Tutkimukset, joissa on tarkasteltu hiuksen kortisolipitoisuutta lapsilla. 

  

Tekijät (vuosi) 
maa 

Asetelma Otos N 
ikä (v.) 

tyttö / poika (%) 

HCC-keskiarvo (pg/mg) Huomioita 

     
Vanaelst ym. (2012) 
Belgia 

Poikkileikkaus 39  
5–11 
100 / 0 

9 (mediaani) 
 

Hiusnäytteestä analysoitu päätä 
lähimmät 6 cm. 

Groeneveld ym. (2013) 
Alankomaat 

Poikkileikkaus 42 
ka. 4  
55/45 

Ka. kahden kuukauden 
ajalta ennen peruskoulun 
aloitusta: 28  
 
Ka. kahden ensimmäisen 
koulunkäyntikuukauden 
ajalta: 30 

Hiusnäytteestä analysoitu  5 
cm: päätä lähin 2 cm edusti 
kahta ensimmäistä kuukautta 
peruskoulussa, kauin 2 cm kah-
ta kuukautta ennen 
peruskoulun aloitusta. 

Karlén ym. (2013) 
Ruotsi 

Kohortti 100 
1, 3, 5, 8 
60 / 40 

1 v.: 20  
3 v.: 11  
5 v.: 7    
8 v.: 5   

HCC mitattu samoilta lapsilta 1-, 
3-, 5- ja 8-vuotiaana. Analysoitu 

kerrallaan  6 cm hiusta.  

Vaghri ym. (2013) 
Kanada 

Poikkileikkaus 339 
3–5 
49 / 51 
 

< 4,25 v.: 24  
4,25–4,6 v: 22  
4,7–5 v.: 17  
> 5 v.: 18  
 

Hiusnäytteestä analysoitu päätä 
lähimmät 1–2 cm.  

Noppe ym.  (2014) 
Alankomaat 

Poikkileikkaus 128 
4-14 
65 / 35 
 

4–5 v.: 5  
6–7 v.: 6  
8–9 v.: 7  
10–14 v.: 9  

Hiusnäytteestä analysoitu päätä 

lähimmät  3 cm. 

Ouellette ym. (2015) 
Kanada 

Poikkileikkaus 60 
ka. 8 
100 / 0 
 

Vähemmän stressaantu-
neiden äitien tyttäret: 90 
Enemmän stressaantunei-
den äitien tyttäret: 104 

Tutkittiin äiti–tytär -pareja äidin 
kokeman stressin mukaan kah-
teen ryhmään jaettuna. 
Hiusnäytteestä analysoitu päätä 
lähimmät 3 cm. 

Simmons ym. (2016) 
Australia 

Poikkileikkaus 70 
ka. 10 
76 / 24 

4  Hiusnäytteestä analysoitu päätä 
lähimmät 3 cm. 

Gerber ym. (2017) 
Sveitsi 

Poikkileikkaus 318 
6–8 
53 / 47 

12 Hiusnäytteestä analysoitu päätä 
lähimmät 3 cm. 

     

HCC = hair cortisol concentration, hiuksen kortisolipitoisuuus. 
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Stressin ja kortisolin yhteys lihavuuteen ja ruokavalioon lapsilla   

Stressiä ja sen biomarkkeria kortisolia on tutkittu lapsilla myös suhteessa terveys- ja ruokavaliovas-

teisiin. Useimmiten mittarina on ollut syljen kortisolipitoisuus tai koettu, joko lapsen raportoima 

tai lapsen puolesta raportoitu stressi. Suuri osa tutkimuksista on tehty leikki-ikäisiä vanhemmilla 

lapsilla.  

Aikuisilla stressin ja suurentuneen kortisolipitoisuuden tiedetään olevan positiiivisesti yhteydessä 

ylipainoon ja lihavuuteen (12), mutta lapsilla tuloksissa on enemmän vaihtelua. Syljen kortisolipi-

toisuus oli esimerkiksi 4–5-vuotiailla Kiinassa (n = 105) ja 8-12-vuotiailla Alankomaissa  

(n = 40) keskimäärin suurempi yli- kuin normaalipainoisilla (53,54). Sen sijaan 3–4-vuotiailla Yhdys-

valloissa (n = 331) ja 6–12-vuotiailla Ruotsissa (n = 342) pitoisuudet olivat ylipainoisilla ja lihavilla 

päinvastoin pienempiä kuin normaalipainoisilla (20,55).  

On pidetty mahdollisena, että kortisolin pitoisuus on stressaantuneilla lapsilla koholla suhteellisen 

pitkään ja että sen eritys saattaa olla jo ”väsynyt” ja vaimentunut lapsen painon saavuttaessa liha-

vuuden (53). Tämä selittäisi esimerkiksi edellä mainituissa tutkimuksissa havaitun vähäisemmän 

kortisolierityksen lihavilla ja ylipainoisilla lapsilla. Lisäksi tiedetään, että lapsen stressin ja lihavuu-

den väliseen yhteyteen vaikuttavat myös elintapatekijät. Esimerkiksi belgialaisessa Children’s Body 

Composition and Stress studyssa (ChiBS) seuratuilla 5–12-vuotiailla stressiä kuvattiin lapsen rapor-

toimia negatiivisia tunteita sekä vanhempien raportoimia käytöshäiriöitä koskevan kyselyn avulla 

(56). Lisäksi mitattiin syljen kortisolipitoisuus. Kyselyllä kuvattu stressi oli positiivisesti yhteydessä 

lihavuuteen lapsilla, joilla oli suurentunut syljen kortisolipitoisuus. Yhteys stressin ja lihavuuden 

välillä havaittiin kuitenkin myös heillä, joilla kortisoliarvot olivat normaalit, mutta makeiden ruo-

kien kulutus oli muita runsaampaa. Mikäli siis näillä lapsilla runsaamman makeiden ruokien 

kulutuksen taustalla oli stressi, se ei ollut ainakaan fysiologisesti havaittavissa syljen kortisolipitoi-

suudella. Fyysisesti aktiivisimmilla lapsilla yhteys sen sijaan oli käänteinen; stressaantuneisuus 

vähensi ylipainon riskiä.  

On siis mahdollista, että osa lapsista lievittää stressiään liikkumalla, osa syömällä, ja reagointitapa 

saattaa vaikuttaa samalla joko lisäävästi tai vähentävästi riskiin olla ylipainoinen (20,56). Silti stres-

sin ja syömisen yhteyttä on lapsilla tutkittu vasta vähän (16–20,57), ja hiuksen kortisolipitoisuutta 

näissä asetelmissa ei ole vielä tarkasteltu. Lisäksi aihepiirin tutkimus on vielä toistaiseksi painottu-

nut asetelmiin, joissa on varsinaisen ruoankäytön sijaan tarkasteltu lasten syömiskäyttäytymistä ja 

tunnesyömisen useutta vanhempien täyttämien kyselyiden avulla. Taulukossa 2 on esitelty 2000-

luvulla toteutettuja, lasten stressi- ja kortisolitasojen, syömisen ja ruokavalion suhteita kartoitta-

neita tutkimuksia. 
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Tutkimukset ovat asetelmiltaan poikkileikkauksia yhtä tutkimusta lukuun ottamatta. Francis ym. 

tarkastelivat koeasetelmassa 5–9-vuotiaille lapsille aiheutetun stressin vaikutusta heidän naposte-

lusta saamaansa energiamäärään, ja koe vahvisti osaltaan käsitystä siitä, että stressi todella 

saattaa olla nälästä johtumatonta napostelua aiheuttava tekijä lapsilla (18). Kokeessa lapset altis-

tettiin stressaaville tilanteille, kuten odottamiselle, puheen pitämiselle sekä vähennyslaskujen 

ratkaisemiselle. Stressialtistuksen jälkeen lapsilla oli vapaa mahdollisuus napostella energiatiheitä 

ruokia. Stressialtistuksen lisäämä suurempi syljen kortisolipitoisuus yhdistyi suurempaan painoin-

deksiin ja naposteluun vanhemmilla (8–9 v.), mutta ei nuoremmilla (5–7 v.) lapsilla. Tutkimuksessa 

napostelu edusti syömistä ilman nälkää, sillä lapset olivat syöneet lounasta ja heiltä oli kysytty nä-

län tasoa ennen napostelua. 

Poikkileikkaustutkimuksista kolmessa lasten ruoankäyttöä tarkasteltiin FFQ:lla tai muuten määri-

tettyjen ruokien käyttötiheyksien avulla (16,17,19). Neljässä tutkimuksessa käyttötiheyksien sijaan 

tai niiden ohella tutkittiin tunnesyömisen useutta tai taipumusta tunnesyömiseen sekä kykyä rea-

goida kylläisyydentunteeseen (16,19,20,57). Näissä poikkileikkausasetelmissa 5–13-vuotiaiden 

raportoitu stressi tai syljen kortisolipitoisuus olivat positiivisesti yhteydessä runsassuolaisten, -

sokeristen ja rasvaisten ruokien ja välipalojen kulutukseen (16,17,19). Lisäksi stressi ja syljen kor-

tisolipitoisuus yhdistyivät yhdessä tutkimuksista taipumukseen käyttää syömistä 

selviytymismekanismina negatiivisten tunteiden käsittelyssä, tosin tutkittavat lapset  olivat jo 8–

13-vuotiaita (19).   

Yhdysvalloissa köyhien ja vähävaraisten perheiden 3–4-vuotiailla lapsilla (n = 331) toteutetussa  

poikkileikkaustutkimuksessa testattiin hypoteesia, jonka mukaan stressaantuneilla lapsilla kor-

tisolin erityksen vaimentuminen olisi yhteydessä nälänsäätelyyn, tunnesyömiseen ja lihavuuteen 

(20). Aamulla mitattua syljen kortisolipitoisuutta sekä pitoisuuden laskua iltaa kohden seurattiin 

kolmen päivän ajan lapsilla, joista 36 % oli ylipainoisia. Tytöillä hypokortisolismiin verrattavilla pi-

toisuuksilla havaittiin paitsi suora, myös vähentyneen kylläisyydentunteeseen reagoimisen kyvyn 

kautta välittyvä yhteys ylipainoon. Pojilla vastaavassa kortisolin ja ylipainon välisessä tarkastelussa 

havaittiin vain trendi, jonka taustalla oli tunnesyöminen. Hypokortisolismiin viittaavat muutokset 

yhdistyivät tutkimuksessa epätasapainoiseen, stressaavaan  kotiympäristöön. 

Sveitsiläisessä poikkileikkaustutkimuksessa (2017) syljen kortisolipitoisuudella ei havaittu lainkaan 

yhteyttä tunnesyömiseen 2–6-vuotiailla (n = 271) (57). Sekä liian vähäinen että liiallinen syöminen 

olivat sen sijaan yhteydessä temperamenttiin ja negatiivisiin tunteisiin. Tunteisiin liittyvä vähäinen 

syöminen oli aineistossa yleisempää kuin liiallinen syöminen. 
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Taulukko 2 Lapsen stressi- ja kortisolitasojen, syömisen ja ruokavalion suhteita kartoittaneita tutkimuksia 2000-luvulla. 

Tekijät (vuosi) 
maa 

Otos N 
ikä (v.) 
tyttö / 
poika (%) 

Asetelma  Altisteet Vasteet Keskeiset tulokset 

Jenkins ym. 
(2005) 
USA 

1026 
8–13 
55/45 

Poikkileikkaus - Lapsen raportoima stressi. 
- Lapsen raportoima hedel-
mien ja vihannesten kulutus, 
suolaisten naposteltavien ja 
runsassokeristen ruokien 
kulutus. 

Lapsen täyttämän kyselyn pohjalta 
määritetty taipumus käyttää syö-
mistä tai juomista 
selviytymismekanismina. 
 

Lapsen raportoima stressi positiivisesti yhteydessä suolais-
ten naposteltavien ja runsassokeristen ruokien kulutukseen 
(r = 0,13, p < 0,001) sekä taipumukseen käyttää syömistä 
selviytymismekanismina (r = 0,24, p < 0,001). Sosioekono-
minen asema käänteisessä yhteydessä syömiseen 
selviytymismekanismina (r = –0,18, p < 0,01). 
 

Francis ym. 
(2013) 
USA 

43 
5–9 
39 / 61 

Koe  Syljen kortisolipitoisuus 
ennen stressitestiä ja sen 
jälkeen. 
 

Energiansaanti syömiskokeessa 
napostelluista ruoista. 

Stressikokeen yhteydessä havaittavat suuremmat kortisoli-
tasot positiivisesti yhteydessä aterian jälkeisestä 

napostelusta saatuun energiamäärään 8–9 –vuotiailla ( = 
0,69, p < 0,05) mutta ei 5–7 –vuotiailla. 
 

Michels ym. 
(2013) 
Belgia 

323 
5–10 
51 / 49 

Poikkileikkaus Syljen kortisolipitoisuus.  

 

- Vanhempien täyttämän FFQ:n 
ruokien käyttöfrekvenssit.  
- Pisteet teorialähtöisille ruokavali-
oindekseille  

Suurempi kortisolin kokonaiseritys päivän aikana (AUC) oli 
yhteydessä suurempaan makeiden ruokien kulutukseen  

( = 0,16, p < 0,01) ja suuremmat muutokset pitoisuudessa 

yhdistyivät rasvaisten ja makeiden ( = 0,16, p < 0,01) sekä 

vain makeiden ( = 0,12, p < 0,05) välipalojen kulutukseen. 
 

Lumeng ym. 
(2014) 
USA 

331 
3–4 
50/50 

Poikkileikkaus 
 

Syljen kortisolipitoisuuden 
muutokset vuorokauden 
aikana. 
 

Vanhempien täyttämät, kodin ka-
oottisuutta ja lasten 
ruokakäyttäytymistä kartoittavat 
kyselyt. 

Hypokortisolismi oli tytöillä yhteydessä vähäisempään kyl-
läisyydentunteen havaitsemiseen ja sitä kautta ylipainoon. 
Pojilla hypokortisolismin ja ylipainon välistä trendiä välitti 
tunteisiin liittyvä liikasyöminen. 

Tate ym. 
(2015) 
Author manu-
script 
USA 

978 
ka. 9,26  
52/48 

Poikkileikkaus 
 

Lapsen raportoima pysty-
vyyden ja avuttomuuden 
tunne. 

- Lapsen raportoima energiatiheän, 
ravintoaineköyhän ruoan sekä 
hedelmien ja kasvisten käyttö. 
- Lapsen raportoima tunnesyömi-
sen useus. 

Suurempi pystyvyyden tunne lisäsi runsaamman hedelmien 
ja kasvisten käytön todennäköisyyttä (β = 0,35, p < 0,001). 
Suurempi avuttomuuden tunne oli tunnesyömisen kautta 
yhteydessä runsaampaan energiatiheän ja “ravintoaine-
köyhän” ruoan käyttöön.  
 

Messerli-Bürgy 
ym. (2017) 
Sveitsi 
 

271 
2–6 
- 

Poikkileikkaus 
 

Syljen kortisolipitoisuus. 
 

Vanhempien raportoima lapsen 
taipumus tunnesyömiseen. 

Syljen kortisolipitoisuuden ja tunnesyömisen välillä ei ha-
vaittu yhteyttä.  
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3. Tutkimuksen tavoite ja merkitys 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko pitkäkestoisesta stressistä kertova 

hiuksen kortisolipitoisuus yhteydessä ruokavaliotyyliin suomalaisilla päiväkotilapsilla. Tutkimus-

kysymykset ovat seuraavat:  

1. Kuinka suuri hiuksen kortisolipitoisuus on aineistossa keskimäärin? 

2. Onko ruokavaliotyylipisteissä ja hiuksen kortisolipitoisuudessa eroja taustatekijöiden suhteen? 

3. Voidaanko hiuksen kortisolipitoisuudella ennustaa ruokavaliotyylipisteitä aineistossa? 

Lasten stressiä suhteessa ruokavalioon on tutkittu vain vähän, ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 

aineistolähtöisiä ruokavaliotyylejä ei ole tarkasteltu tässä yhteydessä lainkaan. Muissa lapsilla to-

teutetuiss kortisoli–ruokavalio-yhteyttä tarkastelevissa tutkimuksissa on tarkasteltu lähinnä 

yksittäisten ruokaryhmien käyttöä tai ravintoaineiden saantia.  

Myös hiusnäytteen käyttäminen on suhteellisen uusi, lupaava metodi pitkäaikaisen kortisolitason 

määrittämisessä (6,27), jota ei tiettävästi ole verrattu pienten lasten aineistolähtöisiin ruokavalio-

tyyleihin aiemmin. DAGIS-tutkimuksessa kortisolipitoisuus on määritetty sekä syljestä että 

hiuksesta, mutta tässä tutkimuksessa altisteena käytetään hiuksen kortisolipitoisuutta siksi, että se 

edustaa pidemmän aikavälin kortisolitasoja kuin syljen kortisolipitoisuus.  

Tutkimus tuottaa aiempaa tutkimusta täydentävää tietoa kortisolin ja ruokavalion yhteydestä. 

Koska sekä hiuksen kortisolipitoisuudessa että havaittavissa ruokavaliotyyleissä on kuitenkin pal-

jon aineistokohtaista vaihtelua, tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä vain tutkittavien lasten 

joukkoon.  
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4. Tutkittavat  

4.1 Dagis-tutkimus, rekrytointi ja otos 

Tämä tutkielma toteutettiin osana DAGIS-tutkimusta (Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen päi-

väkodeissa), joka on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen, Työterveyslaitoksen sekä Helsingin 

yliopiston varhaiskasvatuksen ja ravitsemustieteen yhteinen tutkimushanke (26). Monivuotisessa, 

vuonna 2013 alkaneessa hankkeessa pyritään edistämään päiväkotilasten ja päiväkotihenkilöstön 

terveyttä ja hyvinvointia, kaventamaan sosioekonomisia terveyseroja sekä tutkimaan lasten stres-

sin säätelyä kortisolia stressin biomarkkerina käyttäen. 

