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Tiivistelmä 

Nuoruus on ajanjakso, jolloin yksilö muodostaa terveyskäyttäytymisellään pohjaa 

aikuisuuden terveydelle ja hyvinvoinnille. Nuorten elintapoihin vaikuttavat monet 

tekijät kuten sosioekonominen asema lapsuudessa ja nuoruudessa. Elintavat ovat 

keskenään yhteydessä ja vuorovaikutuksessa usein eri tavoin. Nuorten elintavat ovat 

yhteydessä myös heidän koulutukseensa ja työmarkkina-asemaansa aikuisuudessa. 

Toisaalta myös sosioekonominen asema vaikuttaa aikuisuuden koulutukseen ja 

työmarkkina-asemaan. Elintapoja voidaan tarkastella yhdessä, muodostaen niistä 

tilastollisin menetelmin profiileita. Tutkimustietoa on niukasti nuorten elintapaprofiilien 

yhteydestä aikuisuuden sosioekonomiseen asemaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on tutkia pohjoissuomalaisten nuorten sosioekonomisen aseman ja nuoruuden aikaisten 

elintapaprofiileiden välisiä yhteyksiä nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan 

myöhemmin aikuisuudessa.  

Tutkimus on pitkittäistutkimus, jonka aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortin 

1986 nuoret ja heidän vanhempansa. Kyselyaineisto on kerätty vuosina 1986 ja 2001, ja 

rekisteriaineistot nuorten koulutuksen ja työmarkkina-aseman osalta ovat vuosilta 2017 

ja 2018. Koko syntymäkohortin aineisto käsittää 9479 lasta, ja tämän tutkimuksen 

aineisto koostuu 4303 nuoresta ja heidän vanhemmistaan. Aineisto analysoitiin 

tilastollisin perus- ja monimuuttujamenetelmin poikien ja tyttöjen osalta erikseen.  

Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että vanhempien sosioekonominen asema on 

yhteydessä nuorten elintapaprofiileihin. Lisäksi nuorten elintapaprofiilit ovat yhteydessä 

heidän koulutukseensa ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Apu- tai sekatyöntekijä 

vanhempien nuoret kuuluvat useimmin epäterveelliseen elintapaprofiiliin kuin 

korkeammassa työmarkkina-asemassa olevien vanhempien nuoret (pojat OR 2,06: lv 95 

% 1,17–3,65, tytöt OR 1,85: lv 95 % 1,07–3,18). Tytöillä myös vanhempien 



 

peruskouluasteen koulutus oli yhteydessä epäterveelliseen elintapaprofiiliin verrattua 

korkeakoulutettujen vanhempien nuoriin (OR 1,80: lv 95 % 1,20–2,70). Nuoruudessa 

epäterveellinen elintapaprofiili oli yhteydessä peruskouluasteen tutkintoon 

aikuisuudessa (pojat OR 2,98: lv 95 % 1,97–4,51, tytöt OR 2,91; lv 95 % 1,63–32,48), 

silloinkin kun vanhempien koulutus ja terveydentila huomioitiin malleissa. Tytöillä 

epäterveellinen elintapaprofiili oli voimakkaimmin yhteydessä työntekijä työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa (OR 2,25; lv 95 % 1,53–3,30) ja pojilla työmarkkinoiden 

ulkopuoliseen työmarkkina-asemaan (OR 2,67; lv 95 % 1,78–3,97).  

 

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että elintavoilla sekä myös vanhempien 

sosioekonomisella asemalla on merkittävä vaikutus myöhempään sosioekonomiseen 

asemaan. On tärkeää pyrkiä mahdollisimman kattavasti ja tasa-arvoisesti edistämään 

jokaisen nuorten mahdollisuuksia terveellisiin elintapoihin, sekä tukea perheiden 

mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 
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1. JOHDANTO 

 

Suomalaisten matalimmin koulutettujen 30-vuotiaiden miesten elinajan odote on yli viisi 

vuotta vähemmän kuin korkeimmin koulutettujen miesten. Samankaltaista eriarvoisuutta 

esiintyy myös naisilla, joskin hieman vähemmän. Lisäksi eri tulotasojen ryhmissä 

terveyden kokemisessa on eroja. Matalamman tulotason ryhmissä terveytensä hyväksi 

kokee 60 % väestöstä, kun taas korkeamman tulotason ryhmässä 80 % kokee terveytensä 

hyväksi. Sosiaalista eriarvoisuutta elinajanodotteeseen sekä on selitetty muun muassa 

elintapavalinnoilla. Merkittävänä kuolleisuuden riskitekijänä on erityisesti alkoholin 

liikakulutus, jonka lisäksi muita riskejä ovat tupakointi, huonommat ruokailutottumukset 

sekä lihavuus (OECD, 2019.) Terveyskäyttäytymiseen liittyvät riskitekijät ovat 

yleisimpiä matalan koulutus- sekä tulotason henkilöillä (Pentala-Nikulainen, ym. 2018; 

Sherwsbury ym., 2018). Heillä, joiden sosioekonominen asema on matalampi verrattuna 

muuhun väestöön. Sosioekonominen asema vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin käyttää 

tiedollisia, taloudellisia, taidollisia ja valtaan liittyviä resursseja (Sihto & Palosuo, 2013). 

Eroavaisuudet näyttäytyvät erilaisina työ- ja vapaa-ajan olosuhteina sekä 

perheolosuhteina. Epäoikeudenmukaisuus ilmenee myös ihmisten erilaisina 

mahdollisuuksina osallistua koulutukseen, hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

myös elintapavalintoihin. (Marmot, ym. 2008.) Näin ollen terveyteen liittyvät 

elintapavalinnat eivät ole ainoastaan yksilön vapaita valintoja (Sihto & Palosuo, 2013; 

Galobardes, ym. 2007), vaan yhteiskunta ja sen rakenteet vaikuttavat merkittävästi niihin. 

Vaikka Suomessa yhteiskunnan rakenteet tukevat hyvin kokonaisuudessaan väestön 

hyvinvointia, terveyttä ja terveyttä edistäviä valintoja (Korhonen, ym. 2014), sosiaalisesta 

eriarvoisuudesta aiheutuvat terveyserot ovat silti kasvaneet. Erityisesti kuilu huonompi 

osaisten ja parempi osaisten välillä. (Sihto & Palosuo, 2013.) 

Lapsuudenaikaiset elinolosuhteet vaikuttavat jo syntymähetkestä lähtien monella tapaa 

lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Korkeakoulutettujen vanhempien perheeseen syntyvän 

lapsen tulevaisuuden ammattiasema on korkeampi kuin matalamman koulutustason 

perheiden lapsilla (Komulainen, ym. 2019). Mikäli perheessä on sosiaalisia tai 

taloudellisia ongelmia, ennustaa se varhaista eläköitymisikää mielenterveydellisistä 

syistä (Merikukka, ym. 2018). Huonommat elinolosuhteet lapsuudessa vaikuttavat myös 



 

elintapoihin nuoruudessa ja aikuisuudessa, kuten tupakointiin, epäterveelliseen 

ruokavalioon ja riittämättömään fyysiseen aktiivisuuteen (Hanson & Chen 2007). Näiden 

lisäksi myös muut ympäristöön ja aluekehitykseen liittyvät tekijät sekä yhteiskunnan 

rakenteet ja palvelut ovat merkittäviä tekijöitä nuorten hyvinvoinnin rakentumisessa. 

Huono-osaisuus myös kasautuu heille, joilla on huonompi terveys sekä sosiaaliset 

lähtökohdat. (Holman & Walker, 2018.) 

Nuoruus on kriittinen ajanjakso, jossa yksilö muodostaa terveyskäyttäytymisellään 

pohjaa aikuisuuden terveydelleen (Kumar ym. 2015; WHO 2018). Nuoruudessa koetut 

terveysongelmat vaikuttavat myös aikuisuuden koulutukseen, ja terveysongelmia 

kokeneet nuoret suorittavat useimmin toisen asteen tutkinnon kuin korkeakoulututkinnon 

(Mikkonen, 2021). Nuoret arvostavat terveellisiä elintapoja ja pitävät 

tupakoimattomuutta, terveellisiä ruokailutottumuksia, päihteettömyyttä sekä liikuntaa 

tärkeinä (Vanttaja ym., 2015). Elintavat kuitenkin vaikuttavat toinen toisiinsa hyvin 

moniulotteisesti, esimerkiksi nuorten ylipainoisuuden kehittymiseen vaikuttavat useat eri 

elintavat, kuten fyysinen aktiivisuus (Byambasukh, ym. 2021) ja ruokailutottumukset 

(Sanchez, ym. 2018). Näiden lisäksi yhteiskunnallisilla tekijöillä, fyysisellä ja 

sosiaalisella ympäristöllä on omat vaikutuksensa niihin. Elintapoja on mahdollista 

tarkastella yhdessä, muodostaen niistä profiileita tai klustereita (Leech, ym. 2014). 

Elintapaprofilointi on keino tarkastella nuorten terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan 

vaikuttavia tekijöitä ja seurauksia laajemmin (Wright, ym. 2018). Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltavat elintapaprofiilit sisältävät nuorten terveyteen keskeisesti vaikuttavia 

elintapoja, fyysinen aktiivisuus, ravitsemus, ruutuaikaa, tupakointi ja alkoholin kulutus 

(WHO, 2009). Ja ne on ryhmitelty terveelliseen ja epäterveelliseen elintapaprofiiliin 

aikaisemmassa tutkimuksessa (Marttila-Tornio, ym. 2019). 

Nuoruuden aikaiset elintavat, kuten esimerkiksi riittävä fyysinen aktiivisuus, usein 

muotoutuu tottumuksiksi tai tavoiksi, jotka vaikuttavat pitkälle aikuisuuden terveyteen 

(Lee ym. 2012) koulutuspolkuihin (Kari, ym. 2017), työkyvyttömyysriskiin sekä 

sosiaalihuollon palvelujen tarpeeseen (Kumar ym. 2015). Sekä vanhempien että nuorten 

omalla koulutuksella on keskeinen merkitys sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta (Galobardes, ym. 2007), koulutus on merkittävä tekijä myös terveyserojen 

kaventamisen näkökulmasta (Marmot, ym. 2008). Koulutus vaikuttaa paitsi 

työllistymiseen myös työurien pituuteen, siten että korkeammin koulutetuilla työurat ovat 

pidemmät ja heidän työllisyysasteensa on parempi, kuin matalammin kouluttautuneilla 



 

(SVT 2016). Matalammalla koulutuksella on yhteys nuorten aikuisten 

pitkäaikaistyöttömyyteen (Lallukka ym. 2019). Nuorten aikuisten työllisyysaste on noin 

78 % (SVT 2020b). Korkea työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat myös usein 

yhteydessä toisiinsa, jolloin työttömyyden on taipumusta kasautua samoille henkilöille 

(Eurostat 2016). Työllisyys ja väestön kouluttautuminen yhteiskunnan näkökulmasta on 

ensiarvoisen tärkeää. On keskeistä tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten aikuisten 

työllistymisen mahdollisuuksiin. 

Työllistymiseen vaikuttavat tekijät liittyvät nuorilla aikuisilla myös heidän aikaisemman 

elämänkulkunsa tapahtumiin, kuten elintavat ja terveys sekä sosioekonominen asema. 

Terveydelliset tekijät vaikuttavat työssäjaksamiseen (Oellingrath ym. 2019) ja 

mahdollisuuteen työllistyä paremmin (Kavetsos 2011). Vaikka jo varsin hyvin tunnetaan 

sosioekonomisen aseman ja elintapojen välisiä yhteyksiä sekä yksittäisten elintapojen 

vaikutukset koulutukseen ja työuriin, on kuitenkin vielä epäselvää, miten elintavat ovat 

yhteydessä nuorten sosioekonomiseen asemaan aikuisuudessa ja millainen merkitys 

perheen sosioekonomisella asemalla on tässä kokonaisuudessa. Tässä tutkimuksessa 

tutkitaan pohjoissuomalaisten nuoren sosioekonomisen aseman ja elintapaprofiilien 

välisiä yhteyksiä koulutukseen ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Tutkimus on 

pitkittäistutkimus, jonka aineisto koostuu Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1986 kysely- 

ja rekisteriaineistoista. 

 

2. SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA TERVEYTEEN LIITTYVÄT 

ELINTAVAT NUORTEN ELÄMÄNKULUSSA 

 

Yksilön terveyteen, hyvinvointiin sekä sosioekonomiseen asemaan vaikuttavat 

elämänkulun aikana hyvin useat eri tekijät. Sosiologit käyttävät tästä elämänkulun (life 

course) käsitettä, joka muodostaa eri asemien, valintojen ja tapahtuminen 

vuorovaikutuksellisen ketjun. Kuhunkin elämänvaiheeseen liittyy ominaispiirteitä ja 

rooleja, jotka muokkaavat ihmisen tulevaisuutta. Elämänkaariajattelu (life cycle), liittyy 

ikäsidonnaisiin elämänvaiheisiin, jotka ihminen kokee elämänsä aikana. Näiden 

vaiheiden oletetaan olevan kaikille yhteisiä, kuten esimerkiksi nuorilla peruskoulun 

aloitus tai päätös. Elämänkulun määritelmä korostaa sitä, etteivät kaikki vaiheet 

välttämättä seuraa toinen toisiaan lineaarisesti, ja tapahtumat voivat monella tapaa 



 

vaikuttaa ihmisen terveyteen ja asemaan tulevaisuudessa. (Ilmakunnas ym. 2017, 80.) 

Terveyden ja sosioekonomisten terveyserojen tutkimuksessa elämänkulun näkökulma 

korostaa lapsuuden tärkeitä sosiaalisia ja biologisia tekijöitä. Biologiset ja sosiaaliset 

tekijät vaikuttavat itsenäisesti, kasautuvasti ja yhteisvaikutuksessa toistensa kanssa 

aikuisiän sosioekonomiseen asemaan ja terveyteen. (Ilmakunnas ym. 2017, 78). 

Elämänkulun näkökulmasta on keskeistä huomioida eri tekijöiden yhteisvaikutus 

tutkittavaan lopputulosmuuttujaan, eikä eri tekijöitä tulisi asettaa vastakkain toisensa 

kanssa (Kuh ym. 2003).  

Elämänkulun tutkimus on kiinnostunut erilaisten polkujen tai trajektorien tarkastelusta, 

miten eri tekijät ja tapahtumat lapsuudessa vaikuttavat myöhempään terveyteen tai 

sosioekonomiseen asemaan. Berkman (2009) esittää kolme mallia vaikutusten 

toteutumiseksi. Ensimmäinen on piilovaikutuksen malli, toinen on kumulatiivinen malli 

ja kolmas on sosiaalisten polkujen malli. Elämänkuluntutkimuksessa voidaan 

pitkittäisaineistojen perusteella tuottaa tietoa väestön terveyttä määrittävistä tekijöistä, 

osoittamalla eri tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita (Berkman 2009). Kumulatiivisen 

mallin mukaisesti nuoruuden aikaiset tekijät, kuten elinolot, terveys, elintavat ja 

sosioekonominen asema, vaikuttavat sekä itsenäisesti aikuisuuden terveyteen ja 

sosioekonomiseen asemaan. Mutta ne voivat muodostaa myös riskien kasautumisen 

ketjun, joka vaikuttaa eri tekijöiden kautta terveyteen, elinoloihin ja sosioekonomiseen 

asemaan. (Ben-Shlomo & Kuh 2002.) Kun mallissa huomioidaan muutkin tekijät, jotka 

voivat vaikuttaa altistuksen kautta ilmiön esiintyvyyteen voidaan puhua myös ”riskien 

ketjusta” (chains of risk model) tai polkumallista (pathway model) (Kuh ym. 2003). Tämä 

malli ohjaa tämän tutkimuksen kysymyksenasettelua. Kuviossa 1 on havainnollistettu 

altistusten vaikutukset lopputulosmuuttujaan. Tässä tutkimuksessa pohjoissuomalaisten 

nuorten elämänkulkua tarkastellaan syntymästä aikuisuuteen. Siihen kytkeytyy useita 

tekijöitä, jotka eri tavalla joko itsenäisesti tai välillisesti vaikuttavat nuorten elintapoihin 

sekä myöhempään koulutukseen ja työmarkkina-asemaan. Vaikutukset eivät ole 

suoraviivaisia vaan useat tekijät voivat olla myös yhteisvaikutuksessa keskenään. Tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vanhempien sosioekonomisen aseman ja nuorten 

elintapaprofiilien yhteyksistä nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan 

aikuisuudessa, jotka ovat nuorten hyvinvointia pitkälle määrittäviä elämänkulun 

tapahtumia. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tarkemmin aikaisempaan tutkimukseen 

perustuen tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, kuten vanhempien sosioekonomista 



 

asemaa ja nuoruuden aikaisia elintapoja, jotka voivat vaikuttaa nuorten myöhempään 

koulutukseen ja työmarkkina-asemaan.  

Kuvio 1. Elämänkulun polkumalli mukaillen Kuh ym. 2003. 

 

2.1. Sosioekonomisen aseman määrittely elintapojen näkökulmasta 
 

Terveyssosiologisessa tutkimuksessa lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisen terveyteen 

ja terveyteen liittyviin elintapoihin vaikuttavat useat eri tekijät, joita on mahdollista 

luokitella proksimaalisesti tai distaalisesti. Proksimaalisten tekijöiden, kuten 

yhteiskunnan sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristön olosuhteiden voidaan ajatella 

olevan kaikille yhteisiä. Lähimpänä yksilöä ovat hänen biologiset ja psykologiset tekijät. 

Myös elinolosuhteet, kuten työolot- ja ympäristö, koulutus sekä terveyspalvelut ovat 

merkittäviä terveyttä määrittäviä tekijöitä. (Palosuo & Lahelma, 2013, 46–47.) Näin ollen 

ei voida ajatella, että elintavat olisivat ainoastaan yksilön vapaita valintoja, vaan niihin 

vaikuttavat monet eri tekijät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Elintavat eivät 

dikotomisesti ole joko hyviä tai huonoja, terveellisiä tai epäterveellisiä. Vaan useat pienet 

elintavat yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joilla on erilaisia vaikutuksia ihmisen 

terveyteen. Kokonaisuutta voidaan kuvata myös elintapaprofiilein, jonka avulla on 

mahdollista ymmärtää paremmin erilaisia elintapojen välisiä suhteita ja niiden seurauksia 

(Leech, ym. 2014). Elintapaprofiileita tarkastellaan tämän tutkimuksen kappaleissa 2.2 ja 

2.4 tarkemmin.  

Väestön elintapojen tarkastelua on tärkeää tehdä sosioekonomisen aseman näkökulmasta. 

Näin on mahdollista ymmärtää miten sosioekonominen asema vaikuttaa elintapoihin, ja 

millaisia seurauksia niillä yhdessä voi olla nuorten tulevaisuuteen. Tässä luvussa 

tarkastellaan sosioekonomista asemaa sekä määritellään sitä elintapojen näkökulmasta. 