Tutkielman tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin syyskuun 2015 ja huhtikuun 2016 välisenä aikana 

kerätyssä poikkileikkausaineistossa 3–6-vuotiailla lapsilla. DAGIS-tutkimukseen kutsuttiin 169 päi-

väkotia, jotka valittiin kahdeksasta eri Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnasta kunkin kunnan 

sisällä arvotusta satunnaisotoksesta ja joiden määrä perustui Määttä ym. 2015 tutkimusprotokol-

lassa kuvaamiin voimalaskelmiin (26,44). Kutsutuissa päiväkodeissa oli sekä julkisia päiväkoteja 

että yksityisiä päiväkoteja, joista kunnat ostivat päivähoitopalveluja. Mukaan hyväksyttiin suostu-

muksen antaneet suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit, joissa vähätuloisilla perheillä oli 

mahdollisuus alennettuihin päivähoitomaksuihin ja joissa ei ollut päivähoitotoimintaa vuorokau-

den ympäri. Päiväkodeista rekrytoiduista lapsista (n = 892) 28 ei palauttanut mitään 

tutkimusmateriaalia. DAGIS-tutkimuksen kartoitusvaiheen otoksen muodostivat lopulta 864 lasta 

66 päiväkodista Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (24 % mukaan kutsuttujen päiväkotien 3–6 -

vuotiaista lapsista). Aineiston muodostuminen on kuvattu yksityiskohtaisesti aiemmin (44). 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin osin koko DAGIS-aineistoa (n = 864), osin päätutkimus-

kysymykseen (kysymys nro 3) pohjaavien sisäänottokriteerien mukaista joukkoa (n = 541, 62,6 %, 

jäljempänä "ydinjoukko"). Tutkittavien ilmiöiden, eli aineistossa havaittavien ruokavaliotyylien ja 

hiuksen kortisolipitoisuuden jakauman, kattavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi tutkimus-

kysymyksiin 1 ja 2 vastattiin tarkastellen DAGIS-aineiston (N = 864) kaikkia tutkittavia, joilta 

tarvittavat tiedot oli saatavilla. Ruokavaliotyylien ja hiuksen kortisolipitoisuuden yhteyttä koskevis-

sa analyyseissa (tutkimuskysymys 3) tarkasteltiin vain ydinjoukkoa (n = 541), joilla oli sekä 

ruokavaliotyylipisteiden määrittämiseen tarvittavat FFQ-tiedot että tieto kahden hiusosion perus-

teella määritetystä hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvosta. Samoin tutkimuskysymykseen 2 
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vastaavat taustamuuttujatarkastelut tehtiin vain ydinjoukossa, sillä osin niiden, osin aiempien tut-

kimuksien avulla määritettiin regressiomallissa vakioitavat taustatekijät. 

4.2 Eettiset kysymykset  

DAGIS-tutkimus on saanut kartoitusvaiheen (2015-2016) tutkimukselleen puoltavan lausunnon 

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta. Tutkimuksessa nou-

datettiin eettisesti hyväksyttäviä periaatteita, jotka pohjautuvat Suomen lakiin, Helsingin 

julistukseen, UNESCO:n biologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen suuntaviivoihin sekä Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin hyvistä tieteellisistä käytännöistä.  

Lapsille ja huoltajille kerrottiin kaikki tarpeellinen tutkimuksen toteutuksesta ja kulusta tutkimuk-

seen liittyvillä käynneillä sekä tiedotteessa (liite 1, tiedote huoltajille). Kaikkien tutkimukseen 

osallistuvien lasten vanhemmilta saatiin kirjallinen suostumus (liite 2, huoltajan suostumuslomake) 

osallistumisesta ja kaikille osallistujille kerrottiin, että osallistuminen on vapaaehtoista ja voidaan 

keskeyttää minä tahansa ajankohtana ilman erillistä ilmoitusta. Myös, mikäli lapsi itse halusi kes-

keyttää tutkimuksen tai kieltäytyä esimerkiksi mittaustilanteista, hänen annettiin tehdä niin.  

DAGIS-tutkimuksessa tutkittavilta ja heidän perheiltään kerättyä dataa käsitellään henkilötietolain 

ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Sekä täytettyjä lomakkeita että sähköistä dataa säilyte-

tään Helsingin yliopistossa elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla lukituissa arkistoissa ja 

suojatuissa tietokannoissa niin, että vain DAGIS-tutkimusryhmän jäsenet voivat tarkastella niitä. 

Tutkittaville päiväkodeille ja henkilöille on annettu tutkimusnumerot, eivätkä yksittäiset päiväkodit 

tai henkilöt ole tunnistettavissa aineistosta. Tutkimusryhmän jäsenillä, mukaan lukien pro gradu -

työntekijöillä, on lisäksi vaitiolovelvollisuus tutkittavista kerättyihin yksittäisiin tietoihin liittyen. 

Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 

(http://www.fsd.uta.fi/fi/) myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten. 

Tutkimuksessa lapsilta otettiin muun muassa hiusnäyte. Huoltajille ja päiväkodin henkilökunnalle 

kerrottiin yksityiskohtaisesti näytteidenottoprotokollasta, ja itse näytteenottotilanteeseen liittyvä 

epämiellyttävyys lapselle pyrittiin huomioimaan ja minimoimaan. Lasten kanssa muun muassa 

leikittiin parturi- ja kampaamoleikkejä ennen näytteiden ottoa, jotta he kokisivat hiussuortuvien 

leikkaamisen itselleen tutuksi ja turvalliseksi. Näytteet keräsivät tehtävään perehdytetyt, lapsille 

tutut päiväkodin aikuiset, ja näytteen ottaminen keskeytettiin välittömästi, mikäli lapsi koki olonsa 
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epämiellyttäväksi. Samaa mittauksen keskeyttämisperiaatetta noudatettiin myös, kun tutkimus-

henkilökunta mittasi lasten painon ja pituuden päiväkodissa. 
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5. Menetelmät 

5.1 Tiedonkeruu, tallennus ja käsittely 

Lapsen huoltaja täytti lapsen ruokavaliota päiväkodin ulkopuolella tutkimusajankohtaa edeltäneen 

viikon osalta kartoittaneen 47-kohtaisen FFQ-kyselyn (liite 3, lapsen FFQ-lomake). Lisäksi tutki-

muksessa hyödynnettiin taustamuuttujana käytetyn energiansaannin osalta myös huoltajien ja 

päiväkotihenkilökunnan täyttämiä, yhden viikonloppu- ja kahden arkipäivän ruokailua koskeneita 

ruokapäiväkirjoja (liitteet 4 ja 5, kotona ja päiväkodissa täytettävät lapsen ruokapäiväkirjat). Ener-

giansaanti määritettiin ruokapäiväkirjojen pohjalta päivien keskiarvona (kcal / pv). 

Ruokapäiväkirjojen tiedot tallennettiin AivoDiet-ravintolaskentaohjelmalla ja paperisen FFQ-

kyselyn tulokset kirjattiin Microsoft Excel – taulukkolaskentaohjelmaan.  

Sosiodemografiset taustatiedot kartoitettiin kyselyllä (liite 6, huoltajan taustakysely), jossa huolta-

jat raportoivat tämän tutkielman taustamuuttujina tarkastellut lapsen iän ja sukupuolen, 

huoltajien korkeimman koulutuksen, vuoden aikana lapsen sairastamien flunssien ja lapsen käyt-

tämien antibioottikuurien määrän, päiväkodissa viikossa vietettyjen päivien määrän sekä sopivasti 

nukuttujen öiden määrän kyselyä edeltäneellä viikolla.  

Lisäksi huoltajat täyttivät kyselyn, joka sisälsi 3–8 –vuotiaiden lasten temperamentin kuvaamiseen 

kehitettyjä ja validoituja kysymyksiä (The Child Behavior Questionnaire, CBQ (58–60), liite 7, lap-

sen temperamenttia kuvaava kyselylomake). Tutkimuksessa käytettiin lomakkeen 36-kohtaista 

lyhyttä versiota, jonka kysymyksillä kartoitettiin lapsen käyttäytymistä arkipäväisissä tilanteissa. 

Huoltajat vastasivat kuhunkin kysymykseen 7-portaisella asteikolla (1 = ei pidä paikkaansa, 7 = pi-

tää erittäin hyvin paikkansa), jonka lisäksi vastausvaihtoehtona oli myös ”ei kokemuksia”. 

Lomakkeen 36 kysymystä ryhmiteltiin edelleen mittaamaan temperamentin kolmea ulottuvuutta: 

ulospäinsuuntautuneisuus (surgency/extraversion), kielteinen virittyneisyys (negative affectivity) 

ja tahdonalainen hallinta (effortful control). Ulospäinsuuntautuneisuuden määriteltiin kuvaavan 

tutkimuksessa lapsen aktiivisuutta, nauravaisuutta, halua mielihyvän kokemuksiin sekä impulsiivi-

suutta. Kielteisellä virittäytyneisyydellä kuvattiin lapsen pelokkuutta, surullisuutta sekä taipumusta 

vihastua tai turhautua. Tahdonalaisella hallinnalla puolestaan tarkoitettiin lapsen kykyä suunnata 

ja ylläpitää tarkkaavaisuuttaan tarkoituksenmukaisesti. 

Lapsilta otettiin hiusnäytteet päiväkodissa. Tutkijat mittasivat lasten pituuden ja painon, ja näiden 

pohjalta laskettiin lasten painoindeksit. Lapset pitivät kiihtyvyyteen perustuvaa Actigraph wGT3X-
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BT –liikuntamittaria (Pensacola, Florida, USA) vyötäröllään viikon ajan 24 tuntia vuorokaudessa 

päiväkodin ulkopuolella ja päiväkodissa. Mittarilla mitattiin kohtuullisen ja rasittavan liikunnan 

määrä, jota tarkasteltiin tutkimuksessa keskimääräisenä aktiivisten minuuttien lukumääränä mit-

tausviikon tuntia kohden (min/h). Määrässä huomioitiin vanhempien kirjaukset tunneista, jolloin 

lapsi ei pitänyt mittaria.   

Hiusnäytteen otto ja kortisolipitoisuuden määritys  

Näytteenottoon perehdytetyt päiväkodin työntekijät ottivat hiusnäytteet lapsilta päiväkodissa. 

Näyte leikattiin takaraivon yläosasta hiusten juuresta takaraivolta (posterior vertex position) lähel-

tä päänahkaa. Hiusta leikattiin vähintään 3 cm jotta kunnollinen analysointi oli mahdollista, ja näin 

ollen yksi näyte sisälsi vähintään 50 g hiusta. Sidottuihin näytteisiin merkittiin päänahan puoli ja ne 

toimitettiin folioon ja pieneen muovipussiin pakattuina Dresdenin teknillisen yliopiston (Technical 

University of Dresden) laboratorioon Saksassa. Siellä niiden analysoinnista vastasi professori Cle-

mens Kirschbaum. 

Laboratoriossa jokaisesta näytteestä leikattiin analyyseja varten päänahan puoleisesta päädystä 

kaksi kahden senttimetrin pituista peräkkäistä osiota, jotka pestiin kolme kertaa isopropanolilla 

lasiputkessa, annettiin kuivua 12 tuntia ja punnittiin sähkövaa'alla. Näytteistä eristettiin metanoli-

uuton avulla steroidit, ja kortisolin pitoisuus määritettiin kemiluminesenssiin perustuvan vasta-

ainemäärityksen avulla (CLIA, IBL-Hamburg, Germany).  

Osalta lapsista, joilta saatiin mitattua ensimmäisen hiusosion kortisolipitoisuus (n = 675), ei saatu 

toista hiusosiota (n = 80, 12%) esimerkiksi hiusten lyhyyden vuoksi tai muusta syystä. Nämä lapset 

eivät ole edustettuina tässä tutkielmassa, jossa tarkastellaan vain osioiden kortisolipitoisuuden 

keskiarvoa (n = 595). Keskiarvo edustaa keskimääräistä kortisolipitoisuutta näytteenottohetkeä 

edeltäneiden noin 4 kuukauden ajalta. 

FFQ-aineiston kerääminen ja tallentaminen 

DAGIS-tutkimuksessa on jo aiemmin tutkittu ruokavaliotyylejä samassa kartoitusvaiheen 2015-16 

aineistossa (44). Tässä tutkielmassa tyylianalyysit tehtiin uudelleen. FFQ-aineisto oli karttunut lap-

silla, jotka eivät olleet mukana Vepsäläisen ym. tutkittavien joukossa, ja ruokavaliotyylipisteet 

haluttiin laskea myös heille. 
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FFQ-lomakkeen kysymykset ja niiden pohjalta tutkielmassa määritetyt ruokavaliotyylit koskevat 

vain päivähoidon ulkopuolista ruokailua, joten ne sisältävät mahdollisimman paljon lasten välistä 

yksilöllistä vaihtelua. Tätä mahdollisesti osin perheestä, stressitasosta ja elämäntilanteesta johtu-

vaa vaihtelua saatetaan havaita enemmän päiväkodin ulkopuolella kuin päiväkodissa, jossa 

joukkoruokailussa päivittäin tarjotuilla aterioilla voi olla olennainen yhtenäistävä vaikutus (61). 

Myös päiväkotien ruokalistoissa on toki jonkin verran vaihtelua kuntien ja toisinaan päiväkotienkin 

välillä. 

FFQ-lomake sisälsi 47 ruoankäyttöä mittaavaa kysymystä, jotka koskivat kasvisten, hedelmien ja 

marjojen; maitotuotteiden; kalan; lihan ja kananmunien; viljatuotteiden; juomien; ja joidenkin 

muiden ruokaryhmien, kuten makeisten ja välipalatuotteiden, kulutusta. Lomakkeessa lapsen 

huoltajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka monta kertaa lapsi käytti kutakin ruokaa tai ruokaryhmää 

edeltävän viikon aikana. Vastauksena huoltaja saattoi valita "ei ollenkaan" tai arvioida kertojen 

lukumäärän joko viikkoa tai päivää kohden.  

5.2 Tilastollinen käsittely 

Kaikissa tilastollisissa analyyseissä käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiota 23 (IBM SPSS, 

Chicago, IL, Yhdysvallat). Tutkielman pääaltisteena tarkasteltiin hiuksen kortisolipitoisuutta ja pää-

vasteena pääkomponenttianalyysin avulla määritettyjen ruokavaliotyylien pisteitä. Päämuuttujien 

keskinäistä yhteyttä sekä niiden yhteyksiä taustamuuttujiin tutkittiin poikkileikkausasetelmassa. 

Kaikissa tilastollisissa testeissä merkitsevän tuloksen kriteerinä pidettiin arvoa 0,05 pienempää p-

arvoa. 

Analyysejä, jotka tehtiin koko aineistolle, olivat ruokavaliotyylien määrittäminen pääkomponentti-

analyysillä, hiuksen kortisolipitoisuuden jakauman, keskiarvon ja muiden tunnuslukujen tarkastelu 

sekä taustatekijöiden frekvenssien tarkastelu, joka tehtiin erikseen myös ydinjoukossa. Loput ana-

lyysit koskivat vain ydinjoukkoa (n = 541), jonka sisäänottokriteerinä oli, että tutkittavalta oli 

saatavilla kortisolipitoisuuden keskiarvo viimeisen neljän kuukauden ajalta ja täydellinen FFQ-data, 

eli tutkimuskysymyksen 3 mukaiset päämuuttujat.  

Ruokavaliotyylien määrittäminen  

Ruokavaliotyylit tunnistettiin pääkomponenttianalyysillä aineistossa (N = 864) tutkittavilta, jotka 

olivat vastanneet FFQ-lomakkeiden kaikkiin 47 kysymykseen (n = 758, 87,7 %). Analyysin lähtö-
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muuttujina käytettiin kyseisen 47 kysymyksen "kertaa viikossa" -muotoon muunnettuja frekvens-

sejä. Jatkoanalyyseihin valittiin Scree plot -kuvaajaa sekä tyyleihin latautuvia ruoka-aineita 

tarkastelemalla komponentit, joilla oli suurimmat ominaisarvot (Eigenvalue), jotka selittivät yhdes-

sä merkittävän osan ruoankäytön vaihtelusta ja jotka olivat tulkittavissa järkeviksi 

kokonaisruokavaliotyyleiksi. Analyysi ajettiin uudelleen niin, että komponenttien määrä oli pako-

tettu kolmeksi (aiemmin komponenttien määrää ei ollut rajoitettu). Analyysissa käytettiin 

ortogonaalista Varimax-rotatointia.  

Komponentit nimettiin niihin voimakkaimmin latautuvien ruokamuuttujien perusteella. Tutkittavil-

le laskettiin pisteet kullekin ruokavaliotyylille painottamalla FFQ:n ruoka-aineiden 

käyttöfrekvenssit niin, että suurempi pistemäärä kertoi suuremmasta yhtäläisyydestä tutkittavan 

ruoankäytön ja pääkomponenttianalyysillä määritetyn ruokavaliotyylin välillä. Valittujen ruokava-

liotyylien pisteitä käytettiin tilastollisissa analyyseissä pääasiassa jatkuvana muuttujana, mutta 

logistisessa regressiossa jakauma jaettiin kahteen luokkaan.  

Hiuksen kortisolipitoisuuden tarkastelu 

Tutkielmassa hiuksen kortisolipitoisuutena tarkasteltiin keskiarvomuuttujaa, joka laskettiin hius-

osion 1 (0–2 cm päänahasta) ja hiusosion 2 (2–4 cm päänahasta) kortisolipitoisuutta kuvaavien 

muuttujien arvoista kullekin tutkittavalle, joilta arvot olivat saatavilla (n = 595). Hiuksen kortisolipi-

toisuus ei ollut normaalijakautunut, joten sitä koskeneissa korrelaatiotarkasteluissa käytettiin ei-

parametrisiä testejä ja ryhmien välisissä vertailuissa käytettiin logaritmikorjattua kortisolimuuttu-

jaa.  