Lisäksi pyritään myös selittämään aiempiin teorioihin perustuen, miksi eri 

sosioekonomisessa asemassa olevien henkilöiden elintavat eroavat toisistaan.   



 

Sosioekonomisen aseman määrittelyä 

Keskeisimpiä sosioekonomista asemaa määrittäviä teorioita ovat Karl Marxin (1818–

1883) luokkateoria, jossa kapitalistisessa yhteiskunnassa tuotantovälineiden omistajuus 

jakaa yhteiskunnan dikotomiseen työväenluokkaan ja porvaristoon. Näiden lisäksi on 

toissijaisia jäsentymättömiä luokkia, joihin kuuluvat muun muassa papisto ja 

sivistyneistö. Toinen yhteiskunnallinen luokkateoria perustuu Max Weberin (1864–1920) 

teoriaan, jonka keskiössä ei ole omistajuus, vaan luokkajakoon liittyy mahdollisuus 

ammatissa ja työmarkkinoilla toimimiseen. Tämä toimintaa taas mahdollistaa kulutuksen 

yhteiskunnassa, joka vaikuttaa sosioekonomiseen asemaan toiminnan kautta. Weber 

nimesi hierarkkiset luokat omistavaan porvaristoon, ei-omistavaan sivistyneistöön, 

pikkuporvaristoon ja työväestöön. Hän toi myös esiin, että yhteiskuntaluokkaan liittyivät 

mahdollisuudet aineellisiin ja ei-aineellisiin resursseihin. Ei-aineellisena resurssina 

voidaan pitää esimerkiksi koulutusta. Ajatuksena oli, että ylemmässä luokassa oli parhaat 

mahdollisuudet turvata elinolot, terveys ja tulevaisuus näiden resurssien avulla. Tämän 

lisäksi eri yhteiskuntaluokissa oli erilaisia elämäntyylejä. (Lynch & Kaplan, 2000; 

Galobardes, 2007.) Elintapojen näkökulmasta omaksutulla tai totutulla elämäntyylillä on 

keskeinen merkitys (Mäki-Opas, ym. 2015). 

Elintapoihin ja elämäntyyliin vaikuttavat yksilön sosiaaliset mahdollisuudet, arvot, 

asenteet. Toisaalta juuri arvot, asenteet ovat tekijöitä, jotka muotoutuvat usein siinä 

sosioekonomisessa asemassa, johon yksilö kuuluu. Elintapojen näkökulmasta ne voidaan 

toteuttaa elämäntyylille totuttuun tai sopivaan tapaan. Se on käyttäytymismallien 

rakenne, joka perustuu ihmisen valinnan mahdollisuuksiin kyseisessä elämän hetkessä. 

Näitä valintoja sanelevat arvot ja asenteet, jotka on omaksuttu yhteiskunnan sosiaalisissa 

ja taloudellisissa ympäristöissä. (Abel, 1991.) Weberin elämäntyylin teoria sisälsi sekä 

valinnan että mahdollisuuksien käsitteet. Kun ajatellaan terveyteen liittyviä elintapoja, on 

eri sosioekonomiseen asemaan kuuluvilla henkilöillä erilaisia aineellisia ja rakenteellisia 

mahdollisuuksia tehdä valintoja. (Mäki-Opas, Brodulin, Härkönen, Ruokolainen & 

Lallukka, 2017, 40–41.) Esimerkiksi nuorten liikunnan harrastusmahdollisuudet voivat 

vaihdella sen mukaisesti, kuinka paljon perheellä on resursseja käyttää aikaa tai rahaa 

niihin. Paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla on mahdollisuus harrastaa lajeja, 

jotka ovat kalliita. Toisaalta he voivat tehdä myös niin erottuakseen muista. Eroja on 

havaittu eri sosioekonomisen aseman mukaan, esimerkiksi siinä millaisia liikuntalajeja 

harrastetaan. (Kahma, 2012; Gemar, 2020.) Lisäksi myös sosiaalinen tilanne voi olla 



 

määrittävä tekijä, mutta tarkoituksenmukainen valinta. Eli vaikka yksilöllä voisikin olla 

mahdollisuus terveellisiin elintapoihin, hän voi valita toisin. Esimerkiksi matalaan 

sosioekonomiseen asemaan kuuluva henkilö tupakoi useammin kuin korkeampaan 

sosioekonomiseen asemaan kuuluva henkilö (Casetta, ym 2017).  Taloudellisesti voisi 

siis olla järkevää, ettei tupakoisi, mutta on useita muita mekanismeja, jotka vaikuttavat 

epäterveelliseen elintapaan, kuten esimerkiksi asenteet tai henkinen kuormitus 

esimerkiksi stressitila (Balvkova-Slescova, ym. 2014). 

Terveyteen liittyviin elintapoihin vaikuttavat sosiaalisesti määritellyt asenteet, normit ja 

käytänteet. Pierre Bourdieu (1930–2002) kutsuu tätä habitukseksi, jossa sosiaaliset 

rakenteet, sukupuoli, etnisyys, ihmisen toimijuus ruumiillistuvat tekojen ja toimintojen 

totutuksi kokonaisuudeksi. Habitus vaikuttaa siihen, millaisena me itsemme näemme 

sekä millaisia elintapoja me omaksumme. (Power, 1999.) Nuorten lapsuuden aikainen 

sosioekonominen asema ja nykyinen sosioekonominen asema ovat keskeisiä habitusta ja 

elämäntyyliä muovaavia tekijöitä, joka heijastuu myös elintapavalintoihin. (Mäki-Opas, 

Brodulin, Härkönen, Ruokolainen & Lallukka, 2017, 40–41.) Lisäksi nuorten elintapoihin 

vaikuttavat kulttuuri sekä vallalla olevat trendit yhteiskunnassa. Useista eri näkökulmista 

on tarkasteltava, miten sosioekonominen asema on yhteydessä yksilön terveyteen 

liittyviin elintapoihin. 

Sosioekonomisen aseman käsite on väljä, mutta merkittävät sitä määrittävät indikaattorit 

ovat koulutus, työmarkkina-asema sekä ammattiasema. Myös tuloja ja varallisuutta 

käytetään määrittämään sosioekonomista asemaa. (Galobardes ym. 2007; THL 2019.) 

Toisaalta voidaan käyttää myös käsitettä sosiaalinen asema kuvastamaan sitä 

yhteiskunnallista luokkaa tai ryhmää, johon yksilö tai perhe kuuluu. Sosioekonominen 

asema ymmärretään hyvinvoinnin rakentamisen aineellisista voimavaroista sekä 

edellytyksistä niiden hankkimiseen (THL, 2019). Sosioekonomiseen asemaan liittyviä 

käsitteitä käytetään myös vaihdellen, ja myös muita määrittelyjä on olemassa, kuten 

sosiaalinen luokka ja sosiaalinen kerrostuminen (Galobardes, ym. 2007). 

Terveyssosiologiassa eri sosiaalisia tai sosioekonomisia asemia, luokkia tai eri 

yhteiskuntaluokkia kuvataan usein kahtena vastakkaisena luokkana, tai usealla 

hierarkkisesti kerrostuneella sosiaaliluokalla. Olettamus on, että ylempien luokkien 

ihmisillä ovat paremmat aineelliset, ja henkiset voimavarat kuin alempien luokkien 

ihmisillä. (Lahelma & Rahkonken, 2017, 19.) 



 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä sosioekonominen asema, ja sen kuvaamisessa 

käytetään vanhempien korkeinta koulutusta ja työmarkkina-asemaa. Työmarkkina-

aseman osalta tarkastelua tehdään siltä osin ovatko nuoret ja heidän vanhempansa 

työmarkkinoiden ulkopuolella vai työmarkkinoilla, ja millainen heidän asemansa on 

työmarkkinoilla. Sosioekonominen asema on sosiologisten tutkimusten mukaan yksi 

keskeinen nuorten koulutukseen, työmarkkina- ja ammattiasemaan vaikuttava tekijä. 

Koulutukseen liittyvä eriarvoisuus periytyy sukupolvelta toiselle, vaikka sen merkitys 

onkin vähentynyt 1990-luvulle tultaessa Euroopan maiden välisessä tarkastelussa (Breen 

ym., 2010). Koulutusta käytetään usein kuvaamaan yleistä sosioekonomista asemaa 

(Galobardes ym. 2007). Koulutus lisää tietoja, taitoja ja sosiaalista pääomaa, joiden 

pohjalta yksiöllä on tieto terveellisistä elintavoista. Koulutuksella on myös merkittävä 

rooli terveyserojen kaventamisessa. Korkeampi koulutus myös mahdollistaa paremman 

toimeentulon, jolloin voi olla mahdollista, että elintavat ovat terveellisempiä 

taloudellisten resurssien vuoksi. (Hahn & Truman, 2015.) Ammatti- tai työmarkkina-

aseman on voimakkaasti yhteydessä perheen tulotasoon ja olettamus on, että ne 

kuvastavat perheen aineellisia voimavaroja terveellisiin elintapoihin (Galobardes, ym. 

2007). Vaikka Suomessa onkin käyty keskustelua työssäkäyvistä köyhistä, kuitenkaan 

ansiotulon parissa oleva harvoin alittaa pienituloisuuden rajan. Toisaalta tähän 

pienituloisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten esimerkiksi perheen rakenne. (SVT, 

2007.) 

Tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua lisäävät sosiaalista liikkuvuutta ja 

mahdollisuuksia tasa-arvoiseen yhteiskuntaan (Breen, 2010). Kuitenkin myös 

elintavoilla, kuten nuoruuden aikaisella riittävällä fyysisellä aktiivisuudella on yhteyttä 

aikuisuuden korkeampaan kouluttautumiseen (Kari ym., 2017). Tästä syystä on tärkeä 

pyrkiä tunnistamaan myös muita tekijöitä, jotka voivat olla matalan koulutusasteen tai 

heikomman työmarkkina-aseman riskitekijöitä. Näin ollen niihin vaikuttamalla voidaan 

edelleen vähentää väestön hyvinvointiin, kuten terveyteen, elintapoihin, 

kouluttautumiseen ja ammattiasemaan liittyvää eriarvoisuutta.  

 

 



 

2.2. Vanhempien sosioekonomisen aseman merkitys nuorten 

elintapoihin ja elintapaprofiileihin 
 

Yhteiskunnan rakenteelliset tekijät ja ihmisten päivittäiset elinolosuhteet ovat 

keskeisimpiä väestön hyvinvoinnin ja terveyden määrittäjiä. Merkittävät hyvinvointi- ja 

terveyserot väestön keskuudessa johtuvat epätasaisesta tulojen, tavaroiden ja palvelujen 

jakautumisesta. (Marmot, ym. 2008.) Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset elinolot, kuten 

vanhempien koulutus, sosioekonominen asema tai asuinympäristö, vaikuttavat nuorten 

mahdollisuuksiin ja kykyihin tehdä terveyttä edistäviä elintapavalintoja, mutta myös 

heidän myöhempään terveyteensä. (Kestilä, ym. 2018.) 

Koulutuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu runsaasti (Brunello, ym. 2015). 

Tiedolliset ja aineelliset resurssit, jota korkeampi koulutus mahdollistavat ovat keskeisiä 

terveellisten elintapavalintojen mahdollistajia (Brunello, ym. 2015; Hahn & Truman, 

2015). On kuitenkin esitetty muitakin mekanismeja, miksi korkeampi koulutus on 

yhteydessä terveellisempiin elintapavalintoihin ja parempaan terveyteen. Korkeampi 

koulutus saattaa suojata yksilöitä stressaavilta tilanteilta ja näin ollen yksilöllä on 

paremmat mahdollisuudet toteuttaa terveellisempi elintapavalinta. Toisaalta myös 

korkeammin koulutettujen asuin- ja sosioekonominen ympäristö voi tukea 

terveellisempiä elintapoja, kuten esimerkiksi liikunnan harrastamista. Lisäksi korkeampi 

koulutus mahdollistaa korkeammat tulot, jolloin terveellisempien elintapavalintojen 

mahdollisuudet voivat helpottua. (Brunello, ym. 2015.) Koulutukseen liittyy myös 

tietoisuus elintavoista ja niihin liittyvistä haitoista tai terveysvaikutuksista. Tietoisemmat 

nuoret tekivät terveellisempiä elintapavalintoja ravitsemuksen, tupakoinnin, alkoholin 

kulutuksen ja ruutuajan suhteen. Vanhempien korkeampi koulutus on positiivisesti 

yhteydessä nuorten terveellisempään ravitsemukseen. (Yañez, ym. 2020.) Lisäksi 

vanhempien korkeampi koulutus on yhteydessä nuorten tupakoimattomuuteen. (Yañez, 

ym 2017). Vanhempien lukiokoulutus sekä korkeampi sosioekonominen asema lisäävät 

nuorten poikien terveyslukutaitoa, joka taas on yhteydessä terveellisempiin 

elintapavalintoihin (Hirvonen, 2015). Koulutus on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa 

yksilön kykyyn tehdä päätöksiä (Brunello, ym. 205), toteuttaa emotionaalista itsesäätelyä, 

lisää tietoa ja asiantuntemusta sekä vuorovaikutusta. Nämä osa-alueet ovat tärkeitä myös 

elintapavalintojen näkökulmasta. (Hahn & Truman, 2015.) Vanhempien koulutus 

vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin ja niissä ilmeneviin eroihin nuorten välillä (Kestilä, 

ym. 2018). Äidin koulutus on merkittävämpi lasten ja nuorten terveyteen vaikuttava tekijä 



 

kuin isän. Etenkin vähän koulutettujen äitien lapset voivat muita huonommin, ja erot ovat 

pojilla hieman jyrkemmät. Vähän koulutettujen äitien lapset harrastavat muun muassa 

vähemmän kuin korkeammin koulutettujen äitien lapset. (Kestilä, ym. 2018.) 

Vanhempien työmarkkina-aseman vaikutuksia nuorten elintapoihin ja 

terveysvaikutuksiin on tutkittu myös runsaasti. Niissä nousevat esille myös vanhempien 

väliset erot työssäkäynnin suhteen. Isän ollessa työelämän ulkopuolelle on suuremmat 

vaikutukset nuorten terveyteen kuin äidin. Työelämän ulkopuolisuus voi johtua 

työttömyydestä, eläköitymisestä, sairastumisesta, vanhempain vapaasta, opiskelusta tai 

muusta syystä miksi ei olla ansiotyössä. Vanhempien työelämän ulkopuolella oleminen 

on tekijä, joka vaikuttaa perheen tulotasoon heikentävästi sekä aiheuttaa stressaavan 

tilanteen. Erityisesti, mikäli tilanne jatkuu pitkään. Työelämän ulkopuolisuudesta johtuva 

matalampi tulotaso tai stressaava tilanne voivat yhdessä johtaa nuorten huonompiin 

elintapavalintoihin, kuten esimerkiksi tupakointiin. (Balvkova-Slescova, ym. 2014.) 

Matalamman sosioekonomisen aseman vanhempien lapsilla ja nuorilla on katsauksen 

mukaan huonommat ravitsemustottumukset, ovat vähemmän fyysisesti aktiivisia sekä 

polttavat useammin tupakkaa (Hanson & Chen, 2007). Vanhempien sosioekonominen 

asema, kuten korkeampi tuloluokka on yhteydessä myös nuorten korkeampaan fyysiseen 

aktiivisuuteen (Ferreira ym. 2007; Kantomaa ym. 2007; Hanson & Chen, 2007) sekä 

tupakoimattomuuteen ja terveellisempiin ruokailutottumuksiin (Hanson & Chen 2007). 

Lisäksi suurimmat eroavaisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on havaittu 

vanhempien alimman ja ylimmän työmarkkina-aseman välillä. Niin sanotut unskilled -

työntekijäisän (vrt. apu- tai sekatyöntekijä, harjoittelija) lasten hyvinvointi on matalampi, 

verrattuna korkeampiin työmarkkina-aseman isien lapsiin. Lisäksi erot hyvinvoinnissa 

säilyvät aikuisuuteen saakka. (Bricard, ym. 2020).  

Tutkimustietoa on runsaasti siitä, miten vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa 

nuorten elintapoihin. Elintavat vaikuttavat myös toinen toisiinsa, ja jotkin niistä esiintyvät 

samanaikaisesti yhdessä. Mikäli huonot elintapavalinnat kasaantuvat, lisää se 

sairastumisen riskiä enemmän. Toisaalta myös vanhempien sosioekonomisella asemalla 

voi olla vaikutusta siihen, että nuori tekee esimerkiksi useita epäterveellisiä 

elintapavalintoja. On kuitenkin vähemmän tietoa siitä, miten vanhempien 

sosioekonominen asema vaikuttaa kokonaisuudessaan nuoruuden aikaisiin elintapoihin. 

Tätä on mahdollista tarkastella muodostamalla elintavoista profiileita tai erinäisiä 

klustereita, joissa tietynlaiset elintavat esiintyvät yhdessä tietyillä henkilöillä. (Leech, ym. 



 

2014.) On kuitenkin huomioitava, että elintavat esiintyvät yhdessä hyvin monella tapaa 

ja vaihdellen, mutta myös interaktiossa toistensa kanssa. Näin ollen niillä voi olla 

hyvinkin erilaisia vaikutuksia sekä syitä, miksi yksilö tekee juuri kyseiset 

elintapavalinnat. Ja miksi ne esiintyvät yhdessä. (Pronk, ym. 2010.) Esimerkiksi 

urheiluseuraan kuuluvat nuoret tupakoivat useimmiten vähemmän (Rodriguez & 

Audrain-McGovern, 2004) tai viettävät vähemmän ruutuaikaa (Mäkelä, ym. 2016) 

verrattuna urheiluseuraan kuulumattomiin nuoriin. 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että erilaisiin elintapaprofiileihin on yhteydessä 

vanhempien sosioekonominen asema. Vanhempien sosioekonomisen aseman 

kuvaamisessa on kuitenkin vaihdellen käytetty erilaisia indikaattoreita, kuten koulutusta, 

tuloja ja vanhempien ammatillista- tai työmarkkina-asemaa lapsuuden ja nuoruuden eri 

vaiheissa. Leech ym. (2014) tekemän katsauksen mukaan vanhempien koulutus on ollut 

tyypillisin sosioekonomisen aseman kuvaamisessa. Marttila-Tornio ym. (2020) 

tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen pohjoissuomalaisten nuorten äidin ja isän 

peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta. Isän ja myös äidin vähäinen peruskoulutus 

(alle 9-vuotta peruskoulua) olivat yhteydessä sekä poikien että tyttöjen epäterveelliseen 

elintapaprofiiliin. Samoin myös matala ammatillinen koulutus oli yhteydessä 

epäterveellisiin elintapoihin. (Marttila-Tornio, ym. 2020.) Koulutuksen lisäksi perheen 

tuloja tai tulotasoa on käytetty kuvaamaan sosiaalista asemaa perheessä, kun on seurattu 

istuvan ja liikkuvan elämäntyylin jatkumista lapsuudesta nuoruuteen (Liu, 2010, Nelson, 

ym. 2005). Elintapaprofiilit, joihin kuuluu korkea liikunta-aktiivisuus sekä urheilun 

harrastaminen ovat voimakkaammin yhteydessä vanhempien korkeampaan tulotasoon ja 

koulutukseen. (Leech, ym. 2014.) Istuvan elämäntyylin profiiliin on yhteydessä 

vanhempien matala koulutus sekä tulotaso (Liu, 2010, Nelson, ym. 2005). Työmarkkina-

aseman yhteyttä elintapoihin on tutkittu muun muassa työttömyyden ja kotona olon 

näkökulmasta. Isän työttömyys oli yhteydessä erityisesti tyttöjen epäterveellisiin 

elintapoihin, kun taas äidin kotonaolo vaikutti suojaavan sekä tyttöjä että poikia 

epäterveellisiltä elintavoilta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien sosiaalista asemaa 

lasten ollessa 8–9-vuotiaita ja 15–16-vuotiaita. (Marttila-Tornio, ym. 2020.)  

 

 



 

2.3. Vanhempien sosioekonomisen aseman merkitys nuorten 

koulutukseen ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa  
 

Nuorten koulutus ja koulutusurat ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten 

hyvinvointiin aikuisuudessa. Nuorten koulutus on kytköksissä perhetaustaan. (Kestilä, 

ym. 2018.) Elämänkulun näkökulmasta vanhempien koulutuksen tasolla on vaikutusta 

siihen, millaisen koulutuksen nuori itselleen hankkii myöhemmin aikuisuudessa 

(Galobardes, ym. 2007; Dubow, ym. 2009). Vanhempien koulutus on yksi 

merkittävimpiä nuorten koulutusasteeseen ja työmarkkina-asemaan vaikuttava tekijä. 

Erityisesti vanhempien koulutuksen merkitys korostuu lapsuudessa, sillä vanhempien ja 

lasten välinen sosiaalinen vuorovaikutus voi olla erilaista riippuen vanhempien 

koulutuksesta. Korkeammin koulutettujen perheiden lapset ovat todennäköisemmin myös 

itse korkeasti koulutettuja aikuisena sekä heillä on korkeampi ammattiasema. (Dubow, 

ym. 2009.) Myös Suomessa vanhempien koulutusaste edelleen tilastojen valossa periytyy 

lapsille, vaikka suomalaista koulutuspolitiikkaa on kehitetty siten että jokaisella pitäisi 

olla yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua. Suomalaisten maksuton korkeakoulutus luo 

tasavertaisia mahdollisuuksia kouluttautua (Keski-Petäjä & Witting, 2016), kutenkin 

uusista ylioppilaista vuonna 2019 jäi 70 % vaille jatko-opiskelupaikkaa. (SVT 2020.) 

Perhetausta vaikuttaa myös nuorten korkeakouluvalintoihin, akateemisista kodeista 

siirrytään todennäköisemmin yliopisto-opintoihin, kun taas ammattikorkeakoulussa 

opiskelevien vanhempien koulutustaustalla ei ole eroja. (Keski-Petäjä & Witting, 2016.) 

Lisäksi vanhempien koulutus vaikuttaa nuorten koulumenestykseen. Pelkän 

peruskoulutuksen varassa olevien vanhempien lasten peruskoulun päättötodistuksen 

keskiarvo on muita heikompi. Tämä taas vaikuttaa mahdollisuuksin jatkaa toisen asteen 

koulutuksessa. (Kestilä, ym. 2018.) 

Työikäisen väestön koulutusrakenne on kehittynyt vuosien 1970–2010 välillä siten, että 

pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien henkilöiden määrä vähenee. Vuonna 

1985 pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevia oli noin 46 % väestöstä ja vuonna 

2000 heitä oli alle 30 %. (Myrskylä, 2013.) Suomessa vuonna 2019 alle 18-vuotiaista 2,4 

prosenttia ei jatkanut peruskoulun jälkeen toisen asteen oppilaitokseen (SVT, 2020). 

Pelkän perusasteen koulutuksen varassa oleville kasautuu sosiaalisia, taloudellisia ja 

terveydellisiä ongelmia. Matalasti koulutettujen vanhempien lapset jatkava harvemmin 

korkeakouluun, ja heillä on toisen asteen tutkinnon suorittaminen yleisempää. (Keski-



 

Petäjä & Witting, 2016.) Myös koulutusalat periytyvät vanhemmilta lapsille, ja lisäksi 

ovat sukupuolittain eriytyneitä. Esimerkiksi tytöt valitsevat useammin terveys- ja 

hyvinvointialan koulutuksen kuin pojat. (SVT, 2019.) 

Sekä vanhempien että nuorten oma koulutus vaikuttaa myös aikuisuuden työmarkkina-

asemaan ja työurien pituuteen (Myrskylä, 2013). Vanhempien koulutus määrittää nuorten 

työmarkkina- ja ammattiasemaa sekä näin ollen myös tulotasoa (Galobardes, ym. 2007). 

Esimerkiksi vanhempien matala koulutusaste on itsenäinen riskitekijä nuorten 

työttömyydelle. Sen lisäksi myös vanhempien koulupudokkuus vaikuttaa suoraan nuorten 

huono-osaisuuden kehittymiselle, kuten toimeentulotukiasiakkuudelle tai 

pitkäaikaistyöttömyydelle. (Vauhkonen, ym., 2017). Huono-osaisuus periytyy, ja 

vanhempien toimeentulo-ongelmat vaikuttavat pitkälle nuorten tulevaisuuteen (Moisio & 

Kauppinen, 2010). Työssäkäyntitilastojen mukaan vuonna 2020 työttömiä henkilöitä 

Suomessa oli 351600 ja työttömien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 37 % (SVT 2021a). 

Euroopan maiden vertailussa Suomen nuorisotyöttömyys oli 2000-luvulla korkea (28,1 

%), mutta yli 25-vuotiaiden työttömyysluvut eivät juuri eronneet muista maista. Pitkään 

jatkunut työttömyys aiheuttaa monenlaisia ongelmia, mutta on myös yhteiskunnan 

näkökulmasta kestämätöntä. (Isengard 2003.) Vaikka työttömyyteen vaikuttavat 

yhteiskunnalliset suhdanteisiin liittyvät tekijät, matala koulutus on silti voimakkaasti 

yhteydessä työttömyyteen. (Myrskylä, 2013.)  

 

2.4. Nuorten elintapojen ja elintapaprofiilien vaikutukset aikuisuuden 

sosioekonomiseen asemaan 
 

Elintavat nuoruudessa ovat monella tapaa yhteydessä aikuisuuden elintapoihin, 

terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan. Fyysinen aktiivisuus, ruutuaika, 

ruokailutottumukset, tupakointi ja alkoholinkulutus ovat keskeisiä terveyteen vaikuttavia 

elintapoja (WHO, 2009). Kansainvälisesti tarkasteltuna nuorista yli 80 % on 

riittämättömästi fyysisesti aktiivisia (Guthold ym., 2020), myös suomalaisten nuorten 

fyysinen aktiivisuus on vähentynyt edelleen (Vasankari ym., 2018). Digitaalisten 

laitteiden parissa, kuten tv:n, tietokoneen tai konsolipelien ääressä vietetty aika vie myös 

suuren ajan nuorten päivästä (Currie ym., 2004), mikä on pois muista aktiviteeteistä. 

Nuorten ravitsemusta tarkastellessa, kouluterveyskyselyn mukaan suuri osa nuorista ei 

syö riittävästi hedelmiä, marjoja tai kasviksia (THL, 2017). Positiivista kehitystä on 



 

havaittavissa riskikäyttäytymisen osalta, sillä muun muassa nuorten tupakointi (Ollila, 

ym. 2017) ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet (THL 2017). Nuoruudessa omaksutut 

elintavat myös ennakoivat aikuisuuden elintapoja. Esimerkiksi nuoruuden aikainen 

tupakointi on yhteydessä tupakointiin aikuisuudessa (Paavola ym. 2004), ja fyysisesti 

aktiiviset ovat useimmiten aktiivisia myös aikuisuudessa (Telama ym. 2005), mutta syy-

seuraussuhteet eivät välttämättä ole suoraviivaisia ja useat tekijät vaikuttavat 

liikuntatottumusten, fyysisen aktiivisuuden kehittymiseen (Lounassalo ym. 2019) sekä 

muihin elintapavalintoihin. Merkittävänä tekijänä on vanhempien sosioekonominen 

asema (Weyers, ym. 2010).  

Yksittäisten elintapojen terveyshyödyt ja -riskit tunnetaan hyvin (CDC 2020; Physical 

Activity Advisory Committee 2018). Riittämätön fyysinen aktiivisuus on maailman 

neljänneksi suurin terveysuhka (WHO 2009). Runsas ruutuaika ja istuminen nuoruudessa 

ennustaa heikompaa sydän- ja verisuoniterveyttä aikuisuudessa (Grøntved ym. 2014). 

Elintavoilla on myös keskeinen merkitys nuorten ylipainoisuuden kehittymisessä, mikä 

myös on merkittävä terveysriski (WHO, 2009). Lisäksi tunnetaan yksittäisten elintapojen 

ja terveydentilan vaikutuksia myöhempään sosioekonomiseen asemaan, kuten 

kouluttautumiseen ja työmarkkina-asemaan. Nuoruudenaikainen terveyskäyttäytyminen, 

koettu terveys (Koivusilta ym. 2004) ja fyysinen aktiivisuus (Kari ym. 2017) ovat 

yhteydessä nuorten korkeampaan koulutusasteeseen myöhemmin. Lisäksi 

varhaisnuoruudessa koetut terveysongelmat ennakoivat matalampaa koulutusastetta 

aikuisuudessa (Mikkonen, 2021). Riskikäyttäytymiseen liittyvät elintavat nuoruudessa, 

kuten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä varhaiseen palkkatyön aloittamiseen 

ja matalaan ammattiasemaan. Myös vanhempien matala koulutustaso ja tupakointi 

vaikuttavat varhaiseen palkkatyön aloittamiseen määrittelemättömässä tai matalassa 

ammattiasemassa. (Halonen ym. 2019.)  

Aiemmissa tutkimuksissa on laadittu useita erilaisia variaatioita elintapaprofiileista. Niitä 

on määritelty esimerkiksi riskiprofiilien kautta (Hobbs, ym. 2019; Noel, ym.2013; 

Wright, ym. 2018), istumisen määrän mukaisesti (Pyky, ym. 2015) sekä terveellinen-

epäterveellinen määrittelyn näkökulmasta (Marttila-Tornio, ym. 2019; Mayne, ym. 

2020), kuten tässä tutkimuksessa. Klusteroinnissa yksittäisiä elintapoja kuvaavia 

muuttujia yhdistetään ryhmiksi tilastollisin menetelmin. Profiilien muodostamiseksi on 

käytetty erilaisia tilastomenetelmiä vaihdellen, esimerkiksi latenttia luokka-analyysiä 

(esim. Noel, ym. 2013), klusterianalyysia (esim Hobbs, ym. 2019), logistista 



 

regressioanalyysia (esim. Mayne, ym. 2020). Vaikka vaihtelua esiintyy, menetelmä auttaa 

ymmärtämään, mitkä elintavat esiintyvät yhdessä ja mitkä eivät. (Leech ym. 2014.) Aina 

ei kuitenkaan ole niin, että kaikki epäterveelliset elintavat korreloisivat keskenään, vaan 

vaihtelua esiintyy. On kuitenkin löydetty erilaisia yhteyksiä eri elintapojen välillä. 

Nuorten korkeampi alkoholin kulutus on yhteydessä heidän tupakointiinsa (Paavola ym. 

2004). Ja vastaavasti terveellistä ruokaa syövät ovat fyysisesti aktiivisempia (Sallis ym. 

2000). On myös havaittu, että korkea ruutuaika on yhteydessä epäterveelliseen syömiseen 

ja ”naposteluun” erityisesti nuorilla (Mayne, ym. 2020)  

Elintapaprofiilien yhteydet terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan on vielä varsin 

vähän tunnettu ja uusi ilmiö (Wright ym. 2018). Kuitenkin niitä tarkastelemalla on 

mahdollista saada nuorten elintapojen yhteysvaikutuksista kokonaiskuva sekä siitä, miten 

ne vaikuttavat sen hetkiseen tai myöhempään terveyteen (Marttila-Tornio ym. 2020) ja 

sosioekonomiseen asemaan aikuisuudessa. Terveyteen liittyvä riskikäyttäytyminen 

elintapavalintojen osalta voi aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia nuorten sosiaalisiin ja 

taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä myöhempään terveyteen (Noel, ym. 2013). Nuorten 

elintapaprofiilien yhteyksiä on tutkittu liittyen psykososiaaliseen terveyteen (Noel, ym. 

2013), lihavuuteen (Marttila-Tornio, ym. 2019) ja koulutukseen (Wright ym. 2018). 

Mikäli henkilöllä on useita terveyteen liittyviä riskejä, ovat ne vahvemmin yhteydessä 

huonompaan koulumenestykseen (Wright ym. 2018).  

Nuorten osalta on lisäksi tunnistettu klustereita, joissa hyvät ja terveelliset elintavat 

muodostavat matalan terveysriskin profiilin, johon kuuluvat nuoret ovat fyysisesti 

aktiivisia, eivät tupakoi, syövät riittävästi kasviksia sekä istuvat vähiten verrattuna 

korkeamman riskin profiileihin (Hobbs, ym. 2019). Myös elintapojensa puolesta 

riskiklusteriin kuuluvia nuoria on tunnistettu, ja havaittu niiden yhteys nuorten 

matalampaan psykososiaaliseen terveyteen. Terveyteen liittyvä riskikäyttäytyminen 

muodostaa profiilin, johon kuuluvat nuoret kokevat runsaasti emotionaalista huolta ja 

heillä on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vastaavasti nuoret, joilla esiintyy vähän 

terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä kokevat harvemmin emotionaalista huolta. (Noel, 

ym. 2013.)  

On havaittu, että nuorten elintapaprofiilien muodostumiseen vaikuttavat sukupuoli, ikä ja 

sosioekonominen asema (Leech ym. 2014), mistä syystä ne on otettava huomioon 

analysoidessa ja tulosten tulkinnassa. Nuoruudenaikaisten elintaparofiilien 



 

pitkäaikaisvaikutuksista on kuitenkin vielä suhteellisen vähän tietoa (Leech ym. 2014). 

Huonot elintavat ja niihin liittyvä riskikäyttäytyminen nuoruudessa vaikuttavat nuoren 

senhetkiseen terveyteen, mutta myös hänen myöhempään sairastavuuteensa ja 

kuolleisuuteen (Ding ym. 2014, Fine ym. 2004). Kun tunnistetaan mitkä riskitekijät ovat 

yhteydessä toisiinsa, ja miten ne vaikuttavat nuoren tulevaisuuteen aikuisuudessa, on 

mahdollista toteuttaa kohdennettuja interventioita juuri niitä tarvitseville (Mewton ym. 

2019).  

 

2.5. Yhteenveto tutkimuskirjallisuudesta  
 

Nuoruus on kriittinen ajanjakso, jolloin omaksutut elintavat voivat jatkua pitkälle 

aikuisuuteen. Siksi on merkittävää kiinnittää huomiota nuorten elintapoihin sekä heidän 

vanhempien sosioekonomiseen asemaan. Vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutus 

nuorten terveyteen, elintapoihin sekä myöhempään koulutukseen on merkittävä ja 

monitahoinen ilmiö. Pelkän peruskoulutuksen varassa olevien vanhempien lapsilla on 

myös suurempi riski olla itse matalammin kouluttautunut (Keski-Petäjä & Witting, 2016). 

Vanhempien koulutus vaikuttaa myös nuorten myöhempään työmarkkina-asemaan ja 

tulotasoon (Galobardes, ym. 2007) sekä nuorten hyvinvointiin aikuisuudessa (Merikukka, 

2020). Korkeammin kouluttautuneiden perheiden lasten ja nuorten elinolot ovat 

suotuisampia terveellisimmille elintavoille, kuin matalammin kouluttautuneiden 

perheissä. Korkeammin kouluttautuneiden perheiden lapset usein myös itse 

kouluttautuvat korkeammin.  Useat eri tekijät, kuten aineelliset ja tiedolliset resurssit 

vaikuttavat suotuisiin elinoloihin. (Lounassalo ym. 2019, Weyers, ym. 2010.) 

Yhteiskunta ja ympäristö ovat siten merkittäviä tekijöitä myös yksilöiden elintapojen 

näkökulmasta. Juuri siksi on tärkeää kytkeä sosioekonominen ulottuvuus terveyden ja 

elintapojen tarkasteluun (Vaarama, 2013). Yksittäisten elintapojen terveysvaikutukset 

tunnetaan hyvin. Lisäksi tunnetaan eri elintapojen, kuten esimerkiksi fyysisen 

aktiivisuuden, välisiä yhteyksiä myöhempään kouluttautumiseen ja työuriin (Kari, ym. 

2017). Elintavoilla on kuitenkin keskinäisiä interaktioita sekä toistensa poissulkevia 

vaikutuksia. Näin ollen on merkityksellistä tarkastella elintapoja yhdessä. Elintapojen 

yhdysvaikutuksella on merkittävämpi vaikutus yksilön kokonaisvaltaiseen terveyteen 

kuin verrattuna yksittäisiin elintapoihin (Mize 2017). Elintapoja voidaankin tarkastella 

kokonaisuuksina, ryhmittyminä, klustereina tai profiileina. Elintapoja tarkastelemalla 



 

yhdessä on mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva elintapojen vaikutuksista 

terveyteen ja myöhempään sosioekonomiseen asemaan. Mikäli yksilö tekee useita 

epäterveellisiä elintapavalintoja, ovat ne kumulatiivisesti yhteydessä heikompaan 

terveyteen aikuisuudessa. Toisaalta taas, mikäli yksilö tekee neljästä terveellisestä 

elintapavalinnasta vähintään yhden, vähentää se nelinkertaisesti riskiä sairastua, kuin ettei 

hän tekisi niistä yhtään terveellistä valintaa. (Kvaavik, ym. 2010.) Elintapaprofiileihin 

liittyvä tutkimus on katsauksen mukaan lähtenyt kehittymään 2000-luvun alusta lähtien. 

Tietoa on jo vanhempien sosioekonomisen aseman yhteydestä nuorten 

elintapaprofiileihin. Toisaalta sosiaalisen aseman kuvaamisessa on käytetty hyvin 

monenlaisia tekijöitä, kuten koulutusta, tuloja, ja työmarkkina- tai ammattiasemaa. 

Lisäksi myös eri tutkimuksissa on valikoitu elintapoja, joista profiileita on muodostettu. 

(Leech, ym. 2014.) Näin ollen aihetta tulee vielä tutkia laajemmin. Tietoa ei myöskään 

ole riittävästi, tuskin lainkaan, nuoruuden aikaisten elintapaprofiilien yhteyksistä 

aikuisuuden sosioekonomiseen asemaa (Wright, ym. 2018). 