Pitoisuudesta laskettiin poikkeavat arvot (ylimmän kvartiilin keskiarvo + 1,5 x ylä- ja alakvartiilin 

välinen etäisyys Interquartile Range, IQR) ja voimakkaasti poikkeavat arvot (ylimmän kvartiilin kes-

kiarvo + 3,0 x IQR). Koska kaikki arvot olivat fysiologisesti mahdollisia ja samaa suuruusluokkaa 

aiemmissa tutkimuksissa havaittujen arvojen kanssa (46,50), poikkeavia arvoja ei poistettu tai ty-

pistetty (winsorizing). 

Aineiston kuvaus ja päämuuttujien vertailu taustamuuttujien suhteen 

Taustatekijöiden frekvenssejä ja osuuksia tarkasteltiin sekä koko aineistossa että sisäänottokritee-

rien mukaisessa ydinjoukossa, jotta aineiston mahdollinen valikoituminen voitiin havaita otoksia 

vertailemalla. Korrelaatio- ja varianssianalyysin avulla tarkasteltiin, oliko hiuksen kortisolipitoisuu-
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della tai ruokavaliotyylipisteillä yhteyttä taustamuuttujiin tai erosivatko muuttujien arvot tausta-

muuttujaryhmien välillä.   

Päämuuttujien yhteyttä taustamuuttujiin sekä päämuuttujien keskiarvojen eroja taustamuuttujien 

ryhmissä testattiin taustamuuttujilla, joiden osalta vastaavia tarkasteluja oli tehty aiemmissa tut-

kimuksissa tai jotka olivat tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavia. Osittain näiden tarkastelujen 

ja osittain aiempien tutkimusten pohjalta kartoitettiin, mitä taustatekijöitä lopullisessa regressio-

analyysissä tulisi huomioida mahdollisina sekoittavina tekijöinä.  

Korrelaatioanalyysit 

Päämuuttujien yhteyttä toisiinsa ja jatkuviin taustamuuttujiin tutkittiin alustavasti korrelaatio-

analyysien avulla. Analyysit tehtiin normaalijakautuneille muuttujille käyttäen Pearsonin 

korrelaatiokerrointa. Ei-normaalijakautuneiden muuttujien, kuten hiuksen kortisolipitoisuuden, 

yhteyttä muihin muuttujiin tarkasteltiin ei-parametrisen Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla.  

Varianssianalyysit ja T-testit  

Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tutkittiin, erosivatko päämuuttujien keskiarvot luokiteltu-

jen taustamuuttujien ryhmissä.  Sukupuolten välillä jatkuvien taustamuuttujien keskiarvoja 

verrattiin T-testillä.   

Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin myös päämuuttujien välistä mahdollista yhteyttä 

ositettuna. Näin tutkittiin, oliko ruokavaliotyylipisteiden keskiarvoissa eroja eri kortisolikuuden-

neksiin kuuluvien lasten välillä. Myös jakoa kortisolineljänneksiin ja -viidenneksiin kokeiltiin, mutta 

koska kortisolin jakauma oli vaihteluväliltään hyvin laaja, päädyttiin enemmän vaihtelua säilyttä-

vään kuudennesjakoon. Varianssianalyysejä kortisolineljännesten ja -viidennesten osalta ei 

raportoida tässä tutkielmassa.  

Ei-normaalijakautuneita muuttujia käytettiin logaritmoituina sekä varianssianalyyseissä että T-

testissä. Varianssianalyysissä käytettiin F-testiä, kun ryhmien varianssit olivat yhtä suuret, ja Wel-

chin testiä, kun variansseissa oli eroa ryhmien välillä.  

 

 



 31 

Logistinen regressioanalyysi  

Logistisen monimuuttujamallin avulla tutkittiin, ennustiko hiuksen kortisolipitoisuus tutkittavan 

ruokavaliotyylipisteiden kuulumista alimpaan neljännekseen. Kaikille ruokavaliotyyleille ei tehty 

regressioanalyysiä, vaan edellytyksenä tälle syvemmälle tarkastelulle pidettiin korrelaatio- ja vari-

anssianalyyseissä havaittua merkitsevää yhteyttä hiuksen kortisolipitoisuuteen.  

Logistisessa regressioanalyysissä päätettiin varianssianalyysien tulosten perusteella käyttää kuu-

denneksiin jaettua hiuksen kortisolipitoisuutta. Pitoisuuden alin kuudennes asetettiin 

referenssiluokaksi, johon jokaiseen muuhun kuudennekseen kuulumista verrattiin. Ruokavalio-

tyylipisteitä tarkasteltiin neljänneksiin jaettuna. Niiden jakaumat olivat symmetrisiä ja asettuivat 

käytetyn PCA-menetelmän vuoksi nollan molemmin puolin siten, että kahteen alimpaan neljän-

nekseen asettuvat pisteet merkitsivät negatiivista pistemäärää. Siten regressioanalyysissä selitetty 

alin neljännes edusti ruokavalioltaan vähiten kyseiseen tyyliin sopivaa 25 %:a lapsista.  

Regressioanalyysissä vakioitiin mahdollisia sekoittavia tekijöitä lisäämällä ne kaikki kerralla malliin. 

Alustavasti mukaan otettiin taustatekijöitä, jotka olivat korrelaatio- tai varianssianalyysien perus-

teella yhteydessä päämuuttujiin tai toiseen niistä, ja taustatekijöitä, joiden vaikutusta yhteyteen 

oli vakioitu aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa. Osa alustavasti käytetyistä tekijöistä jätettiin kui-

tenkin pois lopullisesta mallista, sillä niiden selitysosuus ei ollut merkitsevä eikä niitä erityisesti 

teorian vuoksi haluttu pitää mukana mallissa. Näitä muuttujia olivat liikunnan määrä, BMI sekä 

temperamenttia kuvaavat muuttujat, sekä edeltävän vuoden aikana sairastettujen flunssien sekä 

käytettyjen antibioottikuurien määrä. Lopullisessa mallissa vakioitavia muuttujia olivat lapsen ikä 

ja sukupuoli, huoltajien korkein koulutus, päiväkodissa vietettyjen päivien määrä viikossa sekä öi-

den määrä, joina lapsi vanhemman mielestä nukkui sopivasti kyselyä edeltäneellä viikolla.  
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6. Tulokset 

6.1 Lapset ja huoltajat 

Tutkittavien lasten hiuskortisolipitoisuuden keskiarvo  taustamuuttujien luokissa koko DAGIS-

aineistossa (N = 864) ja tässä tutkimuksessa (ydinjoukko, n = 541) on kuvattu taulukossa 3.  

Koko aineistossa tyttöjä ja poikia oli lähes saman verran, mutta ydinjoukossa tyttöjä oli noin kaksi 

kolmasosaa. Ikäjakauma oli samanlainen koko aineiston ja ydinjoukon lapsilla. Huoltajien korkein 

koulutus oli 76 %:lla koko aineiston ja 80 %:lla ydinjoukon perheistä vähintään alempi korkeakou-

lututkinto, ja ylemmän korkeakoulututkinnon osuus oli molemmissa otoksissa yli kolmasosa. 

Molemmissa otoksissa noin 80 % vanhemmista raportoi lapsensa nukkuneen sopivasti vähintään 

viitenä yönä edeltävästä viikosta, ja noin 60 % lapsista kävi päiväkodissa keskimäärin viitenä päivä-

nä viikossa. 

Tutkielmassa tarkasteltiin myös taustamuuttujia, joita ei vakioitu lopullisessa regressiomallissa. 

Näiden muuttujien frekvenssejä ja päämuuttujien keskiarvoja muuttujien luokissa ei ole raportoitu 

taulukossa 3. Kyseisistä muuttujista BMI oli koko aineistossa (n = 809) ja ydinjoukossa (n = 511) 

sama 15,9 (95 % CI 15,8–16,0). Myöskään temperamenttipisteissä ei ollut eroa koko aineiston (n = 

751) ja ydinjoukon (n = 478) välillä: molemmissa keskimääräiset pisteet ulospäinsuuntautuneisuu-

delle olivat 4,7 (95 % CI: 4,6–4,8), kielteiselle virittäytyneisyydelle 3,7 (95 % CI: 3,6–3,8) ja 

tahdonalaiselle hallinnalle 5,2 (95 % CI: 5,2–5,3). Kohtuullisen ja rasittavan liikunnan määrä oli ko-

ko aineiston lapsilla (n = 773) keskimäärin 5,6 (95 % CI 5,5–5,7) min/h ja ydinjoukon lapsilla (n = 

507) 5,4 (95 % CI 5,3–5,6) min/h.  

Kolmen päivän keskimääräinen energiansaanti oli koko aineistossa (n = 813) 1376 (95 % CI 1358–

1394) kcal ja ydinjoukossa (n= 534) 1370 (95 % CI 1348–1392) kcal. Energiansaannin keskiarvo sil-

mämääräisesti kasvoi siirryttäessä nuorimmasta ikäryhmästä (3 v.) vanhimpaan (6 v.). 

Edeltävänä vuonna sairastettujen flunssien määrä oli sekä koko aineistossa (n = 795) että ydinjou-

kossa ((n = 513) keskimäärin välillä 2–4 (57 % koko aineiston vastanneista, 60 % ydinjoukon 

vastanneista). Puolet antibioottikysymykseen vastanneiden lasten vanhemmista koko aineistossa 

(n = 796) ilmoitti, ettei lapsi ollut käyttänyt antibioottikuureja menneen vuoden aikana. Ydinjou-

kossa kysymykseen vastanneista vanhemmista (n = 514) 53 % vastasi samalla tavalla.  Noin 18 % 

molempien otoksien vastanneista huoltajista kertoi lapsensa käyttäneen 2–11 antibioottikuuria 
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vuoden aikana. Näistä huoltajista vain kuusi vastasi lapsensa syöneen yli kuusi kuuria, ja tässä jou-

kossa myös flunssat olivat yleisiä: lapsista viisi oli sairastanut 7–13 flunssaa ja yksi lapsi kaksi 

flunssaa vuoden aikana.  

6.2 Lasten hiuskortisoliarvot 

Hiuksen kortisolipitoisuus oli koko aineistossa saatavilla 595 lapselta (68,9 % n) ja ydinjoukossa 

kaikilta 541 lapselta. Pitoisuus ei ollut normaalijakautunut, vaan voimakkaasti vino oikealle mo-

lemmissa otoksissa (ks. kuva 3). Pitoisuuden keskiarvo koko aineistossa (41,7 pg/mg, 95 % CI: 

35,5–47,9 pg/mg) ja ydinjoukossa (n = 541) (41,8 pg/mg, 95 % CI: 35,3–48,3 pg/mg) oli lähes sama, 

ja tutkittavien arvot vaihtelivat välillä 0,24–879,6 pg/mg.  

Koko aineiston kortisolikeskiarvoissa (n = 595) poikkeavia havaintoja (> 88,1 pg/mg) oli 82 (14 %) ja 

voimakkaasti poikkeavia havaintoja (> 138,0 pg/mg) oli 57 (10 %). Ydinjoukossa (n = 541) rajat oli-

vat hieman korkeammalla, ja poikkeavia havaintoja (> 92,6 pg/mg) oli 73 (13 %) ja voimakkaasti 

poikkeavia havaintoja (> 145,2 pg/mg) oli 48 (9 %).  

Hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvot olivat koko aineiston ja ydinjoukon välillä silmämääräisesti 

samankaltaiset myös taustatekijöiden luokissa. Arvot taustatekijöittäin on kuvattu taulukossa 3.  
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Kuva 2 Hiuksen kortisolipitoisuuden jakauma koko aineistossa (n = 595) ja ydinjoukossa (n = 541) 
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Taulukko 3 Tutkittavien lasten hiuskortisolipitoisuuden keskiarvo taustamuuttujien luokissa koko DAGIS-
aineistossa (N = 864) ja tässä tutkimuksessa (ydinjoukko, n = 541)*. 

Taustatekijä  

 

Koko aineisto (N = 864)  Ydinjoukko (N = 541) 

 n (% N) HCC ka. (SD) (pg/mg)   n (% N) HCC ka. (SD) 

(pg/mg) 

Sukupuoli 

Tyttö 

Poika 

Puuttuva tieto 

 

 

 

 

 

450 (52,1)  

413 (47,9)  

1 (0,1) 

 

35,7 (78,3), n = 371 

51,7 (75,1), n = 224 

- 

 

 

 

 

345 (63,8) 

196 (36,2) 

- 

 

35,3 (77,1) 

53,2 (76,0) 

- 

 

Ikä 

3 v. 

4 v. 

5 v. 

6 v. 

Puuttuva tieto 

 

 

 

 

 

 

 

178 (20,5) 

317 (36,5)  

302 (34,8) 

66 (7,6) 

1 (0,1) 

 

71,4 (124,0), n = 124 

36,7 (62,4), n = 209 

34,0 (54,9), n = 212 

21,4 (40,2), n = 50 

- 

 

 

 

 

 

 

 

113 (20,9) 

191 (35,3) 

194 (35,9) 

43 (7,9) 

- 

 

71,0 (123,2) 

37,0 (62,9) 

33,9 (53,6) 

22,1 (42,4) 

- 

Perheen korkein koulutus  

Enintään ammattikoulu tai 

lukio 

Alempi korkeakoulututkinto 

Vähintään ylempi korkea-

koulututkinto 

Puuttuva tieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 (23,1) 

356 (41,2) 

 

303 (35,1) 

5 (0,6) 

 

 

32,9 (51,6), n = 123 

42,2 (79,4), n = 258 

 

46,8 (87,5), n = 210 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 (19,2) 

235 (43,4) 

 

198 (36,6) 

4 (0,7) 

 

 

34,9 (54,8)  

41,2 (76,4)  

 

46,6 (88,0)  

- 

Nukkunut sopivasti  

(yöt / vk) 

0–4 

5–6 

Päivittäin 

Puuttuva tieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

112(13,0) 

307 (35,5) 

374 (43,3) 

71 (8,2) 

 

 

33,3 (52,0), n = 74 

 37,8 (60,7), n = 225 

 47,6 (95,7), n = 258 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 (12,6) 

201 (37,2) 

242 (44,7) 

30 (5,5) 

 

 

35,5 (53,6) 

 39,8 (62,5) 

 46,6 (95,3) 

- 

Päiväkodissa vietetyt  

päivät viikossa 

1–4 

5 

Puuttuva tieto 

 

 

 

 

 

 

 

286 (33,1) 

515 (59,6) 

63 (7,3) 

 

 

41,6 (95,7), n = 194 

42,8 (68,9), n= 370 

- 

 

 

 

 

 

 

 

184 (34,0) 

331 (61,2) 

26 (4,8) 

 

 

41,7 (97,4) 

42,5 (66,0) 

- 

* Ydinjoukkoon kuuluvat tutkimuskysymyksiin pohjaavien sisäänottokriteerien mukaiset tutkittavat, eli lapset, 

 joilta oli saatavilla kaikilta osin täytetty FFQ sekä hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvo.
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6.3 Lasten ruokavaliotyylit  

Ruokavaliotyylit voitiin määrittää 758:n lapsen FFQ-aineistosta (87,7% N) pääkomponenttianalyy-

silla. Analyysin avulla havaittiin FFQ:n kysymysten määrän mukaiset 47 komponenttia (kuva 4), 

joista merkittävimmät kolme selittivät yhteensä 16,7 % ruoka-aineiden käytön vaihtelusta. Scree 

plot -kuvaajassa myös neljäs komponentti erottui muista ja jos se olisi otettu mukaan, selitetty 

varianssi olisi ollut 20,3 %. Kyseisessä komponentissa ruoka-aineilla oli yli |0,30| latauksia vain 

neljä kappaletta, ja ne koskivat kaikki maitotuotteita. Siten kyseinen komponentti ei ollut tulkitta-

vissa selkeäksi ruokavaliotyyliksi ja se jätettiin pois analyyseistä. Merkittävimmät kolme 

komponenttia valittiin tutkimuksen jatkoanalyyseihin ja ne nimettiin sisältönsä mukaisesti Makeat 

ja suolaiset naposteltavat -, Terveystietoinen-, ja Välipalatyyliksi. Tyyleihin vahvimmin latautuvat 

ruoka-aineet on kuvattu taulukossa 4.  

 

  

Kuva 3 Pääkomponenttianalyysillä määritetyt 47 ruokavaliotyyliä ja niiden selitysosuutta aineiston vari-
anssista kuvaavat ominaisarvot (Eigenvalue). 
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Taulukko 4. Ruokavaliotyyleihin voimakkaimmin (>|0,30|) latautuvat ruoka-aineet. 