Interventioiden kehittämisen kannalta on myös merkittävää tarkastella elintapoja 

yhdessä, sillä oletetaan myös, että muutos yhdessä elintavassa voi aiheuttaa muutoksen 

myös toisessa. Näin ollen kohdentamalla interventioita useisiin riskitekijöihin tai 

terveyttä edistäviin tekijöihin, voidaan saada aikaan tehokkaampia ja vaikuttavampia 

interventioita. (Spring, ym. 2010.) Tässä tutkimuksessa nuoruuden aikaisia elintapoja ja 

elintapavalintoja tarkastellaan terveellisen ja epäterveellisen elintapaprofiilin luokittelun 

avulla. Profiileissa otetaan huomioon keskeisimmät terveyteen vaikuttavat 

elintapavalinnat, kuten fyysisen aktiivisuuden, ruutuajan, ruokavalion, alkoholin 

kulutuksen ja tupakoinnin osalta. Nämä elintavat on myös määritelty WHO:n (2009) 

raportissa riskitekijöiksi, jotka ennakoivat esimerkiksi suurempaa sydän- ja 

verisuonitautikuolleisuutta. 

3. TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia pohjoissuomalaisten nuorten 

sosioekonomisen aseman ja nuoruuden aikaisten elintapaprofiileiden välisiä yhteyksiä 

nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan myöhemmin aikuisuudessa. Tavoitteena 

on tuottaa tietoa nuorten vanhempien sosiaalisen aseman sekä nuoruudenaikaisten 

elintapojen merkityksestä nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan. Tutkimuksen 



 

perusteella tuotettua tietoa voidaan käyttää elintapainterventioiden kehittämisessä ja 

niiden kohdentamisessa. 

Päävastemuuttujina ovat pohjoissuomalaisten nuorten korkein koulutus ja työmarkkina-

asema aikuisuudessa. Selittävänä muuttujina ovat vanhempien korkein koulutus ja 

työmarkkina-asema sekä nuorten terveellinen ja epäterveellinen -elintapaprofiilit. 

Malleissa huomioidaan vanhempien itsearvioitu terveydentila taustatekijänä, ja analyysit 

toteutetaan pojille ja tytöille erikseen. Kuviossa 2 on esitetty muuttujien suhteiden 

tarkastelu tutkimuskysymyksittäin.   

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten vanhempien sosioekonominen asema on yhteydessä nuorten 

elintapaprofiileihin? 

a. Miten vanhempien koulutus on yhteydessä nuorten elintapaprofiileihin? 

b. Miten vanhempien työmarkkina-asema on yhteydessä nuorten 

elintapaprofiileihin? 

2) Miten vanhempien sosioekonominen asema on yhteydessä nuorten koulutukseen 

ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa? 

a. Miten vanhempien koulutus on yhteydessä nuorten koulutukseen 

aikuisuudessa? 

b. Miten vanhempien työmarkkina-asema on yhteydessä nuorten 

työmarkkina-asemaan aikuisuudessa? 

3) Miten nuorten elintapaprofiilit ovat yhteydessä nuorten koulutukseen ja 

työmarkkina-asemaan aikuisuudessa? 



 

Kuvio 2. Tutkimuksessa käytettävät muuttujat ja niiden välisten yhteyksien tarkastelu 

tutkimuskysymyksittäin 1–3. 

 

4. MENETELMÄT JA AINEISTOT 

 

Tutkimuksessa käytetty asetelma on pitkittäistutkimus, jonka data koostuu Pohjois-

Suomen syntymäkohortin 1986 elintapakyselystä ja siihen yhdistetyistä 

rekisteriaineistoista (Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus). Kuviossa 3 on kuvattuna 

aineistonkeruun menetelmät, muuttujat ja ajankohdat. Pohjois-Suomen syntymäkohortin 

koko aineisto koostuu 9479 lapsesta, joiden laskettu syntymäaika oli 1.6.1985-30.7.1986, 

ja heidän 9 362 äideistään. Vuonna 2001nuorista 99,0 % (n=9340) oli elossa ja kyselyyn 

vastasi kokonaisuudessaan nuorista 77,9 % (n=7182) ja vanhemmista 74,5 % (n=6966). 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu niiden nuorten ja heidän vanhempiensa vastauksista, 

joilta oli saatu tietoinen suostumus sekä joiden vastausten perusteella oli mahdollista 

muodostaa elintapaprofiilit. Tämän tutkimuksen aineisto käsittää yhteensä 4303 nuorta ja 

heidän 3349 äitiä ja 3289 isää. Kaikilta on saatu suostumus osallistua tutkimukseen. 



 

Kuvio 3. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät, ajankohdat ja aineistot.  

 

Vanhempien sosioekonominen asema ja terveydentila 

Vanhempien sosioekonomista asemaa arvioitiin kysymällä vanhempien työmarkkina-

asemaa ennen nuorten syntymää (äidin raskausviikoilla 10–16) vuosina 1985–1986. 

Vanhempien työmarkkina-asemaa kysyttiin seuraavilla kysymyksillä äidiltä: Mikä on 

ammattiasemasi ja miehesi ammattiasema tällä hetkellä. Vastausvaihtoehdot olivat apu- 

tai sekatyöntekijä, harjoittelija, ammattitaitoinen työntekijä, toimihenkilö tai virkamies 

(ei johtavassa asemassa), toimihenkilö tai virkamies (johtavassa asemassa), itsenäinen 

yrittäjä, työssä perheen yrityksessä, maanviljelijä (isäntä tai emäntä), Opiskelija, kotona 

(kotirouva), työkyvyttömyys- tai työeläkkeellä, työtön tai muuten tilapäisesti pois 

ansiotyöstä. Vanhempien työmarkkina-asemassa huomioitiin sen vanhemman asema, 

joka oli ”korkeampi” ja muodostettiin vanhemmille yhteinen viisiluokkainen 

työmarkkina-asema-muuttuja. Työmarkkina-asemaa kuvataan seuraavasti, 1) 

työmarkkinoiden ulkopuolella olevat (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, kotona, pois 

ansiotyöstä), tai työssä olevat. Työssä olevien ammattiasemaa kuvataan seuraavasti 2) 

apu- tai sekatyöntekijä (ml. harjoittelija 3) ammattitaitoinen työntekijä, 4) toimihenkilöt 

(toimihenkilö tai virkamies johtavassa tai ei johtavassa asemassa) ja 5) yrittäjät. 

Vanhempien työmarkkina-asemaa on luokiteltu myös aiemmin 5-luokkaiseksi, mutta 

apu- tai sekatyöntekijät oli yhdistetty työntekijöiden ryhmään (esim. Heikkala, 2020). 

Tässä tutkimuksessa apu- tai sekatyöntekijät eroteltiin omaksi luokakseen.  

Vuosina 2000–2001 vanhempien postikyselyllä selvitettiin vanhempien koulutusta ja 

itsearvioitua terveydentilaa. Vanhempien korkein koulutus vuoteen 2001 mennessä on 

yhdistetty seuraavista kysymyksistä: mikä on vanhempien peruskoulutus ja mikä on 

vanhempien korkein ammatillinen koulutus. Molempia kysymyksiä kysyttiin äidin ja isän 



 

osalta erikseen. Peruskoulutuksen vastausvaihtoehtoja kolme: alle 9 vuotta peruskoulua, 

peruskoulu, ylioppilastutkinto. Ammatillisen koulutuksen vastausvaihtoehtoja oli 

seitsemän: ei ammattikoulutusta, ammattikurssi, ammattikoulu, opistotasoinen koulutus, 

ammattikorkeakoulu, varsinainen korkeakoulututkinto sekä muu vaihtoehto. Korkein 

koulutus luokiteltiin kolmeen luokkaan: 1) peruskoulututkinto tai vähemmän 

(peruskoulu/alle 9-v. peruskoulua/ammattikurssi/ei ammattikoulutusta, 2) toisen asteen 

tutkinto (ylioppilastutkinto/ammattikoulu, opistotasoinen koulutus) sekä 3) 

korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu/varsinainen korkeakoulututkinto). 

Koulutusluokittelu perustuu kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED 2011). 

Vastaavaa koulutusluokittelua on käytetty myös aiemmissa pohjoissuomen 

syntymäkohortin 1986 tutkimuksissa, joissa aineisto on myös sama kuin tässä 

tutkimuksessa (Kantomaa, 2010; Heikkala, ym. 2020; Marttila-Tornio, ym. 2020). 

Vanhempien omaa arviota terveydentilastaan kysyttiin myös molempien vanhempien 

osalta erikseen kysymyksellä, millaiseksi äiti/isä arvioi terveydentilansa tällä hetkellä. 

Vastausvaihtoehdot olivat: erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono. 

Terveydentila luokiteltiin kolmiluokkaiseksi: erittäin hyvä tai hyvä (=hyvä), kohtalainen, 

sekä huono tai erittäin huono (=huono) 

 

Nuorten elintapakysely ja elintapaprofiilit  

Nuorten elintapakysely on toteutettu vuonna 2000 ja 2001, ja siinä nuoret itsearvioivat 

elintapojaan fyysiseen aktiivisuuteen, ruokailutottumuksiin, ruutuaikaan, tupakointiin ja 

alkoholin kulutukseen liittyvien väittämien avulla. Elintapaprofiilit on muodostettu 

aiemmassa tutkimuksessa klusterianalyysilla nuorten (n=7182) elintapojen 

itsearviointien perustella (Marttila-Tornio ym. 2019), jossa käytössä oli sama aineisto 

kuin tässä tutkimuksessa. Klusterianalyysi oli mahdollista tehdä tutkittaville, joille oli 

käytettävissä tiedot tarvittavista elintapoja kuvaavista muuttujista saatavilla (n=4303). 

Nuorten päivittäistä fyysistä aktiivisuutta, tupakointia ja alkoholin kulutusta arvioitiin 

jokaista yhdellä väittämällä, ruutuaikaa kahdella väittämällä. Ruokailutottumuksia 

arvioitiin epäterveellisten ja terveellisten ruokien nauttimista kuvaavilla väittämillä.  

Sokeristen ruokien ja juomien nauttimista arviotiin viidellä väittämällä, pikaruuan 

nauttimista kolmella väittämällä ja marjojen, hedelmien sekä kasviksen syöntiä kolmella 

väittämällä, joista jokaiselle muodostettiin summamuuttuja. Ennen klusterianalyysin 



 

toteuttamista jokaiselle analyysiin mukaan otettavalle muuttujalle laskettiin z-pisteet 

muuttujien eri arvojen skaalan vakioimiseksi. Klusterianalyysi toteutettiin, jotta 

tunnistetaan ja voidaan ryhmitellä klustereihin ne nuoret, joiden elintavat ovat 

samankaltaisia. Tyttöjen ja poikien osalta analyysit toteutettiin erikseen. 

Klusterianalyysissa testattiin kahden, kolmen, neljä ja viiden klusterin malleja, joista 

kahden klusterin malli oli luotettavin Cohenin kappa -kertoimella arvioituna. Kappa-

kertoimet vaihtelivat pojilla 0,945–0,942 välillä ja tytöillä 0,989–0,956 välillä. (Cicchetti, 

ym. 2006.) 

Nuorten koulutus ja työmarkkina-asema aikuisuudessa 

Nuorten korkein suoritettu tutkinto vuoteen 2018 asti on Tilastokeskuksen rekisteriin 

perustuvaa tietoa. Tieto perustuu kansalliseen koulutusasteeseen ja koulutusluokitukseen. 

(Tilastokeskus, 2020.) Rekisteriaineiston perusteella koulutustiedoista muodostettiin 

ensin 10-luokkainen koulutusmuuttuja, joka tiivistettiin kolmiluokkaiseksi: 

peruskoulutus tai vähemmän, toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus. Vastaavaa 

luokittelua nuorten korkeimman koulutuksen osalta on käytetty mm. Heikkalan (2020) 

tutkimuksessa. Ja samoin kuin vanhempien koulutusluokittelu, nuorten koulutuksen 

luokittelu perustuu kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED 2011). Nuorten 

työmarkkina-aseman kuvaamisessa on hyödynnetty Tilastokeskuksen ja 

Eläketurvakeskuksen rekistereistä saatuja tietoja. Tiedot perustuvat vuoden 2017 

rekistereihin ja tieto perustuu eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon 

määrään.  Ammattiasema tiivistettiin viisiluokkaiseksi muuttujaksi, alkuperäisistä 10-

luokkaisesta muuttujasta. Alkuperäiset luokat olivat: maatalousyrittäjät, muut yrittäjät, 

ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt, työntekijät, opiskelijat, eläkeläiset, 

työttömät, muut tai asema tuntematon (Tilastokeskus 2021). Tässä tutkimuksessa käytetty 

luokitus on seuraava: työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, työntekijät, alemmat 

toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät. 

Aineistojen analyysimenetelmät 

Aineistot analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla (SPSS for Windows 26.0) käyttäen 

kuvailevia analyysimenetelmiä, prosentteja ja frekvenssejä. Eri ryhmien välisiä eroja 

(tyttöjen ja pokien väliset eroavaisuudet sekä erot elintapaprofiileissa) analysoitiin 

ristiintaulukoinnein ja khiin neliön testillä. Vanhempien koulutuksen ja työmarkkina-

aseman yhteyttä nuorten elintapaprofiileihin, koulutukseen ja työmarkkina-asemaan sekä 



 

nuorten elintapaprofiilien yhteyttä nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan 

analysoitiin multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Multinominaalinen 

logistinen regressioanalyysi on binäärisen logistisen regressioanalyysin laajennus, jossa 

selitettävä muuttuja voi saada enemmän kuin kaksi arvoa. (Kwak & Clayton-Matthews 

2002.) Regressioanalyysin etuna on myös se, että siinä voidaan tutkia usean selitettävän 

muuttujan yhteyttä selitettävään muuttujaan. (Munro, 2001.) Regressioanalyysissa 

voidaan hyödyntää myös eri taustamuuttujia mallien vakioinnissa. Tämän tutkimuksen 

analyyseissa huomioitiin vanhempien itsearvioitu terveydentila. Lisäksi mallit 

rakennettiin tyttöjen ja poikien osalta erikseen, sillä tytöt ja pojat erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi aikuisuuden koulutuksen ja työmarkkina-aseman osalta. 

Regressioanalyysissa käytettään OR (odds ratio) -lukua osoittamaan kahden muuttujan 

välistä vetosuhdetta (Läärä, 2008). Luku kertoo sen, miten selitettävän muuttujan veto 

muuttuu, kun selittävien muuttujien arvot vaihtelevat. Kun arvo on yli yksi veto kasvaa, 

kun selittävä muuttuja kasvaa. On huomioitava, ettei vetosuhde ole todennäköisyyksien 

suhde, vaan liittyy suhteellisiin osuuksien vertailuun (Rita, 2004). Analyysissa on 

huomioitava myös tilastollinen merkitsevyys. Multinominaalisessa regressioanalyysissa 

SPSS-ohjelma laskee merkitsevyyden p-arvon. Sen ollessa <0,05, ei tulos ole 

tilastollisesti merkitsevä. Olennaista on myös luottamusväli (lv), joka kertoo tuloksen 

tarkkuudesta sekä tilastollisesta merkitsevyydestä. Tässä tutkimuksessa luottamusväliksi 

valittiin 95 % luottamusväli (95 % lv). (Munro, 2001, 253.)  

Mikäli selittävät muuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään, puhutaan 

multikollineaarisuudesta. Se voi ilmetä, mikäli selittävät muuttujat ovat hyvin 

samankaltaisia ja tuottavat samankaltaista informaatiota. Tätä voidaan arvioida 

korrelaatiomatriisilla. Tässä tutkimuksessa kaikkien selittäjämuuttujien väliset 

korrelaatiot tarkistettiin ristiintaulukoinneilla ja Cramerin V-arvon avulla, jota voidaan 

käyttää kahden luokitteluasteikollisen muuttujien välillä.  Arvojen tulkinnassa käytetään 

seuraavia raja-arvoja: V-arvon ollessa 0,10–0,29 tai yli, muuttujien välillä on heikko 

yhteys. V-arvo n ollessa 0,30–0,49 muuttujien välillä on kohtalainen yhteys. Mikäli V-

arvo on yli 0,50 muuttuen välinen yhteys on voimakas (Cohen 1988). 

Multikollineaarisuutta voidaan arvioida myös VIF kertoimen avulla (variance inflation 

factor), joka kertoo kuinka moninkertaiseksi muuttujien keskivirheet kasvavat muuttujien 

multkikollineaarisuusongelmasta johtuen. Mikäli muuttujat sietävät eri muuttujien välistä 

vastavuoroisuutta (reciprocal tolerance) on VIF-kerroin matala. (Allison, 2010.) Yleisesti 



 

ei ole määritelty suotavia arvoja VIF kertoimelle, mutta hyväksyttävänä pidetään, kun se 

vaihtelee 1–10 välillä. (Kaakinen & Ellonen, 2020). Tutkimuksessa testattiin 

multkikollineaarisuutta (VIF-kertoimet) selittäjämuuttujien osalta suhteessa 

päävastemuuttujiin, jotka olivat nuorten korkein koulutus ja työmarkkina-asema 

aikuisuudessa.  

 

5. TULOKSET 

 

Tutkimuksen tuloksissa esitellään ensin kuvailevat tulokset lapsuuden ja nuoruuden 

aikaisesta sosioekonomisesta asemasta, nuorten elintapaprofiileista, nuorten 

koulutuksesta ja työmarkkina-asemasta aikuisuudessa. Kuvailevien tulosten jälkeen 

esitellään muuttujien välisten yhteyksien tarkastelu, joka tehtiin multinominaalisella 

logistisella regressioanalyysilla. Näiden tulosten yhteydessä esitetään myös 

ristiintaulukoinnit, joiden avulla vertaillaan tutkittavien nuorten jakautuminen 

päävastemuuttujiin eri selittävien tekijöiden mukaan. Tulosten lopuksi, esitetään 

selittävien muuttujien korrelaatiomatriisi sekä VIF-kertoimen arvot.  

 

5.1. Pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien sosioekonominen 

asema ja nuorten elintapaprofiilit, koulutus sekä työmarkkina-

asema 

 
Pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien sosioekonominen asema ja terveydentila  

Vanhempien sosioekonomista asemaa kuvataan korkeimman koulutuksen ja heidän 

työmarkkina-asemansa avulla. Vanhempien korkein koulutus oli useimmiten vuonna 

2001 toisen asteen tutkinto (69,2 %). Työmarkkina-asemaltaan vanhemmat olivat 

useimmiten ammattitaitoisia työntekijöitä (36,0 %) tai toimihenkilöitä (33,7 %). 

Vanhempien itsearvio terveydentilastaan oli äideillä pääasiassa hyvä tai erittäin hyvä 

(61,8 %) ja isillä melkein puolella (49,1 %) hyvä tai erittäin hyvä. 