Makeat ja suolaiset napos-
teltavat -tyyli 

 

 

Terveystietoinen tyyli  Välipalatyyli 

Makeat keksit ja välipala-

keksit (0,54) 

 Maustamattomat pähkinät, 

mantelit & siemenet (0,59) 

 

 

Tuoreet kasvikset (0,54) 

Suklaa (0,52)  Maustamaton jogurtti,  

viili & rahka (0,52) 

 

 

Leikkeleet (0,51) 

Jäätelö (0,50)  Marjat (0,47)  Maustettu jogurtti, viili & rahka 

(0,40) 

Makeiset (0,47)  Kananmuna (0,44)  Tuoreet hedelmät (0,39) 

Sokeroidut virvoitusjuomat 

(0,46) 

 Sokeroimattomat 

täysjyväpuurot, murot & myslit 

(0,43) 

 Vaalea täysjyväleipä (0,39) 

Sokeroidut mehut (0,42)  

 

Kuivatut hedelmät & marjat 

(0,41) 

 

 

Rasvaiset juustot (0,36) 

Makeat leivonnaiset (0,37)  Tumma riisi & pasta (0,40)  Täysmehu (0,35) 

Sipsit & popcornit (0,37)  

 

Herneet, pavut, linssit, soija 

(0,33) 

 

 

Makkarat, nakit & leikkeleet 

(0,33) 

Sokeroidut murot & myslit 

(0,37) 

 

 

Kypsennetyt kasvikset &  

säilykekasvikset (0,32) 

 

 

Kypsennetyt kasvikset & säilyke-

kasvikset (0,30) 

Maustetut pähkinät, man-

telit & siemenet (0,35) 

 

 

Lastenruokasoseet & smooth-

iet (0,31) 

 

 

 

Makkarat, nakit & leikkeleet 

(0,31) 

 

 

   

 

6.4 Päämuuttujien erot taustamuuttujien suhteen 

Erot hiuksen kortisolipitoisuudessa taustamuuttujien suhteen 

Hiuksen kortisolipitoisuus taustamuuttujien ryhmissä on esitetty taulukossa 3, ja eroja ryhmien 

välillä testattiin tilastollisesti. Pitoisuus oli merkitsevästi suurempi pojilla kuin tytöillä (t = -4,87, p < 

0,001). Iän suhteen se oli suurin 3-vuotiailla ja pienin 6-vuotiailla, ja ikä oli käänteisessä yhteydessä 

pitoisuuteen (rs = -0,16, p < 0,001). Pitoisuuden havaittiin myös eroavan viimeisen vuoden aikana 

lapsen käyttämien antibioottikuurien määrän mukaan (F(2)=3,20, p < 0,05, n = 514). Tarkemmissa 

luokkien välissä tarkasteluissa keskiarvo oli pienempi lapsilla, jotka eivät olleet käyttäneet antibi-
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ootteja kuin lapsilla, jotka olivat käyttäneet 2–11 kuuria, mutta ero oli enää vain lähes merkitsevä 

(33,2 vs. 52,14 pg/mg, p = 0,054). 

Hiuksen kortisolipitoisuudessa ei sen sijaan havaittu eroa huoltajien korkeimman koulutuksen, 

päiväkodissa viikossa vietettyjen päivien eikä sen suhteen, monenako yönä menneestä viikosta 

lapsi sai huoltajan mukaan sopivan määrän unta (taulukko 3). Pitoisuudella ei myöskään havaittu 

merkitsevää yhteyttä kiihtyvyysmittarilla mitatun kohtuullisen ja kuormittavan liikunnan määrään, 

BMI:hin tai temperamenttia kuvaaviin muuttujiin (tuloksia ei näkyvillä). 

Erot ruokavaliotyylipisteissä taustamuuttujien suh teen 

Ruokavaliotyyleissä lapsen ikä oli positiivisesti yhteydessä Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyylin 

pisteisiin (rP = 0,119, p < 0,01) ja käänteisesti yhteydessä Terveystietoisen tyylin pisteisiin (rP = -

0,111, p ≤ 0,01). Välipalatyylin pisteisiin iällä ei ollut yhteyttä. Huoltajien korkeimman koulutuksen 

suhteen merkitseviä eroja havaittiin vain Terveystietoisessa tyylissä, josta ylemmän korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneiden lapsilla oli suurempi keskiarvo kuin enintään ammattikoulun tai lukion 

käyneiden lapsilla (0,22 vs. -0,22, p < 0,001,) tai enintään alemman korkeakoulututkinnon suorit-

taneiden lapsilla (0,22 vs. -0,07, p < 0,01). Myös Makeat ja suolaiset naposteltavat –tyylissä 

havaittiin lähes merkitsevä ero koulutusryhmien välillä, ja siinä pisteet olivat keskimäärin suurem-

pia enintään ammattikoulun tai lukion käyneiden lapsilla kuin ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden lapsilla (0,17 vs -0,11, p = 0,060). 

Terveystietoisen tyylin pisteiden keskiarvo oli pienempi päiväkodissa 5 päivänä käyvillä lapsilla 

kuin 1–3 päivänä käyvillä (-0,12 vs 0,27, p ≤ 0,001) tai neljänä päivänä käyvillä (-0,12 vs. 0,25, p < 

0,01). Välipalatyylin pisteiden keskiarvo oli puolestaan 1–3 päivänä päiväkodissa olevilla suurempi 

kuin neljänä  (0,25 vs. -0,12, p < 0,05) tai viitenä päivänä (0,25 vs. -0,04, p < 0,05) päiväkodissa ole-

villa. Vain välipalatyylillä oli yhteys energiansaantiin (rP = 0,156, p < 0,001). 

Ruokavaliotyylipisteissä ei havaittu eroja sukupuolen, BMI:n, kohtuullisen tai rasittavan liikunnan 

eikä unen suhteen. Temperamenttia kuvaavista muuttujista vain tahdonalaisella hallinnalla havait-

tiin yhteys ruokavaliotyyliin: tahdonalaisen hallinnan lisääntyessä Terveystietoisen tyylin 

pistemäärä keskimäärin kasvoi (rP = 0,129, p < 0,01).  

Myös vuodessa sairastettujen flunssien ja käytettyjen antibioottien suhteen löytyi eroja. Vähintään 

viisi flunssaa viimeisen vuoden aikana sairastaneilla lapsilla Terveystietoisen ruokavaliotyylin pis-

tekeskiarvo oli suurempi kuin 0–1 (0,36 vs. -0,04, p < 0,05), kaksi (0,36 vs. -0,09, p < 0,01) tai 3–4 
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(0,36 vs. 0,00, p < 0,05) flunssaa sairastaneilla. Antibioottikuurien suhteen ero nähtiin Välipalatyy-

lissä, jossa yhden antibioottikuurin käyttäneillä lapsilla pistekeskiarvo oli suurempi kuin lapsilla, 

jotka eivät olleet käyttäneet yhtään kuuria (0,20 vs. -0,10, p ≤ 0,010). 

6.5 Hiuksen kortisolipitoisuuden ja ruokavaliotyylipisteiden yhteys  

Hiuksen kortisolipitoisuudella havaittiin lievä, käänteinen yhteys Terveystietoisen tyylin pisteisiin  

(r = -0,086, p < 0,05). Yhteyttä tutkittiin tarkemmin vertaamalla Terveystietoisen ruokavaliotyylin 

pisteiden keskiarvoja kortisolipitoisuuden kuudenneksissa (kuva 5). Kyseisen varianssianalyysin 

post hoc -tarkastelujen perusteella Terveystietoisen tyylin pisteet olivat keskimäärin suurempia 

toisessa (3,14–6,63 pg/mg) kuin kuudennessa (> 72,8 pg/mg) kuudenneksessa (p < 0,05).  

 

Kuva 4 Terveystietoisen ruokavaliotyylin pisteiden keskiarvot hiuksen kortisolipitoisuuden kuudenneksissa 
(n = 541). 
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Logistisessa regressioanalyysissa (n = 508, 58,8 % koko aineistosta) tutkittiin, voidaanko hiuksen 

kortisolipitoisuuden perusteella ennustaa lapsen Terveystietoisen ruokavaliotyylin alhaisia pisteitä. 

Terveystietoisen tyylin pisteitä käsiteltiin analyysissä kaksiluokkaisena, ja vetosuhteet (OR, odds 

ratio) laskettiin sille, että pisteet sijoittuvat tyylin alimpaan neljännekseen (≤ -0,64) kolmen muun 

neljänneksen (> -0,64) sijaan. Pääselittäjänä tarkasteltiin hiuksen kortisolipitoisuuden kuudennek-

sia (vertailuluokkana alin kuudennes) ja vakioitavina tekijöinä huomioitiin sukupuoli, ikä, perheen 

korkein koulutus sekä päiväkodissa vietettyjen päivien ja sopivasti nukuttujen öiden määrä viikos-

sa. Ei-merkitsevän selitysosuuden vuoksi mallista jätettiin pois energiansaanti, painoindeksi, 

kohtuullinen ja rasittava liikunta, temperamenttimuuttujat sekä flunssien ja antibioottien määriä 

kuvaavat muuttujat, joiden osalta regressioanalyysien tuloksia ei ole kuvattu tässä tutkielmassa. 

Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 5. Mallissa hiuksen kortisolipitoisuuden ylin 

kuudennes, huoltajien ylempää korkeakoulututkintoa matalampi koulutus sekä suurempi päiväko-

dissa vietettyjen päivien määrä (5 vs. 1–4 pv) kasvattivat merkitsevästi vetosuhdetta sille, että 

lapsen Terveystietoisen ruokavaliotyylin pisteet kuuluivat alimpaan pisteneljännekseen. Sukupuoli, 

ikä tai sopivasti nukuttujen öiden määrä viikossa eivät ennustaneet alimpaan pisteluokkaan sijoit-

tumista merkitsevästi.  
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Taulukko 5 Terveystietoisen ruokavaliotyylin alimpaan pisteneljännekseen kuulumista selittävä logistinen 

regressiomalli† (n = 508).  

 OR 95 % luottamusväli p-arvo 

Hiuksen kortisolipitoisuuden kuuden-

nekset  

vaihteluväli (pg / mg) 

   

> 72,8           (n = 91)  

23,5–72,8    (n = 78) 

11,7–23,5    (n = 85) 

6,63–11,7    (n = 82) 

3,14–6,63    (n = 88) 

< 3,14 (Ref) (n = 84) 

 

4,1 

1,2 

1,4 

2,1 

1,2 

1,0 

1,9–9,0 

0,51–2,9 

0,64–3,3 

0,94–4,6 

0,53–2,8 

 

0,000 

0,645 

0,377 

0,070 

0,642 

0,001 

Sukupuoli  

poika              (n = 187) 

tyttö (Ref)      (n = 321) 

 

1,0 

1,0 

 

0,66–1,6 

 

 

0,890 

 

Ikä 

6 v. (Ref)        (n = 42) 

5 v.                 (n = 179) 

4 v.                 (n = 178) 

3 v.                 (n = 109) 

 

1,0 

0,689 

0,674 

0,505 

 

 

0,31–1,5 

0,30–1,5 

0,21–1,2 

 

0,482 

0,363 

0,340 

0,126 

Huoltajien korkein koulutus 

Vähintään ylempi  

korkeakoulututkinto (Ref)            (n = 186) 

Alempi korkeakoulututkinto        (n = 223) 

Enintään ammattikoulu tai lukio (n = 99) 

 

1,0 

2,8 

4,2 

 

 

 

1,7–4,9 

2,3–7,8 

 

 

      0,000 

      0,000 

      0,000 

Nukkunut sopivasti (yöt / vk) 

Päivittäin (Ref) (n = 241) 

5–6                     (n = 201) 

0–4                     (n = 66) 

 

1,0 

0,75 

1,2 

 

 

0,47–1,2 

0,60–2,2 

 

0,354 

0,235 

0,661 

Päiväkodissa vietetyt päivät viikossa 

5                        (n = 327) 

1–4 (Ref)          (n = 181) 

1,6 

1,0 

 

1,0–2,6 

 

 

0,047 

 

†Monimuuttujamalli, kaikki muuttujat olivat mukana mallissa yhtä aikaa. Nagelkerke-selityskerroin 0,136. 

Tilastollisesti merkitsevät tulokset (p < 0,05) lihavoitu. 
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7 Tulosten tarkastelu 

7.1 Ruokavaliotyylit  

Tutkielmassa 3–6 -vuotiailla suomalaisilla lapsilla havaitut ruokavaliotyylit olivat tutkittavien mää-

rän pienestä kasvusta huolimatta odotetusti täysin samanlaiset kuin Vepsäläisen ym. 

tutkimuksessa, jossa ne kartoitettiin ensi kerran DAGIS-aineistossa (44). Tyylit muistuttavat suurel-

ta osin myös muissa aiemmissa tutkimuksissa havaittuja tyylejä. Makeat ja suolaiset naposteltavat 

-tyyli on yhteneväinen aiempien, eri maissa lapsilla epäterveellisiksi kuvailtujen tyylien kanssa. 

Niille tyypillisiä ovat olleet muun muassa makeiset, sokeroidut juomat sekä perunalastut ja pop-

corn (43), jotka olivat Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyyliin vahvimmin latautuneiden ruokien 

joukossa. Lisäksi Makeat ja suolaiset naposteltavat painottuu aiempien ”epäterveellisten” tyylien 

lailla muihinkin sokeri- ja rasvapitoisiin ruokiin, tässä tapauksessa suklaaseen, jäätelöön, makeisiin 

leivonnaisiin sekä sokeroituihin muroihin ja mysleihin.  

Myös Terveystietoinen tyyli vastaa aiempaa kirjallisuutta suhteellisen hyvin. Kuten monet aiem-

mat muissa maissa havaitut ”terveelliset” tai ”terveystietoiset” tyylit, sekin sisältää hedelmiä, 

vihanneksia ja täysjyväviljatuotteita (43). Myös aiemmassa suomalaistutkimuksessa, 3–18-

vuotiailla toteutetussa Young Finns Studyssa, terveystietoinen tyyli oli suhteellisen samankaltainen 

DAGIS-aineistossa havaitun kanssa, sillä sekin sisälsi muun muassa vihanneksia, palkokasveja, päh-

kinöitä, ja maitotuotteita. DAGIS-aineiston Terveystietoisen tyylin sisältämiä ruoka-aineita kuten 

hedelmiä, vihanneksia, marjoja, maustamattomia pähkinöitä, manteleita ja siemeniä, maustamat-

tomia maitotuotteita, täysjyväviljatuotteita ja palkokasveja voidaan pitää ruoka-aineina, jotka ovat 

osa suositeltavaa terveellistä ruokavaliota (62–64).  

Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyyliä voidaan siis pitää ikään kuin DAGIS-aineiston vastineena 

aiemmin havaituille ”epäterveellisille” ruokavaliotyyleille ja Terveystietoista tyyliä vastineena ”ter-

veellisille” tyyleille. Aineistolähtöisinä ruokavaliotyylit eivät kuitenkaan ole kirjallisuuteen ja 

näyttöön pohjautuvia malleja, joita voitaisiin käyttää ruokavalion terveellisyyden arvioinnissa.  

Kolmas pääkomponenttianalyysillä havaittu tyyli, Välipalatyyli, ei sen sijaan muistuta vahvasti 

aiempia ”terveellisiä” tai ”epäterveellisiä” tyylejä. Siihen latautuivat vahvasti terveellisen ruokava-

lion kulmakivenä pidetyt tuoreet hedelmät sekä kasvikset tuoreina, kypsennettyinä ja säilöttyinä. 

Tyyliin latautui positiivisesti myös sisältämänsä kuidun ja mikroravintoaineiden vuoksi terveydelle 
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edullinen täysjyväleipä. Tyylin ”epäterveellisiä”, lapsiperheiden ravitsemussuosituksissa vain koh-

tuudella nautittaviksi suositeltuja elintarvikkeita edustavat usein runsaasti sokeria sisältävät 

maustetut maitotuotteet, runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävät rasvaiset juustot, 

makkarat, nakit ja leikkeleet sekä hammasvaurioiden ehkäisyn vuoksi yhteen päivittäiseen annok-

seen rajoitettava täysmehu (62).  

Vastaava sekä terveellisiksi että epäterveellisiksi miellettyjä ruokaryhmiä sisältävä tyyli on havaittu 

aiemminkin sekä lapsilla että aikuisilla (65–68). Brittiläisessä, 4- ja 7-vuotiailla lapsilla toteutetussa 

tutkimuksessa ”perinteiseen brittiläiseen tyyliin” latautuivat vahvasti juurekset ja kasvikset, mutta 

toisaalta myös paistettu peruna ja liharuoat (65). Samoin 3–6-vuotiailla ranskalaislapsilla ”vaihte-

leva tyyli” painottui paitsi kasviksiin ja hedelmiin, myös lihaan, juustoon, voihin, kermaan ja 

tärkkelyspitoisiin ruokiin, ja suomalaisessa ViDi-tutkimuksessa raskaana olevien naisten ”voileipää 

ja maitoa” -tyyli sisälsi täysjyväleipää, maitotuotteita ja kasvimaitoa, juustoa ja margariinia (Viite). 

Kyseisten ja tässä tutkielmassa havaittujen tyylien terveellisyyttä on vaikea kommentoida, sillä 

ruokavalion terveellisyyttä tai epäterveellisyyttä eivät välttämättä määritä sen sisältämät ruoka-

aineet, vaan se, kuinka runsaasti niitä pitkällä aikavälillä käytetään.  

Välipalatyyli oli ainoana ruokavaliotyylinä lievässä positiivisessa yhteydessä energiansaantiin. Tätä 

saattaa selittää se, että monet siihen latautuvista elintarvikkeista ovat energiatiheitä, kuten esi-

merkiksi rasvaiset juustot, täysmehu, makkarat, nakit ja leikkeleet. Välipalatyyli saattaa myös 

edustaa eräänlaista ”voileipäkulttuuria”, jossa lämpimien aterioiden lisäksi saatetaan syödä nopei-

ta, energiatiheitä välipaloja tai korvata lämpimiä aterioita osin voileipäaterioilla.  