Tyttöjen ja poikien vanhempien korkein koulutus, työmarkkina-asema tai terveydentila 

eivät eronneet nuorten sukupuolen mukaan toisistaan (p>0,05). Taulukossa 1 on 

kuvattuna pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien sosioekonomisen aseman ja 



 

terveydentilan prosentit ja frekvenssit tyttöjen ja poikien vanhempien osalta, sekä khii 

neliötestin p-arvot.  

 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiili nuoruudessa  

Nuorten (n=4303) elintapaprofiileiksi muodostui klusterianalyysin perustella terveellinen 

ja epäterveellinen elintapaprofiili. Klusterianalyysi on toteutettu aikaisemmassa 

tutkimuksessamme ja aineisto on sama. (Marttila-Tornio, ym. 2019.) Terveelliseen 

elintapaprofiiliin kuului pohjoissuomalaisista nuorista suurin osa, 59,3 % (n=2553). 

Pojista 60,6 % (n=1213) ja tytöistä 58,2 % (n=1340) kuuluivat terveelliseen 

elintapaprofiilin klusteriin. Sukupuolten välillä ei ollut eroa elintapaprofiiliin kuulumisen 

osalta (p=0,109). Terveellisessä elintapaprofiilissa fyysinen aktiivisuus ja marjojen, 

hedelmien sekä kasvisten saanti oli keskiarvoa korkeammalla, ja alkoholin, tupakoinnin, 

pikaruuan ja sokeristen ruokien ja juomien kulutus sekä ruutuaika olivat keskiarvoa 

matalammalla. Klustereissa alkoholin kulutuksella ja tupakoinnilla olivat suurimmat 

eroavaisuudet epäterveellisessä ja terveellisessä elintapaprofiilissa. Profiilit ovat 

Taulukko 1. Pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien sosioekonominen asema ja 

terveydentila 

 Poikien 

vanhemmat 

 

Tyttöjen 

vanhemmat 

Tyttöjen ja 

poikinen 

vanhemmat 

yhteensä 

p 

Vanhempien (n=3726) korkein 

koulutus 

   

 

0,184 

Peruskouluasteen tutkinto tai 

vähemmän 

12,5 (218) 13,2 (261) 12,9 (479)  

Toisen asteen tutkinto 68,5 (1199) 70,0 (1382) 69,2 (2581)  

Korkeakoulututkinto 19,0 (334) 16,8 (332) 17,9 (666)  

Vanhempien (n=3396) 

työmarkkina-asema 

   0,561 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 5,0 (80) 6,3 (114) 5,7 (194)  

Apu -tai sekatyöntekijä   4,0 (64) 3,9 (70) 3,9 (134)  

Ammattitaitoinen työntekijä  36,5 (585) 35,5 (640) 36,0 (1222)  

Toimihenkilö  34,0 (542) 33,4 (601) 33,7 (1143)  

Yrittäjä 20,5 (327) 20,9 (376) 20,7 (703)  

Äidin (n=3676) terveydentila    0,293 

Huono 3,5 (60) 2,9 (57) 3,2 (117)  

Kohtalainen 32,1 (555) 34,2 (667) 32,3 (1222)  

Hyvä  64,4 (1113) 62,8 (1224) 61,8 (2337)  

Isän (n=3371) terveydentila    0,734 

Huono 5,8 (192) 5,3 (95) 5,5 (187)  

Kohtalainen 39,7 (634) 39,0 (692) 39,3 (1326)  

Hyvä 54,5 (869) 55,7 (989) 55,1 (1858)  



 

samankaltaiset sekä tytöillä että pojilla elintapojen osalta. Taulukossa 2 on kuvattu 

tyttöjen ja poikien jakautuminen epäterveellisen ja terveellisen elintapaprofiiliin mukaan, 

sekä khiin neliön testin p-arvo. Kuvioissa 4 & 5 on esitetty poikien ja tyttöjen 

elintapaprofiilit ja eri elintapojen summapisteet (z-score).  

 

 

Kuvio 4. Pohjoissuomalaisten poikien (n=2001) terveellisen ja epäterveellisen 

elintapaprofiilin jakautumien eri elintapojen mukaan (summa z-pisteet). 
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Taulukko 2. Pohjoissuomalaisten poikien ja tyttöjen elintapaprofiilit nuoruudessa.  

 Pojat 

(n=2001)  

Tytöt 

(n=2302) 

Yhteensä 

(n=4303) 

p 

Nuorten elintapaprofiili % (n) % (n)  % (n) 0,109 

Epäterveellinen 39,3 (788) 41,8 (962) 40,7 (1750)  

Terveellinen 60,6 (1213) 58,2 (1340) 59,3 (2553)  



 

Kuvio 5. Pohjoissuomalaisten tyttöjen (n=2302) terveellisen ja epäterveellisen 

elintapaprofiilin jakautumien eri elintapojen mukaan (summa z-pisteet). 

 

Pohjoissuomalaisten nuorten korkein koulutus ja työmarkkina-asema  

Pohjoissuomalaisten nuorten korkein koulutus vuoteen 2018 oli useimmiten toisen asteen 

tutkinto (48,5 %). Tytöt ja pojat erosivat tilastollisesti merkitsevästi (P<0,001) toistaan 

koulutuksen suhteen siten, että tytöistä suurimmalla osalla oli korkeakoulututkinto (53,7 

%), kun taas pojat olivat useimmiten toisena asteen koulutuksen käyneitä (55,4 %). 

Pohjoissuomalaisten nuorten työmarkkina-asema vuonna 2017 oli tyypillisimmin alempi 

toimihenkilö (34,0 %), työmarkkinoiden ulkopuolella nuorista oli 18,3 %. Tytöt ja pojat 

erosivat toisistaan työmarkkina-aseman osalta (p<0,001), siten että tyttöjen työmarkkina-

aseman luokituksessa he kuuluivat useimmin alemman toimihenkilön luokkaan (44,1 %), 

kun taas pojat olivat useammin työntekijöitä (35,6 %). Pojat olivat hieman useimmin 

yrittäjiä kuin tytöt. Tytöistä hieman suurempi osa oli työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Taulukossa 3 on kuvattuna tyttöjen ja poikien jakautuminen heidän korkeimman 

koulutuksensa ja työmarkkina-aseman mukaan, sekä khiin neliön testin p-arvot. 
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5.2. Vanhempien sosioekonomisen aseman ja nuorten 

elintapaprofiileiden sekä koulutuksen ja työmarkkina-aseman 

väliset yhteydet 
 

Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten elintapaprofiileihin  

Vanhempien sosioekonomisen aseman kuvaamisessa käytetään heidän korkeinta 

koulutustaan ja työmarkkina-asemaa. Sosioekonomisen aseman ja nuorten 

elintapaprofiilien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ensin ristiintaulukoinnin avulla, ja sen 

jälkeen multinominaalisen logistisen regressioanalyysin avulla. Nuoret erosivat 

terveellisen tai epäterveellisen elintapaprofiiliin kuulumisen suhteen toisistaan 

vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan sekä tyttöjen että poikien osalta (taulukko 

4). Sekä pojista että tytöistä terveellisen elintapaprofiiliin kuuluvien nuorten vanhempien 

koulutus oli useammin korkeakoulututkinto (pojat 21,2 % ja tytöt 20,0 %) kuin 

epäterveellisen elintapaprofiilin omaavilla nuorilla (pojat, 15,6 % ja tytöt 12,2 %). 

Epäterveellisen elintapaprofiiliin kuuluvien nuorten vanhempien koulutus oli hieman 

useammin peruskouluasteen tutkinto tai vähemmän (pojat 14,7 % ja tytöt 14,8 %). 

Työmarkkina-aseman osalta eroja esiintyi myös elintapaprofiilin kuulumisen suhteen. 

Nuoret, joiden vanhemmat olivat joko toimihenkilöitä tai yrittäjiä, kuuluivat useammin 

terveelliseen elintapaprofiiliin. 

 

 

Taulukko 3. Pohjoissuomalaisten poikien ja tyttöjen korkein koulutus ja työmarkkina-asema 

aikuisuudessa. 

 Pojat 

(n=2001)  

Tytöt 

(n=2302) 

Yhteensä 

(n=4303) 

p 

Nuorten korkein koulutus % (n) % (n) % (n) 0,000 

Peruskouluasteen tutkinto 8,8 (177) 3,7 (85) 6,1 (262)  

Toisen asteen tutkinto 55,4 (1109) 42,6 (980) 48,5 (2089)  

Korkeakoulututkinto 35,7 (715) 53,7 (1237) 45,4 (1952)  

Nuorten työmarkkina-asema     0,000 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 17,3 (340) 19,2 (436) 18,3 (776)  

Työntekijä 35,6 (700) 12,3 (280) 23,1 (980)  

Alempi toimihenkilö  22,3 (438) 44,1 (1002) 34,0 (1140)  

Ylempi toimihenkilö  18,1 (317) 21,4 (422) 19,8 (739)  

Yrittäjä 7,4 (130) 3,4 (67) 5,3 (197)  



 

Taulukko 4. Pohjoissuomalaisten poikien ja tyttöjen vanhempien korkeimman koulutuksen ja 

työmarkkina-aseman jakautuminen nuorten elintapaprofiilien mukaan. 

  Epäterveellinen 

elintapaprofiili  

% (n) 

Terveellinen 

elintapaprofiili 

% (n) 

p 

Pojat     

Vanhemman 

korkein koulutus 

(n=1751) 

 

Peruskouluasteen tutkinto tai 

vähemmän 

14,7 (98) 11,1 (120) 0,003 

Toisen asteen tutkinto 69,7 (465) 67,7 (734) 

Korkeakoulututkinto 15,6 (104) 21,2 (230) 

Vanhemman 

työmarkkina-

asema 

(n=1595) 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 5,6 (34) 4,5 (46) 0,007 

Apu -tai sekatyöntekijä   5,6 (34) 3,0 (30) 

Ammattitaitoinen työntekijä  39,3 (238) 34,7 (344) 

Toimihenkilö 30,1(182) 36,4 (360) 

yrittäjä 19,3 (117) 21,2 (210) 

Tytöt      

Vanhemman 

korkein koulutus 

(n=1975) 

Peruskouluasteen tutkinto tai 

vähemmän 

14,8 (120) 12,1 (141) 0,000 

Toisen asteen tutkinto 73,0 (592) 67,9 (790) 

Korkeakoulututkinto 12,2 (99) 20,0 (233) 

Vanhemman 

työmarkkina-

asema 

(n=1801) 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 7,2 (52) 5,8 (62) 0,003 

Apu -tai sekatyöntekijä   5,2 (38) 3,0 (32) 

Ammattitaitoinen työntekijä  38,5 (280) 33,5 (360) 

Toimihenkilö  30,0 (218) 35,7 (383) 

Yrittäjä 19,1 (139) 22,1 (237) 

 

Multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla rakennettiin kolme mallia, joiden 

avulla tutkitaan vanhempien sosioekonomisen aseman yhteyttä nuorten 

elintapaprofiileihin. Terveellinen elintapaprofiili on malleissa vertailuluokkana. Mallit 1a 

ja 1b, sisältävät selittävänä muuttujana vanhempien korkeimman koulutuksen, joista 1b 

on vakioitu äidin ja isän terveydentilalla. Vanhempien koulutustason ollessa 

peruskouluasteen tutkinto tai vähemmän verrattuna korkeakoulututkintoon oli poikien 

vetosuhde epäterveelliseen elintapaprofiiliin 1,81 kertainen (OR 1,81: lv 95 % 1,27–2,57) 

ja tytöillä vetosuhde oli kaksinkertainen (OR 2,00: lv 95 % 1,43–2,81). Kun malli 

vakioitiin äidin ja isän terveydentilalla vetosuhde hieman pieneni, mutta oli sekä tytöillä 

että pojilla edelleen tilastollisesti merkitsevä (pojat OR 1,59: lv 95 % 1,08–2,26, tytöt OR 

1,97: lv 95 % 1,35–2,85). 

Vanhempien työmarkkina-aseman (malli 2a ja 2b) ollessa apu- tai sekatyöntekijä 

verrattuna toimihenkilöön oli pojilla 2,46 kertainen veto kuulua epäterveellisen 

elintapaprofiiliin (OR 2,46: lv 95 % 1,33–3,78) ja tytöillä vetosuhde epäterveelliseen 

elintapaprofiiliin verrattuna terveelliseen oli kaksinkertainen (OR 2,09: lv 95 % 1,26–

3,44). Vetosuhde epäterveellisen elintapaprofiilin ja vanhemman työmarkkina-aseman 

ollessa ammattitaitoinen työntekijä hieman pieneni sekä tytöillä että pojilla (pojat 1,37 lv 



 

95 % 1,07–1,75, tytöt 1,37 lv 95 % 1,09–1,71). Tulos pysyi lähes samankaltaisena, kun 

malli vakioitiin äidin ja isän terveydentilalla, muttei säilynyt tyttöjen osalta enää 

tilastollisesti merkitsevänä.  

Mallit 3a ja 3b sisältävät sekä vanhempien korkeimman koulutuksen että työmarkkina-

aseman, joista malli 3b on vakioitu äidin ja isän terveydentilalla. Pojilla vanhempien 

matalampi työmarkkina-asema oli yhteydessä epäterveelliseen elintapaprofiiliin, kun 

malli vakioitiin vanhempien terveydentilalla. Mikäli poikien vanhempien työmarkkina-

asema oli apu- tai sekatyöntekijä verrattuna toimihenkilöön, oli vetosuhde 

epäterveelliseen elintapaprofiiliin kaksinkertainen (OR 2,06: lv 95 % 1,17–3,65). 

Tyttöjen osalta vanhempien korkein koulutus ja työmarkkina-asema olivat edelleen 

yhteydessä nuorten elintapaprofiileihin, kun ne yhdistettiin samaan malliin ja vakioitiin 

vanhempien terveydentilalla. Peruskouluasteen tutkinto tai vähemmän (OR 1,80: lv 95 % 

1,20–2,70) sekä toisen asteen tutkinto (OR 1,51 lv 95 % 1,12–2,03) verrattuina 

korkeakoulututkintoon lisäsivät vetoa epäterveellisen elintapaprofiiliin tytöillä. Myös 

työntekijäryhmien tytöillä oli suurempi vetosuhde epäterveelliseen elintapaprofiiliin 

kuulumiseen (apu- tai sekatyöntekijä OR 1,85: lv 95 % 1,07–3,18; ammattitaitoinen 

työntekijä OR 1,27: lv 95 % 1,02–1,60). Äidin ja isän huonompi terveydentila, verrattuna 

hyvään lisäsi vetosuhdetta kuulua epäterveelliseen elintapaprofiiliin työntekijäryhmien 

tytöillä ja pojilla. Taulukossa 5 on kuvattuna vanhempien korkeimman koulutuksen, 

työmarkkina-aseman sekä niiden yhdistelmien yhteydet nuorten epäterveelliseen 

elintapaprofiiliin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taulukko 5. Pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten epäterveelliseen 

elintapaprofiiliin.  

  Pojat 

Epäterveellinen 

elintapaprofiili 

Tytöt 

Epäterveellinen 

elintapaprofiili 

    OR (95 % lv) OR (95 % lv) 

Malli 1a 

Vanhempien korkein 

koulutus  

Peruskouluasteen tutkinto 

Toisen asteen tutkinto  

Korkeakoulututkinto 

1,81 (1,27–2,57) 

1,40 (1,08–1,82) 

vertailuluokka 

2,00 (1,43–2,81) 

1,76 (1,36–2,28) 

vertailuluokka 

Malli 1b  

Vanhempien korkein 

koulutus  

Peruskouluasteen tutkinto 

Toisen asteen tutkinto  

Korkeakoulututkinto 

1,59 (1,08–2,26) 

1,39 (1,01–1,74) 

vertailuluokka 

1,97 (1,35–2,85) 

1,67 (1,27–2,19) 

vertailuluokka 

Malli 2a 

Työmarkkina-asema 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 

Apu- tai sekatyöntekijä 

Ammattitaitoinen työntekijä 

Yrittäjä  

Toimihenkilö 

1,46 (0,91–2,36) 

2,24 (1,33–3,78) 

1,37 (1,07–1,75) 

1,10 (0,826–1,47) 

vertailuluokka 

1,47 (0,98–2,21) 

2,09 (1,26–3,44) 

1,37 (1,09–1,71)  

1,03 (0,79–1,35) 

vertailuluokka 

Malli 2b 

Työmarkkina-asema 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 

Apu- tai sekatyöntekijä 

Ammattitaitoinen työntekijä 

Yrittäjä 

Toimihenkilö 

1,53 (0,89–2,63) 

2,26 (1,087–1,84) 

1,42 (1,09–1,84) 

1,06 (0,77–1,44) 

vertailuluokka 

1,23 (0,80–2,03) 

2,05 (1,19–3,53) 

1,32 (1,03–1,69) 

0,94 (0,71–1,25) 

vertailuluokka 

Malli 3a 

Vanhempien korkein 

koulutus ja 

työmarkkina-asema 

 

Peruskouluasteen tutkinto 

Toisen asteen tutkinto  

Korkeakoulututkinto 

 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 

Apu- tai sekatyöntekijä 

Ammattitaitoinen työntekijä 

Yrittäjä 

Toimihenkilö 

1,22 (0,87–1,69) 

0,65 (0,48–0,87) 

vertailuluokka 

 

1,135 (0,71–1,82) 

1,70 (0,98–2,97) 

1,18 (0,913–1,53) 

0,83 (0,62–1,12) 

vertailuluokka 

1,25 (0,87–1,69) 

0,65 (0,48–0,87) 

vertailuluokka 

 

1,14 (0,71–1,82) 

1,70 (0,98–2,97) 

1,82 (0,91–1,53) 

0,83 (0,62–1,12) 

vertailuluokka 

Malli 3b 

Vanhempien korkein 

koulutus ja 

työmarkkina-asema 

 

Peruskouluasteen tutkinto 

Toisen asteen tutkinto  

Korkeakoulututkinto 

 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 

Apu- tai sekatyöntekijä 

Ammattitaitoinen työntekijä 

Toimihenkilö tai yrittäjä 

1,36 (0,90–2,06) 

1,15 (0,86–1,54) 

vertailuluokka 

 

1,45 (0,85–2,47) 

2,06 (1,17–3,65) 

1,32 (1,04–1,68) 

vertailuluokka 

1,80 (1,20–2,70) 

1,51 (1,12–2,03) 

vertailuluokka 

 

1,23 (0,78–1,93) 

1,85 (1,07–3,18) 

1,27 (1,02–1,60) 

vertailuluokka 

Mallit 1a, 2a ja 3a ovat vakioimattomia malleja. Mallit 1b, 2b ja 3b on vakioitu vanhempien terveydentilalla. 
OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 

 

Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten koulutukseen ja työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa 

 

Vanhempien sosioekonomisen aseman, koulutuksen ja työmarkkina-aseman yhteyttä 

nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan tarkasteltiin ensin ristiintaulukoinnein ja 

seuraavaksi multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Suurin osa 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden vanhempien nuorista oli useimmiten suorittanut 

vähintään toisen asteen tutkinnon (pojat 62,1 %, tytöt 67,5 %). Vanhempien korkeampi 



 

koulutus oli yhteydessä nuorten korkeampaan kolutukseen ja nuorten koulutus suhteessa 

vanhempien koulutukseen erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p<0,000) 

(taulukko 6.) 