Huomionarvoista on myös, että tutkielmassa määritetyt kolme tyyliä selittävät yhdessä vain 16,7 % 

ruoankäytön vaihtelusta aineistossa. Aiemmissa tutkimuksissa osuudet ovat olleet samankaltaisia 

(n. 17–21 %) (21,65). Tämä tarkoittaa, että aineisto sisältää myös paljon vaihtelua, joka jää ruoka-

valiotyylitarkastelun ulkopuolelle. Ruokavaliotyylitutkimuksissa pystytään harvoin selittämään 

ruokavaliotyyleillä suurinta osaa aineiston vaihtelusta, sillä yleensä ruoankäyttöä kuvataan vain 

20–40 ruokaryhmän avulla, ja pääkomponenttianalyysissa muodostuvista kokonaisuuksista vali-

taan usein noin 2–3 selkeäksi tyyliksi tulkittavissa olevaa kokonaisuutta (69). Analyysissä käytetyn 

rotatoinnin avulla poistetaan ruokavaliotyylien väliset korrelaatiot. Siten voidaan olettaa, että 

kolmea havaittua tyyliä tarkastelemalla pystyttiin tässä aineistossa erottelemaan ruoankäytön 

suuret linjat ja toisistaan eroavat kokonaisuudet verrattain hyvin. Lisäksi DAGIS-tutkimuksen vielä 

julkaisemattomien tulosten mukaan tutkimusta varten kehitetty FFQ-lomake mittaa lasten ruoan-
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käyttöä suhteellisen hyvin (Korkalo ym. julkaisematon). Lisäksi sillä kerätystä datasta kartoitetut 

ruokavaliotyylit ovat olleet yhteneväisiä ruokapäiväkirjojen pohjalta kartoitettujen tyylien kanssa. 

7.2 Hiuksen kortisolipitoisuus aineistossa 

Hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvo koko aineistossa (42 pg/mg)  oli suhteellisen korkea verrat-

tuna aiempiin tutkimuksiin, joissa se on tutkielman ikäryhmään (3–6 v.) sopivilla lapsilla se  ollut 

yleensä välillä 5–30 pg/mg (36,37,45,46). Kaikista kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista vain äiti–

tytär-pareja käsitelleessä pilottitutkimuksessa keskimääräinen kortisolipitoisuus kolmen sentti-

metrin hiusnäytteissä oli sekä stressaantuneiden että vähemmän stressaantuneiden äitien lapsilla 

korkeampi (järjestyksessä 104 ja 90 pg/mg) kuin tässä tutkielmassa (48). Arvot eivät kuitenkaan 

ole täysin vertailukelpoisia, sillä kyseisessä tutkimuksessa lapsia oli huomattavasti vähemmän (n = 

60) ja he eivät vastanneet tutkielman ikäryhmää (ka. ikä 8 v.).  

Myös pitoisuuden vaihtelu lasten välillä oli DAGIS-aineistossa huomattavan suurta (0,2–880 

pg/mg). Poikkeavan suuria pitoisuuksia oli monella; havainnoista joka seitsemäs (14 %) oli ylimmän 

pitoisuusneljänneksen keskiarvoa huomattavasti suurempi ja luokiteltiin poikkeavaksi havainnoksi. 

Jakauman ääripäässä havaitut useamman sadan pikogramman kortisolimäärät milligrammaa koh-

den ovat jo tyypillisiä Cushingin oireyhtymälle, jossa kortisolin eritys on poikkeuksellisen runsasta 

(70).  Esimerkiksi Alankomaissa aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa hiuksen kortisolipitoisuuden kes-

kiarvo oli jaksoittaista Cushingin oireyhtymää (cyclic Cushing's syndrome) sairastavilla noin 400 

pg/mg ja terveillä aikuisilla noin 27 pg/mg (70). Normaalin kortisolipitoisuuden vaihteluväliksi ai-

kuisilla määriteltiin noin 10–76 pg/mg, jonka yläraja vastaa melko hyvin tässä tutkielmassa 

tarkastellun ylimmän kuudenneksen alarajaa 72,8 pg/mg. Toisin sanoen tämän tutkielman aineis-

tossa 91:n lapsen hiusten kortisolipitoisuus joko ylitti aikuisilla normaalina pidetyn pitoisuuden tai 

oli lähellä sitä. On kuitenkin epätodennäköistä, että äärimmäisissä arvoissa olisi kyse Cushingin 

oireyhtymästä, vaikka vertailu auttaakin kuvaamaan arvojen suuruusluokkaa aineistossa. Lasten 

arvot eivät ole vielä kehittyvän HPA-akselin vuoksi täysin vertailukelpoisia aikuisten arvojen kanssa 

(36), ja niihin saattavat vaikuttaa vielä monet sekoittavat tekijät. Vaikka yksi olennaisimmista HPA-

akselin eritystoimintaan ja hiusten kortisolipitoisuuteen lapsilla vaikuttavista tekijöistä lienee 

stressi (6,27), on mahdollista, että niin sanottua ”lähtötasoa” määrittävät esimerkiksi jo raskausai-

kaiset olosuhteet ja lapsen syntymäominaisuudet. Tästä on saatu viitteitä esimerkiksi 

ruotsalaistutkimuksessa, jossa äidin hiusten kortisolipitoisuus raskausaikana, lapsen suuri synty-

mäpaino ja poikkeavan pieni tai suuri syntymäkoko (small for gastational age, large for gestational 
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age) olivat positiivisesti yhteydessä lapsen hiusten kortisolipitoisuuteen 1- ja 3-vuotiaana (46). 

Yhteyksiä ei havaittu enää 5- tai 8-vuotiailla. Tulokset viittaavat siihen, että kortisolijärjestelmä 

ikään kuin ”tasoittuu” ensimmäisten ikävuosien jälkeen. 

Tähänastisissa lapsilla tehdyissä hiuskortisolitutkimuksissa (36,37,45) havaittu merkittävä ikäryh-

mien sisäinen vaihtelu saattaa johtua todellisten stressierojen ja ”epäkypsän” stressijärjestelmän 

lisäksi myös esimerkiksi käytettyjen kortisolin analysointimenetelmien eroista, sillä esimerkiksi 

nestekromatografian on todettu johtavan hiusnäytteissä keskimäärin matalampiin kortisolipitoi-

suuksiin kuin vasta-ainemääritysmenetelmien (27,37). Lisäksi esimerkiksi aikuisilla hiusten 

pesutiheyden sekä erilaisten hiuskäsittelyiden ja -hoitojen on osoitettu mahdollisesti vaikuttavan 

vähentävästi pitoisuuteen, eikä näitä tekijöitä huomioitu kaikissa lapsilla tehdyissä tutkimuksissa – 

mukaan lukien tämä tutkielma. Lisäksi tutkimusta on vielä niin vähän, ettei lasten hiuskortisolipi-

toisuuksiin ole vielä saatavilla viitearvoja. Toistaiseksi havainnollisin keino tutkia hiuskortisolia 

lapsilla lieneekin ennemmin aineiston sisäinen kuin aineistojen välinen vertailu.  

7.3 Hiuksen kortisolipitoisuuden yhteys ruokavaliotyyliin 

Hiuskortisolin yhteys terveystietoiseen tyyliin  

Terveystietoisen ruokavaliotyylin pisteet näyttivät alustavan korrelaatioanalyysin perusteella vä-

henevän aineistossa hiuksen kortisolipitoisuuden kasvaessa. Yhteys oli heikko, mutta 

tarkasteltujen ruokavaliotyylien osalta ainoa. Heikko yhteys osoittaa, että sekä ruokavaliotyyliin 

että hiuksen kortisolipitoisuuteen vaikuttavat todennäköisesti monet tekijät. Hiuksen suuri  kor-

tisolipitoisuus ennusti terveystietoisen ruokavaliotyylin vähäisiä pisteitä aineistossa. Ne olivat 

kolme kertaa yleisempiä lapsilla, joilla oli suurimmat hiuskortisoliarvot kuin lapsilla, joilla oli pie-

nimmät kortisoliarvot. Sekoittavista tekijöistä huomioitiin analyysissä ikä, sukupuoli, edeltävällä 

viikolla nukuttujen öiden sekä päiväkodissa vietettyjen päivien määrä. Mallissa merkitseviksi  selit-

täjiksi osoittautuneet vanhempien koulutus ja päiväkotipäivien määrä eivät vähennä hiuksen 

kortisolipitoisuuden painoarvoa ruokavaliotyylin selittäjänä, vaan selittävät lapsen ruokavaliotyyliä 

sen ohella.  

Regressiomallin Nagelkerke -selityskerroin oli 0,136. Selityskerroin ei ole suoraan tulkittavissa seli-

tysasteeksi, mutta pieni, kaukana lukuarvosta 1 oleva arvo kertoo, että mallin avulla selitettiin vain 

pieni osa muuttujan vaihtelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mallin ulkopuolelle jäi useita 

tekijöitä, jotka selittävät terveystietoisen ruokavaliotyylin pisteiden kuulumista alimpaan neljän-
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nekseen. Näitä ovat joko lapsen stressiin tai ruoankäyttöön mahdollisesti sidoksissa olevat muut 

tekijät, kuten esimerkiksi lapsen sisarusten määrä, vanhempien stressi tai masennus,  sekä van-

hempien tulot ja ammatillinen asema (6,65,71). Mainittujen muiden mahdollisten tekijöiden 

huomioimista tulisikin harkita aiheen tulevissa tutkimuksissa. Regressiomalli ja tutkimusalue halut-

tiin tässä tutkielmassa kuitenkin pitää selkeänä ja sekoittavien tekijöiden määrä kohtuullisena 

muun muassa siksi, että haluttiin ehkäistä selittävien tekijöiden määrän kanssa lisääntyvää riskiä 

päällekkäisestä selittävyydestä.  

Ottaen huomioon, että ruokavaliotyyli on hyvin monitekijäinen asia, hiuksen kortisolipitoisuuden 

ja viiden vakioitavan tekijän muodostaman mallin pieni selitysaste ei ole yllättävä. Kuitenkin, malli 

oli merkitsevä, siinä löytyi useampi merkitsevä selittäjä ja vetosuhteiden luottamusvälit olivat koh-

tuullisia. Näin ollen voidaan sanoa, että malli oli hyvä ja sopi kuvaamaan terveystietoisen 

ruokavaliotyylin vähäisiä pisteitä DAGIS-aineistossa.  

Mallin antamaa tulosta saattaa osaltaan selittää muun muassa se, että lapset valitsevat sisäsyntyi-

sesti mieluummin makeita kuin kitkeriä ja kirpeitä makuja (22). Terveystietoisen tyylin sisältämien 

pähkinöiden, maustamattoman jogurtin, marjojen, kasvisten ja kananmunan syöminen saattaa 

vaatia lapselta ponnistelua, joihin stressaantunut ja mahdollisesti ahdistunut lapsi ei jaksa suunna-

ta energiaansa. Myös vanhempi saattaa olla stressaantunut tai masentunut, eikä siten välttämättä 

jaksa kiinnittää huomiota terveellisten ruokien tarjoamiseen. Vaikka vanhemman stressin yhtey-

destä lapsen stressiin tai ruokavalioon ei tiettävästi ole yhdenmukaista näyttöä, äidin stressin 

tiedetään olevan yhteydessä muun muassa lapsen liikkumattomuuteen (72).  

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että lapsen arkuus ja pelokkuus ovat yhteydessä 

muun muassa vähäisempään kasvisten käyttöön, ja että lapset saattavat tarvita huoltajiensa roh-

kaisua ja itsevarmuutta uusien makujen ja etenkin kasviksien maisteluun (73). Esimerkiksi 

Maslow’n tarvehierarkiaa tulkiten on mahdollista, että stressi vaikeuttaa tämän itsevarmuuden 

saavuttamista (74): stressaantuneella lapsella perustarpeisiin kuuluva turvallisuuden tunne ei vält-

tämättä toteudu, eikä hänellä siten ole voimavaroja kiinnostua tarvehierarkiassa korkeammalla 

sijaitsevista rohkeuden ja tutkiskelun kokemuksista.  

Vaikka hiuksen korkea kortisolipitoisuus kuvaa kortisolin erityksen tasoa ja sitä kautta todennäköi-

sesti lapsen stressin määrää (6,27), myös esimerkiksi lapsen temperamentti ja vanhempien 

kasvatuskäytännöt ovat todennäköisesti yhteydessä siihen, kuinka vahvasti lapsi reagoi stressiin ja 

näyttäytyykö stressi arkuutena esimerkiksi uusien ruokien maistelussa. Lapsilla taipumus reagoida 
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ympäristön stressitekijöihin ja tavanomaisiin rasitteisiin korostuneen negatiivisesti esimerkiksi it-

kun tai suuttumisen kautta on jo liitetty tunnesyömiseen, tarkemmin ottaen sekä liialliseen että 

liian vähäiseen syömiseen (57). Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta siitä, onko stressi pitkällä aikavä-

lillä yhteydessä paitsi syömisen määrään, myös maku- ja ruokamieltymysten kehitykseen ja 

rohkeuteen maistaa uusia ruokia. 

Aikuisilla hiuksen suuren kortisolipitoisuuden ja vähemmän terveystietoisen ruokavaliotyylin väli-

sen yhteyden voitaisiin tulkita viittaavan siihen, että stressaantuneet ihmiset kiinnittävät 

vähemmän huomiota terveelliseen syömiseen. Sama tulkinta ei kuitenkaan päde 3–6 -vuotiailla 

lapsilla, joilla itsenäisyys ruoanvalinnan ja syömisen suhteen on vielä hyvin vähäistä. Tässä ikäryh-

mässä vanhemmat vastaavat vielä lähes täysin ruoista, joita kotiin ostetaan ja lapselle tarjotaan. 

Siten lapsella ei yleensä ole itsenäistä mahdollisuutta valita sokeri- ja rasvapitoisia ruokia, joita hän 

stressiä kokiessaan lohturuokahypoteesin (14,28) mukaisesti mahdollisesti haluaisi. 

Jo 3–6 -vuotiaat lapset voivat kuitenkin jo jonkin verran vaikuttaa siihen, mitä he syövät ja mitä 

eivät. He voivat kieltäytyä syömästä tarjottua ruokaa ja heillä on vaikutusvaltaa myös huoltajien 

osto- ja ruoanlaittopäätöksiin. Lapsen ruokavaliotyyliä määrittääkin muun muassa se, ostetaanko 

kotiin energia- ja sokeripitoisia ”herkkuja” vai ei: Dagis-tutkimuksessa aiemmin saatujen tulosten 

mukaan erityisesti sokeripitoisten ruokien suurempi saatavuus kotona oli positiivisesti yhteydessä 

makeat ja suolaiset naposteltavat -tyylin pisteisiin (β = 0,10, P < 0,01) ja käänteisesti yhteydessä 

terveystietoisen tyylin pisteisiin (β = − 0,03, P < 0,01) (44). Myös hedelmien ja vihannesten saata-

vuudella oli tutkimuksessa yhteyksiä ruokavaliotyyleihin. Tulokset kuitenkin antoivat viitteitä siitä, 

että jos kotona on runsaasti tarjolla sekä sokeripitoisia ruokia että hedelmiä ja vihanneksia, sokeri-

pitoiset ruoat vievät useimmiten voiton lapsen valinnoissa ja ruokavaliossa.  

On myös mahdollista, että tässä tutkielmassa havaitun tuloksen suunta onkin toinen kuin teorian 

pohjalta on oletettu. Tällöin vähäinen terveystietoisuus ruokavaliossa altistaisikin suuremmalle 

stressille, ja ”huonompi” ruokavalio olisi stressin oireen sijaan yksi sitä mahdollisesti aiheuttavista 

tekijöistä. Samoin hiuksen suuri kortisolipitoisuus ja ”huonompi” ruokavalio saattavat myös kum-

pikin erikseen kertoa vain esimerkiksi lapsen perhetilanteesta ja kodista sen sijaan, että niiden 

välillä olisi kausaliteettia. Jos esimerkiksi vanhemmat käyttävät aikansa riitelyyn terveellisen ruoan 

valmistamisen sijaan, sekä lapsen stressi että ”huono” ruokavalio saattavat olla vain vanhempien 

riitelyn erillisiä seurauksia, eivätkä liity toisiinsa. Kodin kaoottisuutta tai kodin sisäisiä jännitteitä ei 

tarkasteltu tässä tutkielmassa. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa vähävaraisten perheiden 3–4-

vuotiailla lapsilla (n = 331) toteutetussa  poikkileikkaustutkimuksessa on havaittu, että lapsilla, joi-
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den perheissä riitely ja kaoottisuus olivat yleisempiä, oli muita useammin pitkittyneelle stressille 

tyypillisiä hypokortisolismin piirteitä sekä suurentunut riski olla ylipainoinen (20). Ylipainoa lisäävä 

riski välittyi tytöillä sekä suoraan että heikentyneen kylläisyyden tunteen kautta ja pojilla tun-

nesyömisen kautta. Tulos vahvistaa stressin ja syömisen välisen yhteyden tutkimisen tärkeyttä. 

Hiuskortisolin yhteys Napostelu- ja Välipalatyyleihin 

Hiuksen kortisolipitoisuudella ei havaittu yhteyttä Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyylin tai Vä-

lipalatyylin pisteisiin. Etenkin Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyylin osalta tämä oli yllättävää, 

sillä monissa aikuisilla ja joissakin lapsilla toteutetuissa tutkimuksissa stressi tai poikkeava kor-

tisolipitoisuus ovat yhdistyneet yleensä juurikin runsassokeristen, -suolaisten ja rasvaisten ruokien 

runsaaseen kulutukseen (12–17,19,28). On kuitenkin huomattava, että aiemmin on tarkasteltu 

pääsääntöisesti vain yksittäisiä ruoka-aineita tai muutaman ruoka-aineen muodostamia teorialäh-

töisiä ja suppeita tyylejä – ei varsinaisia kokonaisruokavaliomalleja.  

On mahdollista, että yhteyttä ei yksinkertaisesti ole olemassa tässä aineistossa, mikä olisi  positii-

vinen asia. Tällöin stressiin ja lohturuokiin painottuvaan syömiseen liittyvät ongelmat eivät 

välttämättä olisi yhtä yleisiä tämän aineiston suomalaislapsilla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa 

(16,18–20) ja Belgiassa (17) tutkituilla lapsilla, vaikka tutkimukset eivät menetelmiensä puolesta 

olekaan täysin vertailukelpoisia. Selitys saattaisi löytyä esimerkiksi suomalaisesta ruokakulttuuris-

ta, johon lapsilla on perinteisesti kuulunut viikonloppuna vietettävä ”karkkipäivä” ja jossa 

sokerinkulutuksen on ainakin 3-vuotiailla havaittu painottuvan viikonlopuille (71). Siten suomalai-

set vanhemmat saattaisivat pitää napostelutuotteiden käyttöä enemmänkin viikonloppuihin 

kuuluvana hemmotteluna kuin hyväksyä ne hallitsevana osana lapsen ruokavaliota viikonpäivinä.  

Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyyli oli yksi vahvimmin erottuvista ruokavaliotyyleistä tässä 

aineistossa. Koska tyyli määritettiin kokonaisen viikon ruoankäytön pohjalta, tulos voi viitata kah-

teen asiaan: joko sokeri, -suola ja -rasvapitoiset ruoat ovat osa lasten ruokavaliota pitkin viikkoa tai 

sitten niitä syödään runsaasti tiettyinä päivinä, esimerkiksi viikonloppuisin. Tutkielman menetel-

mien vuoksi ei voida sanoa, kummasta on kyse, sillä tyylin pohjana olivat ruokapäiväkirjadatan 

sijaan FFQ:lla määritetyt elintarvikkeiden käyttötiheydet. Jos tyylit olisi määritetty esimerkiksi kah-

den arki- ja yhden viikonloppupäivän ruokapäiväkirjan pohjalta, viikonlopun mahdollinen 

sokeripitoisilla ruoilla herkuttelu olisi saattanut korostua suhteettoman paljon ja antaa aineiston 

tyyleistä todellisuutta epäterveellisemmän kuvan. Koko viikon ruoankäyttöä mittaavan FFQ:n käyt-

tö pienensi tätä riskiä ja ikään kuin ”antoi arkipäiville mahdollisuuden” tasapainottaa viikonlopun 
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mahdollista sokerilla herkuttelua, jos sellaista aineistossa oli.  Seitsemän päivän ruokapäiväkirjan 

käyttö olisi antanut tyylien mahdollisesta painottumisesta arki- tai viikonloppupäiville kattavim-

man kuvan, mutta olisi samaan aikaan ollut pienten lasten vanhemmille huomattavasti työläämpi 

täyttää.  

On myös muita mahdollisia syitä, joiden vuoksi kortisolin joissakin aiemmissa tutkimuksissa havait-

tua yhteyttä energiatiheisiin, makeisiin ruokiin painottuvaan syömiseen (10,75) ei havaittu tässä 

tutkielmassa. Kokonaisuudesta kertova ruokavaliotyyli sisältää enemmän tilastollista vaihtelua 

kuin yksittäiset ruokaryhmät, joihin tutkimus on aiemmin painottunut, ja jos yhteydet todellisuu-

dessa koskevat vain näitä yksittäisiä ruokaryhmiä, ne saattoivat peittyä kokonaisruokavaliomallin 

sisältämän vaihtelun ”alle”. Lisäksi se, että stressin mittarina käytettiin pitkän aikavälin kortisolita-

soista kertovaa hiuksen kortisolipitoisuutta, vaikeuttaa vertailua aiempiin syljen 

kortisolipitoisuutta (17,18,20,57), raportoitua stressiä (19) tai muita negatiivisia tunnetiloja (16) 

lapsilla tarkastelleisiin tutkimuksiin, sillä ne kuvaavat huomattavasti lyhyempää, tuntien tai päi-

vien, aikaväliä.  

7.4 Ruokavaliotyyli ja hiuskortisoli taustatekijöittäin ja otoksen valikoituminen 

Ikä ja sukupuoli 

Otoksen ikäjakaumassa korostuivat 4- ja 5-vuotiaat ja seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 3-vuotiaat. 

Sen sijaan 6-vuotiaita oli vain noin 8 % sekä koko aineistosta että ydinjoukosta, eivätkä tulokset 

siksi välttämättä ole 6-vuotiaiden osalta kovin edustavia. 

Iän ja hiuksen kortisolipitoisuuden käänteinen yhteys oli yhdenmukainen aiemman, 1-, 3-, 5- ja 8-

vuotiailla tehdyn ruotsalaistutkimuksen kanssa (46). Siinä hiuksen kortisolipitoisuuden keskiarvo 

oli huomattavasti suurempi 1- ja 3-vuotiailla kuin muilla, ja samoin kuin tässä tutkielmassa, pitoi-

suudessa oli suurta hajontaa. Hiuskortisoliarvoja on pidetty luotettavina vasta noin neljävuotiailla 

lapsilla (36). Onkin mahdollista, että kolmevuotiailla HPA-akselin eritystoiminnan ja hiuksen raken-

teen kehitys ovat vielä siinä määrin kesken, että tuloksiin kannattaa suhtautua heidän osaltaan 

varoen.  

Myös iän ja ruokavaliotyylien väliset yhteydet olivat odotettavia. Lapsen iän positiivinen yhteys 

Makeat ja suolaiset naposteltavat –tyyliin ja negatiivinen yhteys Terveystietoiseen tyyliin selitty-

nevät sillä, että iän karttuessa lapsen ruoankäyttö alkaa muistuttamaan muun perheen 
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ruoankäyttöä. Lapsi tulee myös itsenäisemmäksi ja päättää aiempaa enemmän itse ruokavalin-

noistaan, ja hänen ruokavalionsa tulee alttiiksi myös niin sanotun länsimaisen ruokavalion 

vaikutteille. Esimerkiksi suomalaisen DIPP-tutkimuksen tulosten mukaan jo 2–6 -vuotiaiden lasten 

ruokavalio sisältää pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin nähden liikaa sokeria ja tyydyttynyttä 

rasvaa sekä liian vähän monityydyttyneitä rasvoja (76). 

Iällä ei kuitenkaan ollut merkitystä päätutkimuskysymyksen tarkastelussa, sillä se ei selittänyt  ter-

veystietoisen ruokavaliotyylin alhaisia pisteitä  hiuskortisolin ohella monimuuttujamallissa. On 

tosin mahdollista, että pienen ryhmän (6 v., 43 tutkittavaa) valinta vertailuryhmäksi johti siihen, 

ettei iän merkitsevyyttä sekoittavana tekijänä ollut mahdollista havaita. Jos regressioanalyysi olisi 

suoritettu jokaiselle ikäryhmälle yksitellen (ositettu analyysi), olisi voitu arvioida, oliko yhteys ole-

massa kaikissa ikäryhmissä vai vain tietyissä. Toisaalta pieni tutkittavien määrä yksittäisissä 

ikäryhmissä ei olisi mahdollistanut riittävää tilastollista voimaa monimuuttujamallin toteutta-

miseksi. 

Koko aineistossa oli tyttöjä ja poikia oli lähes sama määrä, mutta ydinjoukko oli sukupuolija-

kauman suhteen valikoituneempi. Siinä tyttöjen osus oli 64 % ja poikien 36 %. Ydinjoukon 

sisäänottokriteerinä oli, että tutkittavalta oli saatavilla kortisolipitoisuuden keskiarvo viimeisen 

neljän kuukauden ajalta ja täydellinen FFQ-data. Koska poikien hiukset ovat usein lyhyemmät kuin 

tyttöjen, on todennäköistä, että poikia karsiutui ydinjoukosta juuri siksi, että tutkimuksessa tarkas-

teltiin pitoisuuden keskiarvoa 4 cm hiussuortuvasta. 

Sukupuolella oli merkitystä hiuksen kortisolipitoisuuden suhteen. Kirjallisuudessa ei ole vielä sel-

vyyttä, ovatko kortisolitasot yleensäkin suurempia pojilla kuin tytöillä ja missä iässä mahdolliset 

erot näkyvät (51). Tutkimuksissa, joissa ero on havaittu, tulos on ollut samansuuntainen tämän 

tutkielman kanssa ja poikien pitoisuudet ovat olleet suurempia kuin tyttöjen niin hiuksen, seeru-

min kuin syljenkin kortisolipitoisuuden suhteen (47,49,51,52). Vuonna 2017 julkaistun meta-

analyysin mukaan ero on samansuuntainen myös aikuisilla, joilla hiuksen kortisolipitoisuus on 

miehillä keskimäärin noin 21 % suurempi kuin naisilla (27).  

Se, ettei sukupuolella ollut merkitystä ruokavaliotyylipisteiden suhteen oli yllättävää, sillä suku-

puolittaisia eroja on monissa tutkimuksissa havaittu jo pienillä lapsilla ja usein tyttöjen hyväksi. 

Esimerkiksi suuressa eurooppalaisessa IDEFICS-kohortissa (n = 9301) tytöt kuuluivat ruokavalionsa 

puolesta poikia useammin terveelliseen ruokavalioryhmään, kun taas pojilla prosessoituun ruo-

kaan ja sokeripitoisiin elintarvikkeisiin painottuviin ruokavalioryhmiin kuuluminen oli yleisempää 
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(77) – joskin tutkimus ei ole täysin vertailtavissa tähän tutkielmaan, sillä siinä ruokavaliotyylit mää-

ritettiin klusterianalyysillä ja lasten ikähaarukka oli huomattavasti laajempi, 2–11 vuotta. Myös 

suomalaisessa DIPP-kohortissa (n = 2535) hedelmien ja marjojen käyttö oli 6-vuotiailla tytöillä 

merkitsevästi runsaampaa kuin pojilla, vaikka tässä ikäryhmässä myös sakkaroosin osuus koko-

naisenergiasta oli tytöillä suurempi. Tutkimuksessa 2–4 -vuotiailla ei havaittu merkitseviä 

sukupuolieroja ruoankäytössä. Se, että eroja ei havaittu tässä tutkielmassa, on positiivinen tulos. 

Se antaa viitteitä esimerkiksi siitä, että perinteiset ”poikien ei tarvitse syödä kasviksia” tai ”tytöt 

näyttävät mallia salaatin syömisessä” -tyyppiset  asenteet ovat vanhentuneet, eivätkä näy nykylas-

ten ruoankäytössä. 

Sosioekonominen asema 

Tutkielmassa tarkasteltujen lasten sosioekonominen asema oli huoltajien korkeimman koulutuk-

sen osalta korkeampi kuin Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla tai koko Suomessa keskimäärin (78). 

Aineiston keruuvuosina 2015–16 korkeakoulutettujen osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 

Etelä-Pohjanmaalla 68–69 %, Uudellamaalla 72 % ja koko maassa 71 %, kun aineiston perheistä 76 

%:ssa oli vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut ja noin 35–37 %:ssa ylemmän kor-

keakoulututkinnon suorittanut huoltaja. Tämä selittynee osin sillä, että tutkielmassa tutkittiin 

pienten lasten vanhempia eli suhteellisen nuorta ja siten todennäköisesti vanhempia sukupolvia 

korkeammin koulutettua ikäryhmää, kun taas maakuntien keskiarvoissa ovat mukana kaikki 15 

vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Samalla tulee kuitenkin huomata, että mittarina tarkasteltiin 

perheen korkeinta koulutusta eli perheen korkeimmin koulutetun huoltajan koulutusta. Siten mo-

lempien huoltajien koulutuksen huomioiva koko perheen koulutustaso olisi tutkielmassa 

todennäköisesti havaittua matalampi. 

On mahdollista, että keskimääräistä korkeampi koulutustaso saattoi osin selittyä myös valikoitumi-

sella; sillä, että kutsutuista perheistä matalampaa koulutustasoa edustavat eivät osallistuneet tai 

palauttaneet kaikkia tutkimusmateriaaleja yhtä usein kuin korkeasti koulutetut. Valikoitumista ei 

testattu tilastollisesti eikä tutkimukseen kutsuttuja ja osallistuneita verrattu keskenään. Ruoankäy-

tön ja hiusnäytteiden suhteen kattavinta tutkimusdataa edellyttäneessä ydinjoukossa ei-

korkeakoulutettujen osuus oli kuitenkin pienempi kuin koko aineistossa (19 % vs. 23 %), ja korkea-

koulutettujen osuus oli vastaavasti hieman suurempi (80 % vs. 76 %), mikä viittaa pieneen 

valikoitumiseen tutkimuksen sisällä.  
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Tutkielmassa korkeammin koulutettujen lapsilla oli keskimäärin terveystietoisempi ruokavaliotyyli 

kun alemmin koulutettujen lapsilla. Ammattikoulu- tai lukiotasoinen koulutus sekä alempi ammat-

tikorkeakoulututkinto huoltajien korkeimpana koulutuksena kasvattivat merkitsevästi 

vetosuhdetta sille, että lapsen pisteet terveystietoisesta tyylistä olivat vähäiset verrattuna pistei-

siin, joita korkeasti koulutettujen lapset keskimäärin saivat. Viitteitä koulutuseroista nähtiin myös 

Makeat ja suolaiset naposteltavat –tyylissä, jonka pisteet olivat lähes merkitsevästi suuremmat 

alimman kuin ylimmän koulutustason perheiden lapsilla.  

Tulokset olivat odotettuja aiempien tutkimusten perusteella, sillä lapsen ruokavalion on toistuvasti 

todettu olevan sidoksissa vanhempien koulutustasoon ja muuhun sosioekonomiseen asemaan niin 

Suomessa kuin muualla länsimaissa. Esimerkiksi suuressa, leikki- ja kouluikäisten lasten eurooppa-

laisessa IDEFICS-kohortissa (n = 9301) korkeammin koulutettujen äitien ja isien lapset kuuluivat 

matalammin koulutettujen lapsia useammin terveelliseen ruokavalioklusteriin ja harvemmin run-

saasti makeita ruokia sisältävään klusteriin (77). Suomessa eroja on havaittu muun muassa 

kasvisten käytön ja sokerinsaannin suhteen. Esimerkiksi LATE-tutkimuksen vuosina 2007–2008 

toteutetussa tiedonkeruussa havaittiin, että  noin 3-, 5- ja 7-vuotiaiden ryhmissä kasvislisäkkeiden 

käyttö aterioilla sekä päivittäinen D-vitamiinivalmisteen käyttö oli yleisintä  korkeammin koulutet-

tujen äitien lapsilla (79). Suomalaisessa DIPP-tutkimuksessa 3-vuotiailla puolestaan havaittiin, että 

lisätyn sokerin saanti oli matalammin koulutettujen isien lapsilla muita suurempaa (71). Saanti oli 

suurempaa myös kotona hoidetuilla kuin päiväkodissa käyvillä lapsilla, ja ylitti suositukset jo 2-

vuotiailla.  

Sosioekonomisiin eroihin lienee monia syitä. Korkeasti koulutetut huoltajat saattavat esimerkiksi 

olla keskimäärin terveystietoisempia ja tarjota siksi lapsilleen terveellisempää ruokaa kuin vä-

hemmän koulutetut. Lisäksi korkeasti koulutetuilla on usein paremmat mahdollisuudet 

terveellisen ruoan tarjoamiseen, sillä he voivat keskimäärin suurempien tulojensa vuoksi kuluttaa 

enemmän rahaa Suomessa usein hintaviin tuoreisiin kasviksiin ja hedelmiin. Sen sijaan sokeri-, 

suola- ja rasvapitoiset naposteltavat ja virvokkeet, kuten keksit ja myslipatukat, makeiset ja peru-

nalastut sekä virvoitus- ja mehujuomat, ovat verrattain edullisia, ja mahdollisesti siksi useammin 

osa ruokavaliota matalammin koulutettujen ja oletettavasti pienempituloisten vanhempien lapsil-

la. Esimerkiksi vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulussa hyväksytyn opinnäytetyön mukaan 

runsaasti kasviksia ja muita ravitsemussuositusten mukaisia elintarvikkeita sisältävä ruokakori tu-

lee Suomessa jopa 35 % kalliimmaksi kuin niiden epäterveellisiä vaihtoehtoja sisältävä kori, ja 

kasvisten määrä oli suurin hintaa määrittävä tekijä (80). Työssä tarkasteltiin kuitenkin vain yhtä 
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ravitsemussuosituksiin pohjaavaa ruoankäyttöesimerkkiä, joka johdettiin TETA – terveellisiä ja ta-

loudellisia arjen ruokavalintoja -hankkeessa kerätystä kahden viikon ruokapäiväkirjasta. Siten tulos 

edustaa yksittäistapausta, mutta on samansuuntainen laajemman ruoan hintaan ja ravitsemuksen 

sosioekonomisiin eroihin liittyvän keskustelun kanssa. On kuitenkin myös mahdollista, että tässä 

tutkielmassa havaitut sosioekonomiset ruokavalioerot ovat osittain virheraportoinnista johtuvaa 

harhaa. Aiemmin on nimittäin osoitettu, että korkea koulutus on yhteydessä aliraportointiin ja 

syyksi on arveltu juurikin suurempaa terveystietoisuutta (81). 

Päiväkodissa viikosta vietetyt päivät   

On mielenkiintoista, että päiväkodissa 1–3 tai neljänä päivänä viikosta käyvillä lapsilla oli suurem-

mat pisteet terveystietoisesta ruokavaliotyylistä kuin lapsilla, jotka olivat päiväkodissa viitenä 

päivänä viikosta. Tulkinnassa on tärkeää muistaa, että ruokavaliotyyli ei kata päiväkotiruokailua 

vaan vain päiväkotiajan ulkopuolisen ruokailun. On mahdollista, että esimerkiksi vajaata työviikkoa 

tekevillä vanhemmilla tai isovanhemmilla, joiden luona lapsi saattaa viettää osan viikostaan, on 

runsaammin aikaa ja vakiintuneempi ruoanlaittorutiini lapselle tarjotun ruoan suhteen kuin huol-

tajilla, jotka valmistavat lapselle päivittäin vain välipalan ja iltaruoan – jos niitäkään. Kuitenkin 

myös välipalatyylistä saivat keskimäärin muita suurempia pisteitä vähemmän päiväkodissa (1–3 

pv) olleet lapset. Tämä viittaa runsaan kotiruoanlaiton sijaan ennemmin ”kasviksia, voileipää ja 

leivänpäällisiä” –tyyliseen syömiseen.  