 

 

Vanhempien työmarkkina-asema oli yhteydessä nuorten työmarkkina-asemaan ja eri 

työmarkkina-asemaan kuuluvat nuoret erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

heidän vanhempien työmarkkina-asemansa suhteen (p<0,001).  (taulukko 7.)   

 
Taulukko 7. Pohjoissuomalaisten poikien ja tyttöjen vanhempien korkeimman koulutuksen jakautuminen nuorten 

korkeimman koulutuksen mukaisesti. 
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p 

Pojat   % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)  

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

7,7 (21) 4,0 (22) 4,0 (14) 4,0 (14) 6,5 (8)  0,001 

Apu- tai sekatyöntekijä 5,1 (14) 4,8 (26) 3,4 (12) 2,5 (7) 2,4 (3) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä  

37,2 (102) 45,2 (246) 31,4 (111) 28,6 (79) 28,5 (35) 

Toimihenkilö 29,2 (80) 25,6 (139) 42,9 (152) 47,1 (130) 27,6 (34) 

 Yrittäjä 20,8 (57) 20,4 (111) 18,4 (65) 17,0 (47) 35,0 (43)  

Tytöt  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)  

Vanhemman 

työmarkkina-

asema 

 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

7,4 (24) 7,8 (17) 6,5 (52) 4,3 (16) 3,6 (2) 0,001 

Apu- tai sekatyöntekijä 5,5 (18) 5,5 (12) 3,6 (29) 2,4 (9) 3,6 (2) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä  

34,5 (112) 41,6 (91) 37,7 (302) 29,0 (109) 32,1 (18) 

Toimihenkilö 52,6 (171) 45,2 (99) 52,2 (419) 42,3 (159) 32,1 (18) 

 Yrittäjä 19,2 (62) 22,4 (49) 20,2 (162) 22,1 (83) 28,6 (16)  

Taulukko 6. Pohjoissuomalaisten poikien ja tyttöjen vanhempien korkeimman koulutuksen jakautuminen 

nuorten korkeimman koulutuksen mukaisesti. 

  Peruskouluasteen 

tutkinto tai 

vähemmän 

Toisen 

asteen 

tutkinto 

Korkeakoulu-

tutkinto 

p 

Pojat  % (n) % (n) % (n)  

Vanhemman 

korkein koulutus 

(n=1751) 

Peruskouluasteen 

tutkinto tai vähemmän 

18,4 (26) 15,0 (145) 7,3 (47) 0,000 

Toisen asteen tutkinto 69,5 (98) 72,5 (702) 62,1 (399) 

Korkeakoulututkinto 12,1 (17) 12,5 (121) 30,5 (196) 

Tytöt  % (n) % (n) % (n)  

Vanhemman 

korkein koulutus 

(n=1975) 

Peruskouluasteen 

tutkinto tai vähemmän 

16,9 (11) 18,7 (153) 8,9 (97) 0,000 

Toisen asteen tutkinto 73,8 (48) 72,9 (596) 67,5 (738) 

Korkeakoulututkinto 9,2 (6) 8,3 (68) 23,6 (258) 



 

Vanhempien korkein koulutus sekä työmarkkina-asema olivat molemmat yhteydessä 

nuorten korkeimpaan koulutukseen (Taulukko 8). Mikäli poikien vanhempien korkein 

koulutus oli peruskouluasteen tutkinto tai vähemmän, oli vetosuhde yli kuusinkertainen 

poikien omaan peruskouluasteen tutkintoon, verrattuna korkeakoulututkintoon (OR 6,38: 

lv 95 % 3,20–12,71). Tytöillä vanhempien peruskouluasteen tutkinto oli voimakkaimmin 

yhteydessä toisen asteen tutkintoon (OR 5,99: lv 95 % 4,14–8,66). Vanhempien 

koulutusasteen noustessa toisen asteen tutkintoon vetosuhde matalaan koulutustasoon 

verrattuna korkeakoulutukseen pieneni sekä tytöillä että pojilla (pojat OR 2,83: lv 95 % 

1,65–4,87, tytöt OR 2,80: lv 95 % 1,18–6,61). Myös vanhempien työmarkkina-asema oli 

nuorten koulutukseen yhteydessä. Erityisesti, mikäli vanhempien työmarkkina-asema oli 

apu- tai sekatyöntekijä, vetosuhde peruskouluasteen tutkintoon oli pojilla 7,06 (lv 95 % 

2,86–17,42) ja tytöillä 15,24 (lv 95 % 5,99–38,76). Vetosuhde matalaan 

koulutusasteeseen pieneni pojilla ja tytöillä vanhempien työmarkkina-aseman noustessa 

ammattitaitoisen työntekijän tai yrittäjien luokkaan verrattuna toimihenkilöihin. 

 

 
Taulukko 8. Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten korkeimpaan koulutukseen.  

  Pojat Työt 

  Peruskouluasteen 

tutkinto 

Toisen asteen 

tutkinto  

Peruskouluasteen 

tutkinto 

Toisen asteen 

tutkinto  

Vanhempien 

korkein 

koulutus 

Peruskouluasteen 

tutkinto 

6,38 (3,20–

12,71) 

5,00 (3,35–7,45) 4,88 (1,76–13,55) 5,99 (4,14–8,66) 

Toisen asteen tutkinto  2,83 (1,65–4,87) 2,85 (2,21–3,69) 2,80 (1,18–6,61) 3,06 (2,30–4,09) 

Korkeakoulututkinto vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

3,01 (1,83–7,66) 2,34 (1,39–3,94) 5,45 (2,15–13,81) 3,07 (1,99–4,63) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

7,06 (2,86–

17,42) 

3,08 (1,63–5,79) 15,24 (5,99–38,76) 4,49 (2,57–7,86) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

3,14 (1,89–5,19) 2,40 (1,87–3,09) 1,88 (0,90–3,88) 2,48 (1,96–3,15) 

Yrittäjä 2,49 (1,39–4,45) 1,94 (1,45–2,60) 1,03 (0,48–2,64) 1,71–1,30–2,25) 

Toimihenkilö vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä 
OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 

 

Vanhempien korkein koulutus ja työmarkkina-aseman yhteydet poikien työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa on kuvattu taulukossa 9 ja tyttöjen työmarkkina-asemaan 

taulukossa 10. Vanhempien peruskouluasteen tutkinto verrattuna korkeakoulututkintoon 

oli vahvimmin yhteydessä poikien työntekijän työmarkkina-asemaan (OR 1,86: lv 95 % 

1,15–2,99). Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden vanhempien poikien työmarkkina-

asema vaihteli ja vetosuhteet olivat alle yhden jokaisessa nuorten työmarkkina-aseman 



 

luokassa verrattuna ylemmän toimihenkilön. Poikien vanhempien työmarkkinoiden 

ulkopuolella olo verrattuna toimihenkilön työmarkkina-asemaan, oli yhteydessä poikien 

työmarkkinoiden ulkopuolella oloon (OR 2,63: lv 95 % 1,25–5,53) mutta ei muihin 

työmarkkina-aseman luokkaan. Voimakkain vetosuhde oli yrittäjävanhempien ja 

yrittäjälasten välillä (OR 3,50: lv 95 % 2,00–6,12). Vanhemman ollessa apu- tai 

sekatyöntekijä verrattuna ylempään toimihenkilöön, vetosuhde poikien työmarkkinoiden 

ulkopuolella oloon oli yli kolminkertainen (OR 3,25: lv 95 % 1,26–8,40), samoin kuin 

työntekijän työmarkkina-asemaan (OR 3,45: lv 95 % 2,05–4,13). Vetosuhde pieneni 

vanhemman työmarkkina-aseman noustessa ammattitaitoiseen työntekijän 

(työmarkkinoiden ulkopuolella: OR 2,10: lv 95 % 1,40–3,15, työntekijä OR 2,91: lv 95 

% 2,06–4,13) tai yrittäjän luokkaan (työmarkkinoiden ulkopuolella OR 1,97: lv 95 % 

1,22–3,17, työntekijä OR 2,21: lv 95 % 1,46–3,36). 

 

Vanhempien korkein koulutus oli yhteydessä tyttöjen työmarkkina-asemaan, vanhemman 

koulutuksen ollessa toisen asteen tutkinto. Mikäli vanhemmat olivat suorittaneet toisen 

asteen tutkinnon verrattuna korkeakoulututkintoon, vetosuhteet työmarkkinoiden 

ulkopuolella oloon (OR 0,41:lv 95 % 0,28–0,59), työntekijäasemaan (OR 0,19:lv 95 % 

0,11–0,32), alemman toimihenkilön luokkaan (OR 0,33:lv 95 % 0,25–0,45) olivat alle 

yhden. Vanhempien työmarkkina-aseman ollessa apu- tai sekatyöntekijä oli vahvimmin 

yhteydessä tyttöjen työntekijä asemaan (OR 4,24: lv 95 % 1,70–10,65) sekä 

työmarkkinoilla ulkopuolella oloon (OR 2,9: lv 95 % 1,26–6,73). 

Taulukko 9. Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys poikien työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. 

  Työmarkkina-asema pojat (n=1751)  

  Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

OR (lv 95 %) 

Työntekijä 

 

OR (lv 95 %) 

Alempi 

toimihenkilö 

OR (lv 95 %) 

Yrittäjä 

 

OR (lv 95 %) 

Vanhempien 

korkein 

koulutus 

Peruskouluasteen 

tutkinto 

1,76 (1,03–3,01) 1,86 (1,15–2,99) 0,80 (0,45–1,42) 1,23 (0,68–2,49) 

Toisen asteen 

tutkinto 

0,52 (0,35–0,76) 0,28 (0,19–0,40) 0,54 (0,38–0,77) 0,57 (0,34–0,95) 

Korkeakoulututkinto vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka  vertailuluokka 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

2,63 (1,25–5,53) 1,58 (0,77–3,27) 0,92 (0,42–2,03) 2,35 (0,90–6,13) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

3,25 (1,26–8,40) 3,45 (2,05–4,13) 1,47 (0,56–3,83) 1,64 (0,40–6,67) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

2,10 (1,40–3,15) 2,91 (2,06–4,13) 1,20 (0,82–1,74) 1,69 (0,98–2,93) 

Yrittäjä 1,97 (1,22–3,17) 2,21 (1,46–3,36) 1,18 (0,76–1,84) 3,50 (2,00–6,12) 

Toimihenkilö vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 
OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 



 

 

 

 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilien yhteys aikuisuuden koulutukseen 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilit olivat yhteydessä heidän korkeimpaan 

koulutukseensa ja työmarkkina-asemaansa aikuisuudessa. Eri elintapaprofiileihin 

kuuluvien nuorten korkein koulutus ja työmarkkina-asema aikuisuudessa erosivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<0,001). Taulukossa 11 on kuvattuna poikien ja 

tyttöjen koulutuksen jakautuminen elintapaprofiileittain. Peruskouluasteen tutkinnon tai 

vähemmän koulutusta suorittaneiden erot nuoruuden aikaisissa elintapaprofiileissa olivat 

hieman suuremmat pojilla kuin tytöillä. Epäterveellisen elintapaprofiiliin kuuluneista 

pojista 11,8 % oli suorittanut peruskouluasteen tutkinnon tai vähemmän, kun taas 

terveellisen elintapaprofiilin pojista 5,9 % oli suorittanut peruskouluasteen tutkinnon tai 

vähemmän. Tytöillä erot taas näkyivät selkeämmin korkeakoulutuksen osalta. Mikäli 

nuoruudessa elintapaprofiili tytöillä oli terveellinen, aikuisuudessa heistä oli korkeasti 

koulutettuja 63,7 %, kun taas epäterveellisen elintapaprofiilin tytöistä 42,9 % oli korkeasti 

koulutettuja. 

 

 

  

 

Taulukko 10. Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys tyttöjen työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. 

  Työmarkkina-asema tytöt (n=1975)  

  Työmarkkinoide

n ulkopuolella 

OR (lv 95 %) 

Työntekijä 

 

OR (lv 95 %) 

Alempi 

toimihenkilö 

OR (lv 95 %) 

Yrittäjä 

 

OR (lv 95 %) 

Vanhempien 

korkein 

koulutus 

Peruskouluasteen 

tutkinto 

1,01 (0,65–1,58) 1,38 (0,87–2,19) 0,99 (0,68–1,45) 1,63 (0,79–3,36) 

Toisen asteen 

tutkinto 

0,41 (0,28–0,59) 0,19 (0,11–0,32) 0,33 (0,25–0,45) 0,61 (0,31–1,17) 

Korkeakoulututkinto vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

2,19 (1,11–4,31) 3,80 (1,59–7,74) 2,01 (1,11 (3,64) 1,10 (0,24–5,20) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

2,9 (1,26–6,73) 4,24 (1,70–

10,65) 

1,99 (0,92–4,32) 1,96 (0,39–9,80) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

1,50 (1,05–2,15) 2,66 (1,74–4,05) 1,71 (1,28–2,30) 1,46 (0,76–2,93) 

Yrittäjä 1,09 (0,72–1,64) 1,88 (1,67–3,02) 1,21 (0,87–1,68) 1,70 (0,83–3,51) 

Toimihenkilö vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 
OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 



 

Taulukko 11. Pohjoissuomalaisten nuorten korkeimman koulutuksen jakautuminen 

elintapaprofiileittain.  

 Epäterveellinen 

elintapaprofiili  

% (n) 

Terveellinen 

elintapaprofiili 

% (n) 

p 

Poikien korkein 

koulutus  

(n=1780) 

Peruskouluasteen tutkinto tai 

vähemmän  

11,8 (79) 5,9 (65) 0,000 

Toisen asteen tutkinto 61,9 (416) 51,4 (569) 

Korkeakoulututkinto 26,3 (177) 42,8 (477) 

Tyttöjen korkein 

koulutus  

(n=2002) 

Peruskouluasteen tutkinto tai 

vähemmän  

4,6 (38) 2,3 (27) 0,000 

Toisen asteen tutkinto 52,4 (430) 34,0 (402) 

Korkeakoulututkinto 42,9 (352) 63,7 (753) 

 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilien yhteyttä aikuisuuden koulutukseen 

tarkasteltiin kolmen mallin avulla. Ensimmäisessä mallissa huomioidaan elintapaprofiilin 

(terveellinen/epäterveellinen) yhteys nuorten korkeimpaan koulutukseen. 

Vertailuluokkana koulutuksessa on korkeakoulututkinto. Seuraavassa mallissa 

huomioitiin vanhempien korkein koulutus ja kolmannessa mallissa on huomioitu lisäksi 

myös äidin ja isän itsearvioitu terveydentila. Taulukossa 12 on kuvattuna pokien 

elintapaprofiilien yhteys korkeimpaan koulutukseen aikuisuudessa. Ja vastaavasti 

taulukossa 13 on kuvattuna tyttöjen elintapaprofiilien yhteys korkeimpaan koulutukseen 

aikuisuudessa. 

 

Pojilla epäterveellinen elintapaprofiili oli yhteydessä matalampaan koulutusasteeseen 

aikuisuudessa. Vakioimattomassa mallissa epäterveellisen elintapaprofiilin ja 

peruskouluasteen välinen vetosuhde verrattuna terveelliseen elintapaprofiiliin ja 

korkeakoulututkintoon oli 3,26 (lv 95 % 2,25–4,47). Kun malli vakioitiin vanhempien 

korkeimmalla koulutuksella, vetosuhde säilyi lähes ennallaan (OR 3,13: lv 95 % 2,14–

4,56). Kun malliin lisättiin vanhempien terveys (huono tai kohtalainen terveys verrattuna 

hyvään terveyteen) vetosuhde heikkeni hieman, mutta säilyi kuitenkin tilastollisesti 

merkitsevänä (OR 2,98: lv 95 % 1,97–4,51). Epäterveellisen elintapaprofiilin ja toisen 

asteen tutkinnon välillä oli myös yhteyttä, mutta vetosuhde oli pienempi kuin verrattuna 

peruskouluasteen tutkintoon. (taulukko 12.) 

 

Tytöillä epäterveellinen elintapaprofiili verrattuna terveelliseen elintapaprofiiliin 

nuoruudessa oli yhteydessä tyttöjen korkeimpaan koulutukseen aikuisuudessa. 

Vakioimattomassa mallissa epäterveellisen elintapaprofiilin ja peruskouluasteen 

tutkinnon välinen vetosuhde oli 3,01 (lv 95 % 1,81–5,01). Kun malli vakioitiin 



 

vanhempien korkeimmalla koulutuksella, suhde säilyi lähes samana (OR 2,84: lv 95 % 

1,70–4,74). Vanhempien terveydentilalla vakioitaessa vetosuhde oli 2,91 (lv 95 % 1,63–

2,48). Epäterveellisen elintapaprofiilin ja toisen asteen tutkinnon välillä oli myös 

yhteyttä, mutta vetosuhde oli pienempi kuin verrattuna peruskouluasteen tutkintoon. 

(taulukko 13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Pohjoissuomalaisten poikien epäterveellisen elintapaprofiilin yhteys korkeimpaan koulutukseen 

aikuisuudessa. 

Pojat (n=1780) Peruskouluasteen 

tutkinto 

Toisen asteen tutkinto 

OR (95 % LV) OR (95 % LV) 

Malli 1 Elintapaprofiili  Epäterveellinen  3,26 (2,25–4,71) 1,96 (1,58–2,43) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 2 Elintapaprofiili Epäterveellinen 3,13 (2,14–4,56) 1,89 (1,52–2,36) 

Terveellinen vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

korkein koulutus 

Peruskouluasteen tutkinto 5,83 (2,90–11,69) 4,76 (3,18–7,12) 

Toisen asteen tutkinto 2,71 (1,57–4,68) 2,78 (2,15–3,61) 

Korkeakoulu tutkinto vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 3 Elintapaprofiili Epäterveellinen  2,98 (1,97–4,51) 1,98 (1,56–2,52) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

korkein koulutus 

Peruskouluasteen tutkinto 1,68 (0,99–3,16) 1,78 (0,81–1,31) 

Toisen asteen tutkinto 0,35 (0,20–0,64) 0,34 (1,21–2,64) 

Korkeakoulu tutkinto vertailuluokka vertailuluokka 

Äidin 

terveydentila  

Huono 0,85 (0,44–1,64) 0,84 (0,44–1,64) 

Kohtalainen 0,99 (0,70–1,28) 0,99 (0,78–1,28) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka 

Isän 

terveydentila  

Huono 0,95 (0,58–1,54) 0,95 (0,58–1,54) 

Kohtalainen 1,03 (0,81–1,54) 1,03 (1,21–2,64) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka 

OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 



 

 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilien yhteys työmarkkina-asemaan 

aikuisuudessa 

Nuoruuden aikaiset elintapaprofiilit olivat yhteydessä työmarkkina-asemaan 

aikuisuudessa. Taulukossa 14 on kuvattuna tyttöjen ja poikien työmarkkina-aseman 

jakautuminen elintapaprofiileittain, sekä khiin neliön testin p-arvo. Työmarkkina-aseman 

osalta aikuisuudessa suurin ero pojilla näyttäytyi ylemmän toimihenkilön luokassa. 