On myös mahdollista, että pidempää työviikkoa tekevillä vanhemmilla on enemmän stressiä kuin 

vanhemmilla, jotka viettävät yhden tai kaksi arkipäivää kotona lapsen kanssa. Tällöin enemmän 

töitä tekevien vanhempien runsaampi stressi saattaisi heijastua lapseen siten, että hänelle tarjottu 

ruoka on vähemmän terveystietoista ja niin sanotusti ”kiireessä kasattua”.  

Tulosten tarkastelussa tulee muistaa myös lapsen näkökulma. Päiväkoti on yksi mahdollinen stres-

sin lähde (8), ja siten siellä enemmän aikaa viettävät lapset saattavat olla muita 

stressaantuneempia ja vähemmän suostuvaisia syömään terveystietoista ruokaa. Vaikka tässä tut-

kielmassa tarkasteltu hiuksen kortisolipitoisuus ei antanut tästä viitteitä, on mahdollista, että 

yhteys oltaisiin voitu havaita esimerkiksi lyhytkestoisempaa stressiä heijastavan syljen kortisolipi-

toisuuden ja suuremman päiväkotiympäristölle altistumisen välillä – niin kuin 146:n 

suomalaislapsen otoksessa on jo aiemmin havaittu (8). 
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Flunssa- ja antibioottimuuttujat 

Ruokavaliotyylipisteiden yhteydet flunssa- ja antibioottimuuttujiin olivat yllättäviä, ja vastaavaa ei 

tiettävästi ole tutkittu aiemmin. Terveystietoisen ruokavaliotyylin pistekeskiarvo oli suurempi 

enemmän flunssia edeltäneen vuoden aikana sairastaneilla, ja Välipalatyylin pisteet taas olivat 

keskimäärin suurempia yhden antibioottikuurin käyttäneillä lapsilla kuin muilla. Molemmat ruoka-

valiotyylit ovat terveyden kannalta karkeasti arvioiden joko terveyttä tukevia tai suhteellisen 

neutraaleja, joten on todennäköistä, että erojen taustalla on monta tekijää eikä ruokavalio aiheuta 

sairastelua. Myös käänteinen yhteys on mahdollinen; paljon sairastelleiden lasten huoltajat ovat 

kenties parantaneet lapsen ruokavaliota paremman terveyden toivossa tai virheraportoivat sitä 

kyselyssä terveystietoisempaan suuntaan vähemmän sairastavien lasten vanhempia herkemmin.  

Ajallisten eroavaisuuksien vuoksi yhteys ei kuitenkaan kerro paljoakaan, sillä sairastelu ja antibi-

oottikuurit koskivat kyselyajankohtaa edeltänyttä vuotta ja ruokavaliotyylit kartoitettiin vain 

edeltävän viikon ajalta. Koska kuitenkin hiuksen kortisolipitoisuus oli suuntaa-antavasti hieman 

suurempi 2–11 antibioottikuuria käyttäneillä lapsilla kuin niitä käyttämättömillä, on mahdollista, 

että stressi ja suuri ”kortisolikuormitus” ovat yhteydessä heikompaan terveyteen ja sairasteluun. 

Aihepiiriä olisi mahdollisesti syytä tutkia lisää. 

Temperamentti  

Temperamentilla ei havaittu yhteyttä hiuksen kortisolipitoisuuteen, mikä oli aiemman kirjallisuu-

den perusteella yllättävää. Esimerkiksi jo vuonna 2000 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa 

havaittiin, että päivähoidossa lasten kortisolintuotanto oli suurempaa negatiivisiin tunteisiin taipu-

vaisilla lapsilla sekä lapsilla, joilla oli muita vähemmän tunteidensa tahdonalaista hallintaa (82). 

Suomessa samansuuntaisia tuloksia on saatu esikoulun aloittavilla 6-vuotiailla, joilla herkkyys sekä 

taipumus surullisuuteen ja suuttumukseen olivat yhteydessä korkeampiin kortisolitasoihin (8). 

Näissä aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltiin kuitenkin lyhytaikaisia kortisolituotannon muutoksia 

kuvaavaa syljen kortisolipitoisuutta, ja on mahdollista, että tällaiset lyhyellä aikavälillä havaittavat 

yhteydet eivät ole tarpeeksi vahvoja näkyäkseen hiuksen kortisolikertymässä pitkällä aikavälillä. 

Temperamentilla havaittiin yhteys ruokavaliotyyliin, mikä oli tietyssä määrin odotettavaa. Saman-

suuntaisia tuloksia on saatu aiemmin tunnesyömisen suhteen (57): sveitsiläiskohortissa havaittiin, 

että taipumus reagoida herkästi ja negatiivisesti ympäristön jokapäiväisiin negatiivisiin ärsykkeisiin  

oli yhteydessä sekä liialliseen että liian vähäiseen syömiseen 2–6 –vuotiailla. Tässä tutkielmassa ei 

tarkasteltu ruoan tai energian määrää, mutta tietyllä tavalla havaittiin samankaltainen tulos toisin 
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päin: lapsilla, joilla oli muita enemmän tahdonalaista hallintaa eli kykyä suunnata ja ylläpitää tark-

kaavaisuuttaan tarkoituksenmukaisesti, oli keskimäärin myös enemmän terveystietoista 

ruokavaliotyyliä muistuttava ruokavalio. Yhteys oli myös suhteellisen voimakas (rP = 0,129, p < 

0,01) ottaen huomioon, että lapsen ruokavaliotyyliin todennäköisesti vaikuttavat hyvin monet te-

kijät. Tämä yhdessä sveitsiläiskohortin tuloksen kanssa korostaa tarvetta huomioida myös lapsen 

temperamentti ruoankäyttöä koskevissa tutkimuksissa ja viittaa siihen, että erityisesti herkillä, 

tunteitaan huonosti hallitsevilla lapsilla saattaa olla vaikeuksia terveellisen syömisen kanssa. 

Painoindeksi, uni ja liikunta 

Kuten monissa aiemmissa tutkimuksissa, tässäkään tutkielmassa yksikään kolmesta tyylistä – edes 

erilaisiin välipala- ja napostelutuotteisiin painottuvat Makeat ja suolaiset naposteltavat -tyyli – ei 

ollut yhteydessä painoindeksiin. On mahdollista, että yhteys jäi havaitsematta siksi, että lihavuu-

den mittarina tarkasteltiin tavallista painoindeksiä, joka ei välttämättä sovellu kaikenkokoisilla 

lapsilla käytettäväksi (83). Lapsilla lihavuuden mittarina käytetään usein esimerkiksi painoindeksin 

muuhun aineistoon suhteuttavaa z-lukua, painoindeksin samanikäiseen väestöön suhteuttavaa 

BMI-for-age –arvoa, vyötärönympärystä (waist circumference) tai vyötärönympäryksen ja pituu-

den suhdetta (waist-to-height ratio, WtHr) (83,84). Antropometrisia mittareita lasten lihavuuden 

määrittämisessä vertailleen meta-analyysin mukaan BMI ja WtHr kuitenkin korreloivat keskimäärin 

vahvasti kultaisena standardina pidetyn, röntgenkuvantamisen (dual-energy X-ray absorptiometry, 

DEXA) avulla määritetyn kehonkoostumuksen kanssa ja kertovat tutkimuksissa lasten lihavuudesta 

keskenään yhtä hyvin (85).  

Vaikka lasten ylipainon ja lihavuuden maailmanlaajuinen yleistyminen liitetään usein energiatihei-

siin välipaloihin painottuvaan ruokavalioon, tutkimusten perusteella yhteys on vielä epäselvä (86), 

eikä siitä saatu viitteitä tässäkään tutkielmassa. Lisäksi, jos jokin tutkituista ruokavaliotyyleistä al-

tistaisi pitkällä aikavälillä lihavuudelle, yhteyttä saattaisi olla hankalaa havaita 3–6 –vuotiailla, joilla 

kasvu on vielä nopeaa ja energiantarve suhteellisen suuri (n. 1300–1600 kcal) (63). Toisin sanoen 

on mahdollista, etteivät lapset tässä iässä ole välttämättä vielä "ehtineet" lihoa ruokavalionsa seu-

rauksena. Lisäksi välipalamaista syömistä edustava Välipalatyyli sisälsi energia-, rasva- ja 

suolapitoisten elintarvikkeiden lisäksi myös terveyttä edistävän, lihavuudelta suojaavan ruokavali-

on osia, kuten kasviksia ja täysjyväleipää.  

Vaikka painoindeksiä tarkasteltiin tutkielmassa lähinnä, jotta sen mahdollinen yhteys päämuuttu-

jiin olisi voitu vakioida logistisessa regressioanalyysissa, sen ja kortisoliarvojen välillä odotettiin 
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olevan yhteys. Odotus pohjautui lohturuokahypoteesiin (12–15) ja aiempiin tutkimuksiin, joissa 

pitkäkestoisella stressillä ja poikkeavilla kortisolitasoilla on havaittu yhteys ylipainoon sekä lapsilla 

että aikuisilla (10–12,51). Lisäksi painoindeksin arveltiin olevan yhteydessä kortisoliarvoihin siksi, 

että stressi on aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa näyttänyt olevan yhteydessä muutoksiin energia-

tasapainoa säätelevien hormonien pitoisuuksissa, glukoosiaineenvaihdunnassa ja 

insuliiniherkkyydessä (11, 12). Yhteyttä ei ollut, ja sen puuttumista saattavat selittää osin samat, 

painoindeksin soveltuvuuteen lapsilla liittyvät tekijät, jotka selittänevät yhteyden puuttumista 

myös painoindeksin ja ruokavaliotyylipisteiden välillä. Lisäksi, kuten sanottu, lapset eivät välttä-

mättä ole vielä ehtineet lihoa ruokavalion, kortisolitasojen tai niiden mahdollisen yhteydenkään 

seurauksena. 

Unen määrän yhteyttä hiusten kortisolipitoisuuteen on tutkittu vain vuoden ikäisillä lapsilla, joilla 

keskimäärin yli kymmenen tunnin yöuni on näyttänyt olevan korkealta pitoisuudelta suojaava teki-

jä (87). Unen määrä on kuitenkin usein ollut kortisolia koskevissa tutkimuksissa vakioitava tekijä, 

minkä vuoksi unta koskevat tiedot vakioitiin alustavissa regressiomalleissa myös tässä tutkielmas-

sa. Käytetty unimuuttuja ei kuitenkaan mitannut unen määrää suoraan, vaan perustui huoltajan 

arvioon siitä, kuinka monena yönä menneestä viikosta lapsi nukkui sopivasti. Lisäksi vastausvaih-

toehdot oli luokiteltu luokkiin (ei koskaan, 1–2 yönä, 3–4 yönä, 5–6 yönä, päivittäin). On 

mahdollista, että vähemmän subjektiivinen, tuntimääriä mittaava unimittaus olisi paljastanut 

mahdollisen yhteyden kortisoliin herkemmin.  

Tutkielmassa tarkasteltiin myös kiihtyvyysmittarilla mitatun fyysisen aktiivisuuden määrää, koska 

aikuisilla tehtyjä tutkimuksia koskeneen katsauksen perusteella liikunnan odotettiin olevan myös 

lapsilla mahdollisesti stressiä ja sen fysiologisia ilmentymiä lievittävä elämäntapatekijä (28). Saman 

katsauksen mukaan liikunnasta on alustavaa näyttöä myös stressin ja epäterveellisen ruokavalion 

välistä yhteyttä ehkäisevänä tekijänä. Myös belgialaisilla 5–12-vuotiailla lapsilla liikunnan on todet-

tu olevan stressin ja lihavuuden välisen yhteyden suuntaa muuttava tekijä; stressi lisäsi lihavuuden 

todennäköisyyttä lapsilla, joilla makeisten kulutus oli runsasta tai syljen aamukortisolipitoisuus 

korkea, mutta vähensi sitä hyvin aktiivisilla lapsilla (56). Tässä aineistossa kohtuullisen ja rasittavan 

liikunnan määrällä ei havaittu yhteyksiä kortisolitasoihin tai ruokavaliotyyliin. Liikunnan mahdolli-

sesti lohtusyömiseltä suojaava vaikutus saattaakin näkyä vasta vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla, 

jotka jo osaavat helpottaa stressaantunutta oloaan liikunnan avulla ruoan sijaan. 
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7.5 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tämän tutkielman vahvuuksia ovat muun muassa suuri otoskoko, HPA-aktiivisuutta pitkällä aikavä-

lillä kuvaavan kortisolimittarin käyttö sekä sen vertaaminen aineistolähtöiseen 

kokonaisruokavaliomalliin aiemmin vastaavissa tutkimuksissa tarkasteltujen yksittäisten ruoka-

ryhmien sijaan. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kattavasti taustatekijöitä, jotka aiemman 

kirjallisuuden perusteella olisivat saattaneet olla yhteydessä hiuksen kortisolipitoisuuteen tai las-

ten ruokavaliotyyleihin.  

Yksi tutkielman heikkouksista on, että osallistumisprosentti oli alhainen (25 % kaikista kutsutuista 

3–6 -vuotiaista), ja otos saattoi olla valikoitunut. Vaikka kutsutut 169 päiväkotia valittiin satunnai-

sesti, valikoitumista saattoi tapahtua osallistumatta jättäneiden päiväkotien (40 % kutsutuista 

päiväkodeista) sekä osallistuvissa päiväkodeissa käyvien, osallistumatta jättäneiden (71 % osallis-

tuvien päiväkotien 3–6 -vuotiaista) tai tutkimuksen keskeyttäneiden (3 % suostumuksen 

antaneista perheistä) suhteen.  DAGIS-tutkimukseen kutsun saaneista mutta osallistumatta jättä-

neistä perheistä ei ole saatavilla taustatietoja, eikä tutkimuksen keskeyttäneiden taustatietoja 

vertailtu kaiken tutkimusmateriaalin palauttaneisiin. Edelleen koko aineiston (n = 864) ja ydinjou-

kon (n = 541) välillä havaittiin pientä mahdollista valikoitumista huoltajien koulutuksen suhteen. 

Korkeammin koulutettujen suurempaa osallistuneisuutta tuki myös havainto, että terveystietoinen 

tyyli selitti pääkomponenttianalyysissa suurimman osan lasten ruoankäytön vaihtelusta.  

Samoin kuin kaikissa epidemiologisissa tutkimuksissa, huomioimatta jääneet systemaattiset ja sa-

tunnaisvirheet ovat mahdollisia myös tässä tutkielmassa. Esimerkkejä mahdollisista 

systemaattisista virheistä olisivat virhe hiuskortisolia mitanneessa laitteistossa tai tallennusvirheet 

paljon käytettyjen elintarvikkeiden energiamäärissä, jolloin virheet toistuisivat kaikissa hiuskor-

tisolin ja energiansaannin havainnoissa. Mahdollisia satunnaisvirheitä olisivat voineet olla 

esimerkiksi virheet yksittäisten FFQ-lomakkeiden tallennuksessa tai näppäilyvirheet hiuskortiso-

liarvojen kirjaamisessa. 

Vahvuudet ja heikkoudet ruoankäytön tutkimisessa  

Siinä missä monet aiemmat stressin, kortisolin ja ruoankäytön välisiä yhteyksiä tarkastelleet tutki-

mukset ovat usein keskittyneet teorialähtöisesti valittuihin yksittäisiin ruokiin tai ruokaryhmiin, 

tämän tutkielman vahvuus oli aineistolähtöisen kokonaisruokavaliomallin käyttö. Kokonaisruoka-

valiomalli sisältää lukuisia ruokia, ravintoaineita ja niiden välisiä vuorovaikutuksia (41), ja siksi se 



 58 

voi antaa kattavamman kuvan poikkeavaan kortisolipitoisuuteen yhdistyvästä ruokavaliosta kuin 

yksittäisten ruokien tarkastelu. Kuitenkin, jos stressi ja poikkeavat kortisolitasot olivatkin yhtey-

dessä vain yksittäisten ruokien käyttöön esimerkiksi Makeat ja suolaiset naposteltavat -

ruokavaliotyylin sisällä, kokonaisruokavaliomallin käyttö saattoi peittää yhteydet. 

Ruoankäytön tutkimisessa vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että ruokavaliotyylit määritettiin 

FFQ-kyselyistä, jotka mittasivat ruoankäyttöä viimeisen viikon aikana päiväkodin ulkopuolella. 

DAGIS-tutkimuksessa toisena ruoankäytön tutkimusmenetelmänä käytettiin kolmen päivän ruoka-

päiväkirjoja, jotka kattoivat kahden arkipäivän hoitoaikaisen ruoankäytön. Keskittymällä 

päiväkodin ulkopuoliseen ruokailuun todennäköisesti saatiin esiin eniten yksilöllistä vaihtelua. Li-

säksi kumpikaan mittareista ei kuvaa ruoankäyttöä yhtä pitkällä aikavälillä kuin hiusnäyte kuvasi 

hiuskortisolipitoisuutta, mutta seitsemän päivän ruoankäyttö on silti paremmin vertailtavissa pit-

käaikaisesta stressistä kertovan kortisolimarkkerin kanssa kuin kolmen päivän ruokakirjanpito.  