Epäterveellisen elintapaprofiilin nuorista ylempiä toimihenkilöitä oli 11,2 %, kun taas 

terveellisen elintapaprofiilin pojista ylempiä toimihenkilöitä tai yrittäjiä oli 22,4 %. 

Epäterveellisen elintapaprofiilin pojista työmarkkinoiden ulkopuolella oli 21,6 %, ja 

terveellisen elintapaprofiilin pojista 14,4 %. Myös tyttöjen osalta eroavaisuudet 

näyttäytyvät lähes samankaltaisina. Epäterveellisen elintapaprofiilin tytöistä 

työmarkkinoiden ulkopuolella oli 22,0 % ja terveellisen elintapaprofiilin tytöistä 16,2 %. 

Ero näkyy tyttöjen profiilien välillä myös ylemmän toimihenkilön luokassa. Terveellisen 

elintapaprofiilin tytöistä oli ylempiä toimihenkilöitä 25,4 % kun epäterveellisen 

elintapaprofiilin nuorten ryhmässä ylempiä toimihenkilöitä oli 15,6 %. 

 

Taulukko 13. Pohjoissuomalaisten tyttöjen epäterveellisen elintapaprofiilin yhteys korkeimpaan koulutukseen 

aikuisuudessa. 

Tytöt (n=2002) Peruskouluasteen 

tutkinto 

Toisen asteen 

tutkinto 

OR (95 % LV) OR (95 % LV) 

Malli 1 Elintapaprofiili  Epäterveellinen  3,01 (1,81–5,01) 2,29 (1,90–2,76) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 2 Elintapaprofiili Epäterveellinen 2,84 (1,70–4,74) 2,16 (1,78–2,62) 

Terveellinen vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

korkein koulutus 

Peruskouluasteen tutkinto 4,43 (1,59–12,36) 5,58 (3,84–8,11) 

Toisen asteen tutkinto 2,54 (1,07–6,03) 2,86 (2,14–3,83) 

Korkeakoulu tutkinto vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 3 Elintapaprofiili Epäterveellinen  2,91 (1,63–2,48) 2,06 (1,68–2,54) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

korkein koulutus 

Peruskouluasteen tutkinto 1,85 (0,85–4,01) 1,90 (1,38–2,60) 

Toisen asteen tutkinto 0,44 (0,17–1,15) 0,37 (0,28–0,51) 

Korkeakoulu tutkinto vertailuluokka vertailuluokka 

Äidin 

terveydentila  

Huono 0,79 (0,1–6,25) 1,34 (0,72–2,48) 

Kohtalainen 1,68 (0,93–3,04) 1,06 (0,83–1,29) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka ref. 

Isän 

terveydentila  

Huono 1,17 (0,33–4,12) 1,28 (0,81–2,01) 

Kohtalainen 0,44 (0,17–1,15) 1,04 (0,84–1,30) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka 

OR = Odds ratio, vetosuhde. lv = luottamusväli 



 

Taulukko 14.  Pohjoissuomalaisten nuorten työmarkkina-aseman jakautuminen 

elintapaprofiileittain.  

 Epäterveellinen 

elintapaprofiili  

% (n) 

Terveellinen 

elintapaprofiili 

% (n) 

p 

Poikien 

työmarkkina-

asema 

(n=1750) 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 21,6 (143) 14,4 (157) 0,000 

Työntekijä 40,3 (267) 31,0 (337) 

Alempi toimihenkilö  20,5 (136) 24,2 (263) 

Ylempi toimihenkilö 11,2 (74) 22,4 (243) 

Yrittäjä 6,5 (43) 8,0 (87)  

Tyttöjen 

työmarkkina-

asema 

(n=1976) 

Työmarkkinoiden ulkopuolella 22,0 (178) 16,2 (189) 0,000 

Työntekijä 14,7 (119) 10,1 (118) 

Alempi toimihenkilö  45,1 (365) 44,4 (518) 

Ylempi toimihenkilö 15,6 (126) 25,4 (296) 

Yrittäjä 2,6 (21) 3,9 (46)  

 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilien yhteyttä aikuisuuden työmarkkina-

asemaan tarkasteltiin kolmen mallin avulla. Ensimmäisessä mallissa huomioitiin 

elintapaprofiilin (terveellinen/epäterveellinen) vaikutus nuorten työmarkkina-asemaan. 

Referenssiluokkana käytetiin luokkaa ylempi toimihenkilö. Seuraavassa mallissa 

huomiotiin vanhempien työmarkkina-asema ja kolmannessa mallissa äidin ja isän 

terveydentila. Pojilla epäterveellinen elintapaprofiili on yhteydessä heikompaan 

työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Taulukossa 15 on esitetty poikien epäterveellisen 

elintapaprofiilin ja työmarkkina-aseman välisen yhteyksien tarkastelu 

multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Vetosuhde työmarkkinoiden 

ulkopuolisuuteen aikuisuudessa on epäterveellisen elintapaprofiilin pojilla 2,99 kertainen 

(lv 95 % 2,12–4,22) verrattuna ylempiin toimihenkilöihin. Yhteys pienenee työmarkkina-

aseman noustessa työntekijän (OR 2,60: lv 95 % 1,92–3,53), alemman toimihenkilön (OR 

1,70: lv 95 % 1,22–2,37) ja yrittäjän (OR 1,62: lv 95 % 1,03–2,54) luokkaan. Kun malli 

vakioitiin vanhempien työmarkkina-asemalla, jossa vertailuluokkana toimihenkilö, 

vetosuhde säilyy edelleen tilastollisesti merkitsevänä, muissa työmarkkina-aseman 

luokissa, paitsi yrittäjien luokassa (työmarkkinoiden ulkopuolella OR 2,73: lv 95 % 1,89–

3,95, työntekijä OR 2,35 lv 95 % 1,92–3,53, alempi toimihenkilö OR 1,56 lv 95 % 1,10–

2,23). Kun malli vakioitiin äidin ja isän terveydentilalla, epäterveellisen elintapaprofiilin 

ja työmarkkina-aseman luokkien välillä on yhteyttä, mutta ei yrittäjien luokassa 

(työmarkkinoiden ulkopuolella OR 2,67: lv 95 % 1,78–3,97, työntekijä OR 2,35 lv 95 % 

1,66–3,33, alempi toimihenkilö OR 1,53: lv 95 % 1,04–2,23).  

 



 

 

 

Tytöillä epäterveellinen elintapaprofiili on yhteydessä heikompaan työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa, erityisesti työntekijän työmarkkina-asemaan. Taulukossa 16 on 

esitetty tyttöjen epäterveellisen elintapaprofiilin ja työmarkkina-aseman välisen 

yhteyksien tarkastelu multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Vetosuhde 

työmarkkinoiden ulkopuolisuuteen aikuisuudessa on 2,21 kertainen (lv 95 % 1,65–2,96) 

verrattuna ylemmän toimihenkilön asemaan niillä tytöillä, joilla nuoruudessa oli 

epäterveellinen elintapaprofiili. Vetosuhde kasvaa työmarkkina-aseman noustessa 

työntekijän luokkaa (OR 2,37: LV 95 % 1,71–3,29) ja pienenee työmarkkina-aseman 

ollessa alempi toimihenkilö (OR 1,66: lv 95 % 1,29–2,12). Kun malli vakioitiin 

vanhempien työmarkkina-asemalla, jossa vertailuluokkana on vanhempien 

toimihenkilöasema, epäterveellisen elintapaprofiilin ja työmarkkina-aseman välinen 

yhteys säilyy edelleen tilastollisesti merkitsevänä, jokaisessa työmarkkina-aseman 

Taulukko 15. Pohjoissuomalaisten poikien epäterveellisen elintapaprofiilin yhteys työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa. 
Pojat (n=1780) Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

Työntekijä Alempi 

toimihenkilö 

Yrittäjä 

OR (95 % lv) OR (95 % lv) OR (95 % lv) OR (95 % lv) 

Malli 

1 

Elintapaprofiili  Epäterveellinen  2,99 (2,12–4,22) 2,60 (1,92–3,53) 1,70 (1,22–2,37) 1,62 (1,03–2,54) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 

2 

Elintapaprofiili Epäterveellinen 2,73 (1,89–3,95) 2,35 (1,70–3,27) 1,56 (1,10–2,23) 1,49 (0,93–2,38) 

Terveellinen ref. ref. ref. ref. 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

2,43 (1,14–5,16) 1,48 (0,71–3,09) 0,89 (0,40–1,97) 2,29 (0,76–5,97) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

2,72 (1,04–7,10) 2,99 (1,25–7,19) 1,36 (0,52–3,57) 1,53 (0,38–6,27) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

2,01 (1,33–3,02) 2,84 (1,97–3,99) 1,80 (0,81–1,71) 1,67 (0,96–2,89) 

Yrittäjä 1,95 (1,21–3,15) 2,19 (1,44–3,33) 1,18 (0,76–1,84) 3,49 (1,99–6,12) 

Toimihenkilö ref. ref. ref ref 

Malli 

3 

Elintapaprofiili Epäterveellinen  2,67 (1,78–3,97) 2,35 (1,66–3,33) 1,53 (1,04–2,23) 1,59 (0,97–2,63) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

1,95 (0,85–4,46) 1,25 (0,56–2,77) 0,66 (0,27–1,64) 2,59 (0,97–6,92) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

3,19 (1,05–9,71) 4,24 (1,55–11,6) 1,39 (0,44–4,41) 2,23 (0,50–9,90) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

1,92 (1,24–2,97) 2,81 (1,94–4,09) 1,28 (0,86–1,90) 1,58 (0,88–2,84) 

Yrittäjä 1,64 (0,98–2,74) 2,22 (1,43–3,44) 1,17 (0,74–1,86) 3,22 (1,78.5,80) 

Toimihenkilö  2,67 (1,78–3,97) 2,35 (1,66–3,33) 1,53 (1,04–2,23) 1,59 (0,97–2,63) 

Äidin 

terveydentila  

Huono 1,37 (0,43–4,17) 1,17 (0,44–3,27) 1,69 (0,61–4,64) 0,85 (0,17–4,41) 

Kohtalainen 1,18 (0,78–1,77) 1,08 (0,75–1,53) 1,03 (0,70–1,50) 1,29 (0,78–2,13) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Isän 

terveydentila  

Huono 1,13 (0,54–2,34) 0,70 (0,36–1,37) 0,74 (0,35–1,54) 0,57 (0,20–1,64) 

Kohtalainen 1,31 (0,81–1,95) 1,13 (0,80–1,59) 1,14 (0,80–1,65) 0,99 (0,61–1,63) 

Hyvä 1,37 (0,43–4,17) 1,17 (0,44–3,27) 1,69 (0,61–4,64) 0,85 (0,17–4,41) 

OR = odds ratio eli vetosuhde.  lv = luottamusväli 



 

luokassa, paitsi yrittäjien luokassa (työelämän ulkopuolella OR 1,92: lv 95 % 1,41–2,62, 

työntekijä OR 2,22 lv 95 % 1,57–3,14 alempi toimihenkilö OR 1,56: lv 95 % 1,19–2,03). 

Malli 3 on vakioitu äidin ja isän terveydentilalla, epäterveellisen elintapaprofiilin ja 

työmarkkina-aseman luokkien välinen yhteys säilyy merkitsevänä kaikissa työmarkkina-

aseman luokissa, paitsi yrittäjien luokassa (työelämän ulkopuolella OR 1,88: lv 95 % 

1,34–2,64, työntekijä OR 2,25 lv 95 % 1,53–3,30, alempi toimihenkilö OR 1,56 LV 95 

% 1,17–2,07).  

 

 

 

 

 

Taulukko 16. Pohjoissuomalaisten tyttöjen epäterveellisen elintapaprofiilin yhteys työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa. 
Tytöt (n=2002) Työmarkkinoide

n ulkopuolella 

Työntekijä Alempi 

toimihenkilö 

Yrittäjä 

OR (95 % lv) OR (95 % lv) OR (95 % lv) OR (95 % lv) 

Malli 

1 

Elintapaprofiili  Epäterveellinen  2,21 (1,65–2,96) 2,37 (1,71–3,29) 1,66 (1,29–2,12) 1,07 (0,62–1,87) 

Terveellinen  vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 

2 

Elintapaprofiili Epäterveellinen 1,92 (1,41–2,62) 2,22 (1,57–3,14) 1,56 (1,19–2,03) 0,91 (0,49–1,71) 

Terveellinen ref. ref. ref. ref. 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

2,10 (1,06–4,14) 3,21 (1,50–6,84) 1,96 (1,08–3,46) 1,11 (0,24–5,22) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

2,64 (1,14–6,12) 3,75 (1,49–9,47) 1,86 (0,86–4,05) 1,99 (0,39–9,95) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

1,44 (1,01–2,07) 2,54 (1,66–3,88) 1,67 (1,24–2,25) 1,47 (0,73–2,95) 

Yrittäjä 1,09 (0,72–1,64) 1,87 (1,16–3,02) 1,25 (0,87–1,68) 1,70 (0,83–3,51) 

Toimihenkilö vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Malli 

3 

Elintapaprofiili Epäterveellinen  1,88 (1,34–2,64) 2,25 (1,53–3,30) 1,56–1,17–2,07) 0,86 (0,43–1,73) 

Terveellinen  ref. ref. ref. ref. 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

Työmarkkinoiden 

ulkopuolella 

2,06 (0,94–4,54) 3,83 (1,63–8,99) 1,97 (0,99–3,89) 1,75 (0,35–8,62) 

Apu- tai 

sekatyöntekijä 

2,34 (0,93–5,84) 3,61 (1,17–9,09) 1,79 (0,78–4,08) 2,69 (0,52–13.99) 

Ammattitaitoinen 

työntekijä 

1,49 (1,00–2,20) 2,63 (1,64–4,20) 1,79 (1,24–2,53) 1,68 (0,77–3,64) 

Yrittäjä 1,06 (0,68–1,65) 2,06 (1,23–3,45) 1,26 (0,85–1,72) 1,60 (0,70–3,67) 

Toimihenkilö  vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

Äidin 

terveydentila  

Huono 2,94 (0,89–9,73) 0,68 (0,12–3,82) 2,58 (0,87–7,63) 2,20 (0,23–20,93) 

Kohtalainen 1,51 (1,06–2,15) 1,22 (0,82–1,18) 1,12 (0,84–1,51) 1,40 (0,71–2,75) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka  vertailuluokka 

Isän 

terveydentila  

Huono 1,45 (0,72–2,91) 1,61 (0,72–3,60) 1,09 (0,58–2,03) 0,68 (0,15–3,17) 

Kohtalainen 1,02 (0,72–1,46) 1,71 (1,15–2,54) 1.34 (1,01–1,79) 0,59 (0,28–1,23) 

Hyvä vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka vertailuluokka 

ORc= odds ratio eli vetosuhde.  lv = luottamusväli 



 

Multikollineaarisuuden testaus 

Tutkimuksessa testattiin selittäjämuuttujien osalta multikollineaarisuutta VIF-kertoimen 

avulla. Se vaihteli pojilla 1,003 ja 1,056 välillä, ja tytöillä 1,003 ja 1,053 välillä. 

Selittäjämuuttujien välinen korrelaatio arvioitiin ristiintaulukoinneilla ja Cramerin V-

kertoimen avulla. Korrelaatiot vaihtelivat pojilla 0,000 ja 0,393 välillä. Pojilla äidin 

terveydentilan ja elintapaprofiilien välillä korrelaatio oli kohtalainen 0,039 (Cohen, 

1988). Muiden muuttujien välillä korrelaatio oli matala. Tytöillä selittäjämuuttujien 

väliset korrelaatiot vaihtelivat 0,000 ja 0,45 välillä. Tytöillä isän terveydentilan ja 

elintapaprofiilien välillä oli kohtalainen yhteys. Taulukossa 17 on kuvattuna VIF-

kerrointen ja Cramerin V-kerrointen arvot tytöille ja pojille.  

 

 

 

6. POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pohjoissuomalaisten nuorten sosioekonomisen 

aseman ja nuoruuden aikaisten elintapaprofiileiden välisiä yhteyksiä nuorten 

koulutukseen ja työmarkkina-asemaan myöhemmin aikuisuudessa. Tutkimus tuottaa 

uutta tietoa elintapaprofiilien merkityksestä myöhempään kolutukseen ja työmarkkina-

asemaan aikuisuudessa. Pohdintaluvussa tarkastellaan ensin tuloksia, jonka jälkeen 

menetelmien luotettavuutta ja tutkimuksen eettisyyttä. Lopuksi esitetään johtopäätökset 

sekä jatkotutkimusehdotukset. 

Taulukko 17. Selittäjämuuttujien väliset korrelaatiot ja VIF-kertoimet tyttöjen ja poikien 

osalta.  
 Nuorten 

elintapa-

profiilit 

Vanhempien 

korkein 

koulutus  

Vanhempien 

työmarkkina-

asema  

Äidin 

terveydentila 

Isän 

terveydentila 

VIF-

kerroin 

pojat 

VIF-

kerroin 

tytöt 

Nuorten 

elintapaprofiilit 

- 0,000b 0,003 b 0,004 b 0,450 b 1,014 1,010 

Vanhempien 

korkein 

koulutus 

0,003a - 0,000 b 0,000 b 0,000 b 1,003 1,003 

Vanhempien 

työmarkkina-

asema 

0,007 a 0,000 a - 0,047 b 0,018 b 1,012 1,005 

Äidin 

terveydentila 

0,393 a 0,052 a 0,061 a - 0,000 b 1,057 1,053 

Isän 

terveydentila 

0,007 a 0,001 a 0,183 a 0,000 a - 1,065 1,049 

a Cramerin V korrelaatiokerroin pojille, b Carmerin V korrelaatiokerroin tytöille 



 

 

6.1. Tulosten pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että jo lasten syntymävuoden 

aikainen vanhempien työmarkkina-asema vaikuttaa heidän elintapaprofiileihinsa 

nuoruudessa. Kun mallissa huomiotiin vanhempien korkein koulutus sekä terveydentila, 

säilyi sekä pojilla että tytöillä vanhempiensa työmarkkina-aseman yhteys merkitsevänä 

elintapaprofiileihin. Apu- tai sekatyöntekijä -vanhempien nuoret kuuluivat 

todennäköisemmin epäterveelliseen elintapaprofiiliin kuin terveelliseen. Osa elintavoista 

ovat sellaisia, jotka muovautuvat jo lapsuudessa ja perheessä omaksutut elintavat 

vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen, esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden osalta (Telama, 

2005). Myös vanhempien elintavat on yhteydessä lasten ja nuorten tekemiin elintapoihin. 