Myös aiemmissa tutkimuksissa lasten ruokavaliotyyli on määritetty useimmiten FFQ:n pohjalta 

(43). Suhteellisen vähän tutkittavien aikaa ja datankeruun jälkeistä käsittelyä vaativana ruoankäy-

tön tutkimusmenetelmänä FFQ soveltuu etenkin osallistujamäärältään suuriin tutkimuksiin, ja 

lisäksi sen on todettu toimivan hyvin ruokavaliotyylien määrittämisen pohjana sekä lapsi- että ai-

kuisaineistoissa (43). Myös DAGIS-tutkimuksessa kehitetyn lomakkeen on todettu mittaavan lasten 

ruoankäyttöä hyvin ja tuottavan ruokapäiväkirjojen kanssa yhteneväisiä ruokavaliotyylituloksia 

(Korkalo ym., julkaisematon). 

Terveystietoisen tyylin alimpaan pisteneljännekseen kuulumista selittävän regressiomallin selitys-

kerroin oli pieni, mikä voidaan nähdä tutkimuksen heikkoutena. Vaikka ruokavaliotyylin kaltaista 

monitekijäistä asiaa mallinnettaessa suuri selityskerroin ei ole kovin odotettava, tulos antaa aihet-

ta harkita osin erilaisten vakioitavien muuttujien käyttöä tulevissa asetelmissa.   

Vahvuudet ja heikkoudet kortisolin  ja stressin tutkimisessa 

Hiusnäytteiden osalta tutkielman vahvuutena voidaan pitää sitä, että päiväkodin työntekijät koulu-

tettiin ottamaan näytteet lapsilta päiväkodeissa samalla tavalla. Hiuksen kortisolipitoisuuden 

mittaamisen osalta vahvuus oli se, että hiusnäytteiden analysoinnista vastasi runsaasti hiuskor-

tisolitutkimusta tehnyt ja siitä menetelmäkatsauksen yhdessä Tobias Stalderin kanssa julkaissut 

professori Clemens Kirschbaum Dresdenin teknillisessä yliopistossa (88).  
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Vuonna 2015 julkaistun katsauksen mukaan tässä tutkielmassa käytetyn kaltaiset, kemilumi-

nesenssiin perustuvat vasta-ainemääritysmenetelmät ovat yhtä vahvoja ja luotettavia hiuksen 

kortisolipitoisuuden analysoinnissa kuin nestekromatografiaan (LC-MS/MS) perustuvat menetel-

mät, ja menetelmillä saatujen arvojen väliset korrelaatiot ovat olleet suuria (31). Sen sijaan 

tuoreemmassa vuoden 2017 meta-analyysissä, jonka kirjoittajiin Stalder ja Kirschbaum lukeutuvat, 

nestekromatografiamenetelmien todettiin havaitsevan hiusnäytteissä keskimäärin matalampia 

kortisolipitoisuuksia kuin vasta-ainemääritysmenetelmät (27). Tämä ei välttämättä tee kummasta-

kaan menetelmästä toista parempaa, mutta on huomionarvoista verrattaessa tutkielman tuloksia 

muihin tutkimuksiin, sillä erot voivat osin johtua eroista mittaus- ja analysointimenetelmissä. 

Se, että voimakkaasti poikkeavat kortisoliarvot (extreme outliers, > 138,025 pg/mg) säilytettiin 

aineistossa sellaisinaan, voi olla sekä tutkimuksen vahvuus että heikkous. Epävarmuutena ja heik-

koutena voidaan nähdä se, että vanhempien täyttämissä lomakkeissa ei kysytty, käyttivätkö lapset 

kortisonilääkitystä, joka olisi saattanut vaikuttaa arvoihin. Kortikosteroideja käytetään muun mu-

assa astman, atooppisen ihottuman ja allergisen nuhan hoidossa, ja esimerkiksi tanskalaisista ja 

ruotsalaisista viisivuotiaista joka kolmannella on todettu olevan ainakin yksi näistä kolmesta tilasta 

(89). Vaikka kortikosteroidien käyttö saattaa siis myös suomalaislapsilla olla yleistä, on vielä asia 

erikseen, kuinka paljon niiden käyttö vaikuttaa hiusten kortisolipitoisuuteen. Tiettävästi tätä ei ole  

juuri tutkittu. Tulee myös huomata, että äärimmäiset kortisoliarvot edustivat kymmentä prosent-

tia (n = 57) kaikista havainnoista DAGIS-aineistossa (n = 595). Näin suuren joukon poissulkeminen 

olisi saattanut aiheuttaa merkittävää valikoitumisharhaa, joten niiden mukana pitäminen saattaa 

antaa kattavamman ja todellisemman kuvan pienten lasten kortisolijakaumasta kuin tilanne, jossa 

arvoja ei olisi säilytetty. Äärimmäisiä arvoja ei myöskään ole syytä pitää mittausvirheinä paitsi nii-

den runsaan määrän vuoksi, myös siksi, että ne varmistettiin laboratoriossa kahdella 

lisämittauksella.  

Hiuskortisoli on mittarina vielä suhteellisen uusi, ja lasten viitearvojen puuttuessa on vielä epäsel-

vää, millaisia arvoja voidaan pitää todellisina ja kuuluuko äärimmäisiä arvoja typistää tai poistaa. 

Esimerkiksi kanadalaisessa 3–5 -vuotiaiden hiuskortisoliarvoja määrittäneessä tutkimuksessa kol-

me keskihajontaa keskiarvoa suuremmat arvot typistettiin (winsorizing) Tukeyn menetelmällä 

(45,90), jotta ne eivät vääristäisi jakaumaa ja keskiarvoa. Tässä tutkielmassa äärimmäiset kortisoli-

pitoisuudet kuitenkin säilytettiin sellaisenaan mukana analyyseissä, sillä niitä pidettiin 

fysiologisesti mahdollisina (vrt. Cushingin syndrooma). Vastaavaa hajontaa ja äärimmäisiä lasten 

hiuskortisoliarvoja havaittiin ja säilytettiin aineistossa myös aiemmassa ruotsalaistutkimuksessa 
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(46), jonka tulokset yhdessä tämän tutkielman tulosten kanssa viittaavat siihen, että kortisolin eri-

tys on suurimmillaan ensimmäisinä ikävuosina ja tasoittuu myöhempiä ikävuosia kohden. Mikäli 

äärimmäisiä arvoja ei oltaisi säilytetty, viitteitä ilmiöstä ei välttämättä oltaisi havaittu.  

Tutkielman vahvuutena voidaan pitää sitä, että siinä tarkasteltiin kortisolipitoisuuden viimeisen 

neljän kuukauden keskiarvoa, eikä hetkittäisiä, tutkimuksen aikaisia pitoisuuksia. Vaikka kyseessä 

oli poikkileikkaustutkimus, ajassa objektiivisesti taakse päin katsovan mittarin käyttö mahdollistaa 

myös kevyen pohdinnan ajallisesta yhteydestä – siitä, että tutkimuksen aikaan mitatut vähäiset 

Terveystietoisen ruokavaliotyylin pisteet saattaisivat osin olla jo pitkään koholla olleen kortisolipi-

toisuuden seurausta. Tutkielman asetelma ei kuitenkaan mahdollista kausaliteetin tarkastelua, ja 

ajallista yhteyttäkin tulisi jatkossa tutkia sen toteamiseen soveltuvissa seurantatutkimuksissa. Sa-

malla hiuskortisolin mittaamisessa todennäköisesti käytettiin sopivan lyhyttä hiusosiota, sillä yli 

kuuden senttimetrin osioissa pitoisuutta saattavat pienentää jo pitkä UV-valolle ja pesuille altis-

tuminen (36,37). 

Stressin mallintamisen osalta tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että hiuksen kortisolipi-

toisuus oli tutkielmassa ainoa epäsuorasti stressistä kertova mittari. Monitahoisena käsitteenä 

stressiä ei voi mitata suoraan, mutta kattavamman kuvan saamiseksi hiuskortisolin ohella suositel-

laan yleensä käytettävän muita stressimäärityksiä, kuten kyselyitä (27,50). Tutkielman ikäryhmälle 

kysely ei olisi välttämättä vielä soveltunut, mutta huoltajat olisivat voineet antaa arvionsa esimer-

kiksi siitä, kuinka stressaantunut lapsi on viime kuukausina ollut ja onko lapsen elämässä 

tapahtunut jotakin mullistavaa.  

Vahvuudet ja heikkoudet taustatekijöiden tarkastelussa  

Vaikka tutkielmassa tarkasteltiin useita taustatekijäitä, yksi sen mahdollisista heikkouksista on joi-

denkin olennaisten taustatekijöiden mahdollinen huomioimatta jääminen. Useimmat tarkastellut 

taustatekijät valittiin alun perin aiemmissa tutkimuksissa tutkittujen tekijöiden perusteella, ja siksi 

analyysien ulkopuolelle saattoi jäädä tekijöitä, joita kortisoli- ja ruokavaliotyylitutkimuksissa ei olla 

osattu tutkia.  

Tarkastelematta jäi myös tekijöitä, joihin joissakin aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty. Esimer-

kiksi sosioekonominen asema on useissa aiemmissa tutkimuksissa määritelty tarkastelemalla 

vanhempien koulutustason lisäksi esimerkiksi perheen tulojen ja taloudellisten tukien määrää (18–

20) tai vanhempien ammatillista asemaa (57). Tässä tutkielmassa huoltajien korkein koulutus oli 
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sosioekonomisen aseman ainoa mittari, eikä sosioekonomista asemaa siksi vakioitu täydellisesti 

päätuloksessa, eli hiusten suuren kortisolipitoisuuden ja terveystietoisen ruokavaliotyylin vähäis-

ten pisteiden välisessä yhteydessä. Tutkielma kuitenkin osoittaa koulutuksen vakioimisen 

tärkeyden vastaavissa tutkimuksissa, sillä se oli myös yksinään yhteyttä selittävä tekijä. 

Myöskään tietoa hiusten pesutiheydestä ja muista käsittelyistä ei ollut saatavilla DAGIS-

tutkimuksessa, eikä näitä tekijöitä siksi tutkittu. Kyseisten tekijöiden yhteys hiuksen kortisolipitoi-

suuteen on kuitenkin lapsilla vähäinen tai olematon (27,51), eikä niiden vakioinnin puutteella 

pitäisi siksi olla suurta merkitystä lopputuloksen kannalta. Astman, atopian ja kortikosteroidien 

lääkekäytön yhteyttä lasten HCC-arvoihin on tutkittu hyvin vähän ja tulokset ovat epäselviä, mutta 

esimerkiksi hydrokortisonivoiteen tai muun kortisolin lääkemuodon käytön vaikutuksia pitoisuu-

teen pidetään mahdollisena (36,46,51). Näitäkään tekijöitä tutkimuksessa ei selvitetty, mikä on 

saattanut lisätä äärimmäisten kortisolihavaintojen määrää ja siten vähentää tulosten tarkkuutta.  

7.6 Tulosten yleistettävyys 

Tulosten sisäinen yleistettävyys on suhteellisen hyvä. Sitä tukevat luotettaviksi todettujen mene-

telmien käyttö esimerkiksi ruoankäytön, hiuksen kortisolipitoisuuden ja taustatietojen 

mittaamisessa. Lisäksi sisäistä yleistettävyyttä lisää se, että hiusnäytteen otossa, antropometrisissa 

mittauksissa sekä tietojen tallentamisessa ja käsittelyssä toimijoina olivat joko koulutettu tutki-

mushenkilökunta tai tehtäviinsä perehdytetty päiväkotihenkilökunta. Näin mittaukset on pyritty 

tekemään tutkittaville johdonmukaisesti samalla tavalla. Otoksen sisällä yleistettävyyttä hieman 

vähentää ydinjoukon vähäinen valikoituminen huoltajien koulutuksen, sukupuolen ja iän suhteen.  

Tutkimuksen ulkoinen yleistettävyys on heikompi kuin sisäinen. Yleistettävyyttä vähentää esimer-

kiksi se, että tutkimukseen osallistuneet perheet olivat keskimääräistä korkeammin koulutettuja ja 

siten todennäköisesti terveystietoisempia. Myös ruokavaliotyylit ovat aina aineistokohtaisia eivät-

kä ole yleistettävissä tai esim. tulosten pohjalta suositeltavissa muille samanikäisille 

suomalaislapsille. Myöskään hiuskortisolipitoisuuksien yleistäminen muihin samanikäisiin päiväko-

tilapsiin ei ole järkevää, sillä pitoisuuksissa on huomattavaa aineistojen ja lasten välistä vaihtelua. 
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7.7 Tulosten merkitys jatkotutkimusten kannalta 

Tässä tutkielmassa on ensimmäisen kerran selitetty aineistolähtöisen kokonaisruokavaliomallin 

pisteitä hiusten kortisolipitoisuudella pienillä lapsilla ja tiettävästi ensimmäistä kertaa missään 

ikäryhmässä. Tutkielma tarjoaa uutta tietoa myös päätutkimuskysymyksensä osista, eli suomalais-

ten päiväkotilasten hiusten kortisolipitoisuuksista, ruokavaliotyyleistä sekä niihin yhteydessä 

olevista taustatekijöistä.  

Tutkielman aihe on tärkeä, sillä stressi on läsnä jo pienten lasten elämässä ja on mahdollista, että 

sillä on pitkällä aikavälillä kauaskantoisia seurauksia terveyden kannalta paitsi lapsuudessa muo-

toutuvien ruokatottumusten kautta, myös mahdollisesti fysiologisten mekanismien ja muiden 

elintapatekijöiden välittämänä. Stressin tiedetään olevan positiivisesti yhteydessä esimerkiksi sy-

dän- ja verisuonitautien esiintyvyyteen, ja sen on havaittu kortisolierityksen kautta lisäävän myös 

painonnousun, lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen (T2D), ja osteoporoosin riskiä (10,30,91). Yksilön 

riski näiden kaltaisille kroonisille sairauksille alkaa kertyä jo ennen hedelmöitystä, mutta lapsuu-

denaikaisella, usein lasta aikuisuuteen seuraavalla ruokavaliolla on todennäköisesti olennainen 

merkitys riskien kannalta (21,23,23,24).  

Tutkimuksen päätuloksen mukaan pitkäaikaista stressiä kuvaavalla hiusten suurella kortisolipitoi-

suudella ja vähemmän terveystietoista tyyliä muistuttavalla ruokavaliotyylillä on yhteys. Tämä 

tulos antaa aihetta seurantatutkimuksille, joissa selvitettäisiin, ovatko poikkeavat kortisolitasot 

yhteydessä lasten ruokatottumusten kehitykseen, onko stressi vähemmän terveystietoiselle ruo-

kavaliotyylille altistava tekijä myös useiden vuosien aikavälillä, ja millä tavoin lapsen 

persoonallisuus ja temperamentti muovaavat mahdollista yhteyttä. Tutkimus luo pohjaa myös 

lapsilla vielä puuttuvien, hiuskortisolia koskevien viitearvojen kehittymiselle, mutta lisätutkimusta 

tarvitaan vielä runsaasti. 
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8. Johtopäätökset 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri hiuksen kortisolipitoisuus on 3–

6-vuotiaiden suomalaislasten aineistossa keskimäärin, onko aineistossa havaittavien ruokavalio-

tyylien pisteissä ja hiuksen kortisolipitoisuudessa eroja taustatekijöiden suhteen, ja voidaanko 

hiuksen kortisolipitoisuudella ennustaa ruokavaliotyylipisteitä aineistossa. Tutkielmassa vastattiin 

kaikkiin kysymyksiin onnistuneesti. 

 Hiuksen keskimääräinen kortisolipitoisuus aineistossa oli aiempiin lapsilla tehtyihin tutkimuksiin 

vertailtuna suhteellisen korkea, 41,7 pg/mg (95 % CI: 35,5–47,9 pg/mg). Huomattavaa oli myös 

kortisoliarvojen suuri vaihteluväli ja ulkopuolisten havaintojen suuri määrä. Lasten ruoankäyttö-

tiedoista erottui kolme aineistolähtöistä ruokavaliotyyliä. Niistä ensimmäinen kuvasti 

epäterveellistä napostelua, toinen terveystietoista syömistä ja kolmas kasviksiin, leipään ja leivän-

päällisiin painottuvaa välipalakulttuuria. 

Taustatekijöiden suhteen eroja hiuksen kortisolipitoisuudessa tai ruokavaliotyylipisteissä löydettiin 

useiden tekijöiden, kuten iän, sukupuolen, huoltajien korkeimman koulutuksen, lapsen tempera-

mentin, päiväkodissa viikosta vietettyjen päivien sekä viimeisen vuoden aikana sairastettujen 

flunssien ja käytettyjen antibioottikuurien määrän suhteen. Esimerkiksi ikäryhmien suhteen hiuk-

sen kortisolipitoisuus oli suurin 3-vuotiailla ja pienin 6-vuotiailla, ja sukupuolen suhteen pojilla 

keskimäärin suurempi kuin tytöillä. Vanhempien korkeampi koulutus puolestaan yhdistyi odote-

tusti suurempiin pisteisiin terveystietoisesta tyylistä. 

Hiuksen kortisolipitoisuus oli tutkitussa aineistossa negatiivisesti yhteydessä terveystietoiseen 

ruokavaliotyyliin, ja suuri pitoisuus selitti vähäisiä pisteitä. Hiuksen kortisolipitoisuudella ei ollut 

merkitsevää yhteyttä kahteen muuhun ruokavaliotyyliin.  

Tulokset tukevat aikuisilla ja lapsilla tehdyissä tutkimuksissa havaittua stressin ja laadultaan hei-

komman ruokavalion välistä yhteyttä. Tulokset eivät ole yleistettävissä otoksen ulkopuolelle, 

mutta antavat aihetta lisätutkimuksiin, joissa selvitetään pitkäaikaisen stressin mahdollista merki-

tystä lapsen ruokatottumusten muotoutumiselle ja pidempiaikaiselle terveydelle. 
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Liite 6 Huoltajan kyselylomake 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Liite 7 Lapsen temperamenttia kuvaava kyselylomake 

 



 

 



 

 

 