Esimerkiksi ylipainoisten vanhempien lapsilla on suurempi riski olla itsekin ylipainoinen 

(Wang, ym. 2017). Eri sosiaaliryhmien välillä on eroja terveyskäyttäytymisen, 

elintapojen ja elämäntyylin osalta. Sosiologi Bourdieu kutsui tätä elämäntyyliä 

habitukseksi, johon sosioekonominen asema vaikuttaa. (Power, 1999.) Eri 

sosiaaliluokissa elämäntyyli on erilainen, ja voi myös tätä kautta vaikuttaa nuorten 

elintapaprofiloitumiseen. Esimerkiksi alemmissa sosioekonomisen aseman ryhmissä 

tupakoidaan enemmän kuin korkeamman sosiaalisen aseman ryhmissä (Hiscock, ym. 

2012). Toisaalta siihen voivat vaikuttaa myös muutkin mekanismit, kun pelkästään 

omaksuttu elämäntyyli.  

Nuoruus on myös merkittävä ajanjakso, jolloin nuori tekee elintapavalintoja myös 

riskikäyttäytymisen, kuten alkoholin käytön ja tupakoinnin osalta (WHO 2018). Tässä 

tutkimuksessa epäterveellisen elintapaprofiilin nuoret tupakoivat enemmän ja olivat 

käyttäneet alkoholia useammin kuin terveelliseen elintapaprofiiliin kuuluvat nuoret. On 

mahdollista, että alemmassa työmarkkina-asemassa olevien perheiden elämänrytmi, 

esimerkiksi vanhempien epäsäännöllisten työaikojen, vuorotyön tai pitkien 

työvuovuorojen vuoksi, voi vaikuttaa siihen, millaisia elintapoja nuorilla on ja mitä 

mahdollisuuksia heillä on niiden toteuttamiseen. Nuorelle voi tulla tilaisuuksia tupakoida 

tai käyttää alkoholia myös siitä syystä, että vanhemmat eivät voi olla läsnä ja seurata 

nuoren tekemisiä. Perheen säännöllinen arkirytmi, mahdollistaa muun muassa 

terveellisen ateriarytmin sekä myös perheen yhteiset ruokailuhetket (Lyytikäinen & 

Raulio, 2020). Vanhempien vuorotyö vaikuttaa keskeisesti perheen sosiaaliseen 



 

vuorovaikutukseen, joka vaikuttaa myös nuorten elintapoihin (Costa & Silva, 2019). 

Toisaalta taas on huomattu, että äidin kotona olo suojaa epäterveellisiltä elintapavoilta 

nuoruudessa (Marttila-Tornio, ym. 2020). Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että 

terveellisten elintapojen omaksumisessa on myös keskeistä vanhempien läsnäolo ja hyvä 

sosiaalinen vuorovaikutus perheessä. Toimihenkilö asemassa olevien perheiden nuoret 

kuuluivat useammin terveellisen elintapaprofiilin ryhmään. Mahdollisesti näiden nuorten 

vanhemmat myös tekevät useammin säännöllistä työaikaa, ja perheelle jää yhteistä aikaa 

arjessa. Kuitenkaan tämän tutkimuksen tulosten perusteella tätä ei voida vahvistaa, sillä 

ei tarkasteltu vanhempien työaikaa tai kotonaoloa. Jatkossa olisikin mielenkiintoista 

tutkia, miten eri sosioekonomisessa asemassa olevien työaikarytmit vaikuttavat nuorten 

elintapaprofiloitumiseen. Sen perustella saisi kattavamman käsityksen työn- ja perheen 

yhteensovittamisen vaikutuksista nuorten elintapavalintoihin.  

Tämän tutkimuksen mukaan pohjoissuomalaisten nuorten vanhempien koulutus oli 

yhteydessä nuorten elintapavalintoihin, siten että matalammin koulutettujen vanhempien 

nuoret kuuluivat useammin epäterveelliseen elintapaprofiiliin, kuin korkeammin 

koulutettujen vanhempien nuoret. Kun mallissa huomioitiin myös vanhemman 

työmarkkina-asema sekä terveydentila yhteys säilyi tyttöjen osalta merkitsevänä.  

Peruskoulututkinnon tai vähemmän suorittaneiden vanhempien tytöillä oli 1,8 kertainen 

vetosuhde kuulua epäterveelliseen elintapaprofiiliin kuin korkeakoulutettujen 

vanhempien tytöillä. Koulutusta on ollut useimmin käytetty sosioekonomisen aseman 

indikaattori, elintapaprofiilien tarkastelun yhteydessä. Aiemmissa elintapaprofiileissa on 

vaihdellen huomioitu eri elintapoja ja on useita tapoja muodostaa niitä. (Leech, ym. 

2014.) Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti erilaisia keskeisiä elintapoja, joilla on 

myös merkittäviä terveysvaikutuksia (WHO, 2009). Aiemmissa elintapaprofiileja 

koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi sosiaalisen aseman yhteyttä 

aktiiviseen ja istuvaan elämäntyyliin (esim. Liu, ym. 2010, Nelson, ym. 2005), 

riskikäyttäytymiseen (esim. Noel, ym. 2013) liikuntaan, ravisemukseen ja 

persoonallisuustekijöihin (Ardic & Esin, 2015). Vanhempien korkeampi koulutus suojaa 

nuoria epäterveellisiltä elintavoilta ja lisää stressinsietokykyä (Ardic & Esin, 2015). 

Vanhempien matala koulutus taas lisää nuorten istuvan elämäntyylin riskiä (Liu, ym. 

2010) sekä riskikäyttäytymistä (Noel, ym. 2013). Myös yksittäisten elintapojen osalta on 

havaittu, että vanhempien matala koulutus on yhteydessä nuorten vähäisempään 

fyysiseen aktiivisuuteen ja istuvaan elämäntyyliin (Muñoz-Galiano, ym. 2020) ja 



 

lisääntyneeseen tupakointiin (Yañez, ym. 2017). Koulutuksen osalta vaikutusmekanismit 

ovat monenlaisia. Perheellä saattaa olla erilaisia mahdollisuuksia tukea nuorta 

terveellisiin elintapoihin (Brunello, ym. 2015). Nuorten oma sekä vanhempien korkeampi 

koulutus lisää nuorten tietoisuutta terveellisemmistä elintavoista ja mahdollistaa 

vanhempia tukemaan nuoria tekemään niitä. (Brunello, ym. 2015.) Korkeampi koulutus 

lisää tiedollisia valmiuksia tehdä tavoitteellisesti terveellisiä elintapavalintoja, 

esimerkiksi harrastaa tavoitteellisesti ja säännöllisesti liikuntaa (Gustafson & Rhodes, 

2012). Korkeampi koulutus saattaa myös lisätä sosiaalisen verkostojen monipuolisuutta, 

joiden on todettu myös oleva merkittävä tekijä muun muassa fyysisen aktiivisuuden 

edistämisessä (Gustafson & Rhodes, 2012). Koulutuksen lisäksi hyvät perhesuhteet ja 

sosiaaliset suhteet vertaisiin ennakoivat terveellisempiä elintapoja (Ardic & Esin, 2015). 

Koulutus ennakoi parempaa työmarkkina-asemaa ja näin ollen parempia taloudellisia 

mahdollisuuksia terveellisiin elintapoihin (Galobardes, ym. 2007). Paitsi tiedollisten, 

taidollisten ja sosiaalisten voimavarojen lisäksi koulutuksen myötä perheen taloudelliset 

resurssit paranevat, jolloin perheellä voi olla paremmat taloudelliset mahdollisuudet tukea 

nuorta terveellisiin elintapoihin. Esimerkiksi liikunnan harrastaminen vaatii usein 

perheeltä taloudellisia panostuksia, ja perheen korkeampi tulotaso on aiemmin havaittu 

olevan yhteydessä lasten urheiluseuraharrastamiseen (Kantomaa, ym.2007). Myös 

vanhempien nuorta kannustava ote sekä ajallinen panostus, nuorten fyysisen 

aktiivisuuden edistämisen kannalta ovat merkityksellisiä (Baure, ym. 2008). 

Korkeammin koulutettujen ja työmarkkina-asemaltaan paremmin toimeen tulevien 

perheiden lapset voivat asua myös sellaisessa ympäristössä, joka tukee terveellisiä 

elintapoja (Gustafson & Rhode, 2012). Ympäristötekijöillä on myös keskeinen merkitys 

elintapojen näkökulmasta ja ympäristö on myös yksi keskeinen terveyden määrittäjä 

(Palosuo & Lahelma, 2013). On hyvin monenlaisia vaikutusmekanismeja 

sosioekonomisen aseman tarkastelun ja elintapojen välillä, joten terveyden edistämisessä 

tulisikin ottaa koko nuorten elinympäristö, perhe ja sosiaaliset suhteet huomioon. 

Koulutus on kuitenkin tunnistettu merkittävänä tekijänä, jonka kautta olisi mahdollista 

vaikuttaa myös laajemmin väestön terveyseroihin (Hahn & Truman, 2005). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin nuoruuden aikaisen epäterveellisen elintapaprofiilin 

yhteys matalampaan koulutusasteeseen aikuisuudessa. Mikäli nuorten elintapaprofiili oli 

epäterveellinen, oli pojilla ja tytöillä noin kolminkertainen vetosuhde olla aikuisena 

peruskoulutuksen suorittaneiden luokassa kuin korkeammin koulutettujen luokassa. 



 

Yhteys epäterveellisen elintapaprofiilin ja matalamman koulutuksen välillä säilyi, kun se 

vakioitiin vanhempien korkeimmalla koulutuksella sekä terveydentilalla. 

Elintapaprofiilinen yhteyksiä myöhempään aikuisuuden kouluttautumiseen ei juuri olla 

tutkittu, sen sijaan nuoruuden aikaisten terveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen on 

havaittu olevan yhteydessä huonompaan fyysiseen terveydentilaan (Burdette, ym. 2017). 

Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan, nuoruudessa koetut terveysongelma 

ennakoivat matalampaa koulutusastetta aikuisuudessa (Mikkonen, 2021). On myös 

mahdollista, että epäterveellisen elintapaprofiilin nuorilla voi olla myös terveysongelmia, 

jotka voiva selittää erot koulutuksessa. Suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin suoran- ja 

epäsuoran terveyskäyttäytymisen yhteyttä myöhempään koulutukseen aikuisuudessa. 

Tulosten mukaan nuoruuden aikainen epäsuora-terveyskäyttäytyminen, johon vaikuttavat 

yksilön tekemät terveysvalinnat, on todennäköisemmin yhteydessä matalampaan 

kouluttautumiseen aikuisuudessa. (Koivusilta, ym. 2003.) Sekä tämän tutkimuksen että 

aikaisempien tutkimuksen (Burdette, ym. 2017; Koivusilta, ym. 2003), tulokset 

osoittavat, että terveyskäyttäytymiseen liittyvän eriarvoisuuden kehittyminen voi alkaa jo 

nuoruudessa, ennakoiden matalampaa koulutusastetta. Tämän lisäksi nuorten matalaan 

koulutusasteeseen on yhteydessä myös heidän vanhempiensa vähäinen koulutus. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan sekä tytöillä että pojilla vanhempien peruskouluasteen 

tutkinnon suorittaminen tai vähemmän, oli yhteydessä nuorten omaan peruskouluasteen 

tutkintoon, silloinkin kun analyysissa huomiotiin nuorten elintapaprofiilit sekä 

vanhempien terveydentila. Vanhempien koulutus on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa 

myös nuorten koulutukseen (Keski-Petäjä & Witting, 2016). 

Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilit olivat yhteydessä myöhempään 

työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Pojilla epäterveellinen elintapaprofiili nuoruudessa 

oli yhteydessä työmarkkinoiden ulkopuolisuuteen aikuisuudessa, kun taas tytöillä 

epäterveellinen elintapaprofiili oli yhteydessä työntekijään työmarkkina-asemaan. 

Terveelliseen elintapaprofiiliin kuuluvista pojista oli aikuisena noin kolmasosa ylempiä 

toimihenkilöitä tai yrittäjiä. Terveellisen elintapaprofiilin tytöt taas olivat useimmin 

alempia toimihenkilöitä. 

Lisäksi vaikuttaisi siltä, että pohjoissuomalaisten nuorten koulutus on korkeampi kuin 

heidän vanhempiensa koulutus, sillä vanhemmilla korkeakoulutus oli 17 %:lla ja nuorista 

korkeakoulutettuja oli 45 %. Terveyden ja sosiaalisen aseman välillä vallitsee 

sosioekonominen gradientti. Asteittain sosioekonomisen aseman parantuessa, kohenee 



 

myös terveys, elintavat ja huono-osaisuus vähenee. (Marmot, ym. 2008.) Väestön 

terveyseroja tulee tarkastella yhdessä sosiaalisen eriarvoisuuden ongelmana ja siitä syystä 

terveyserojen kaventamisen ja terveyden edistämisen tutkimukseen on kytkettävä 

sosiaalinen ulottuvuus (Vaarama, 2013). Sosioekonomisen aseman muutos elämänkaaren 

aikana ylöspäin voi olla merkittävä elintapoihin vaikuttava tekijä, olla on positiivia 

terveydellisiä vaikutuksia näiden nuorten myöhempään terveyteen ja heidän 

jälkipolvilleen. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta siitä, miten elintapaprofiilit ovat 

yhteydessä myöhempään sosiaaliseen asemaan aikuisuudessa, sillä myös lapsuuden ja 

nuoruuden aikainen sosioekonominen asema oli yhteyksiä siihen. On mahdollista 

yhteyksiä esimerkiksi mediaatioanalyyseilla, jonka avulla on mahdollista tunnistaa suoria 

ja epäsuoria yhteyksiä ilmiöiden välillä (Chang ym. 2016).  

 

6.2. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tämän tutkimuksen vahvuutena on pitkittäistutkimusasetelma. Pohjois-Suomen 

syntymäkohortti 1986 perustettiin tavoitteena edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä 

(Oulun yliopisto). Syntymäkohortin väestö koostuu valikoimattomasti kaikista 1.8.1985-

31.7.1986 syntyneistä lapsista ja heidän äideistään. Pitkittäistutkimusasetelmalla on 

mahdollista tutkia elämänkaaren näkökulmasta tärkeitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

nuorten koulutukseen sekä työmarkkina-asemaan. Tutkimuksessa huomioitiin nuorten 

vanhempien sosioekonominen asema nuorten syntymähetkellä, nuoruudessa sekä 

myöhemmin heidän oma sosioekonominen asemansa aikuisuudessa, nuorten ollessa 32–

33-vuotiaita. Tavoitteena oli ensin tutkia syntymähetken sosiaalisen aseman avulla 

nuoruuden elintapaprofiloitumista sekä aikuisuuden koulutus- ja työmarkkina-asemaa, 

sekä myös selittää poikkileikkaavasti nuoruuden sosiaalisen aseman ja elintapaprofiilin 

välisiä yhteyksiä. Näiden jälkeen prospektiivisti selitettiin nuoruuden aikaisten 

elintapaprofiilien ja vanhempien koulutuksen yhteyttä myöhempiin aikuisuuden 

tapahtumiin. Näin on mahdollista saada laajempi käsitys eri elämäntapahtumien 

vaikutuksesta varsinaiseen lopputulosmuuttujaa, joka tässä tutkimuksessa oli nuorten 

koulutus ja työmarkkina-asema aikuisuudessa.  

Pohjois-Suomen syntymäkohortin aineisto koostuu lasten ja äitien lisäksi lasten isiltä sekä 

opettajilta kerätyistä aineistoista. Lisäksi syntymäkohortin aineisto sisältää erilaisia 



 

rekisteriaineistoja. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin kysely- ja rekisteriaineistoja. 

Kyselyaineistojen rajoituksena on se, ettei niihin aina välttämättä vastata sekä 

lomakkeiden puuttuvat tiedot. Aineisto on varsin kattava äidin raskauden aikaisen 

kyselyn osalta (n=9479), vanhempien kyselyiden (n=6866), ja nuorten kyselyn osalta 

(n=7182). (Oulun yliopisto 2021) Kuitenkin elintapaprofiilit oli mahdollista tehdä niistä 

tutkittavista nuorista, joilta oli vastaukset elintapoihin liittyen sekä vanhempien 

suostumus tutkimukseen osallistumiseksi (n=4303). Näin ollen elintapojen profilointi 

pienensi otoskokoa. Nuorten korkein koulutus sekä työmarkkina-asema ovat 

rekisteripohjaista tietoa, joten aineiston koko pysyi kohtalaisen hyvänä. Koulutuksen 

osalta tieto oli saatavilla 3782 nuorelta ja työmarkkina-aseman osalta aineiston koko oli 

hieman pienempi 3726. Tiedot ovat niistä nuorista, joilta oli aineiston perustella 

muodostettu elintapaprofiilit. Alkuperäisestä otoksesta aineisto supistui 39 % 

pienimmillään nuorten osalta. Vanhempien osalta tieto koulutuksesta oli 3726 

vanhemmalta ja työmarkkina-asema 3369 vanhemmalta yhteensä, jotka oli mahdollista 

yhdistää nuorten elintapaprofiileihin. Aineistoa voidaan kuitenkin pitää edustavana 

Pohjois-Suomen osalta, sekä yleistää tämän ikäluokan nuoriin (Liu, ym. 2017). 

Aineistonkeruussa käytetyt kyselylomakkeet oli validoitu syntymäkohortin 

tutkimuksissa, ja elintapoja sekä sosiaalista asemaa kuvaavat kysymykset ja väittämät 

laajasti käytettyjä. Tätä tutkimusta varten vanhempien ja nuorten korkein koulutus 

koostettiin sekä heidän perus- ja ammatillisesta koulutuksestaan, sekä luokiteltiin 

kolmiluokkaiseksi. Koulutuksen kolmiluokkaista jaottelua käytetään mm. 

kansainvälisessä koulutusluokituksessa (ISCED, 2011) sekä on käytetty myös muissa 

Pohjois-Suomen syntymäkohortin tutkimuksissa (esim. Heikkala, 2020). Sen sijaan 

työmarkkina-asemaa kuvaavia muuttujia taustaselvittelyn osalta löytyi runsaasti erilaisia 

ja menetelmät vaihtelivat. Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään viisiluokkaista 

muuttujaa, jotta pystytään erottelemaan eri tasoja ammateissa sekä myös erottelemaan 

työmarkkinoiden ulkopuolella olon. Luokittelu vaikutti kuitenkin joiltain osin eri 

luokkien kokoon, jolla voi olla vaikutusta tutkimuksen tarkkuuteen. 

Elintapaprofiilit koostuivat keskeisimmistä elintapavalinnoista, joita nuoret tekevät 

arkielämässään ja ovat terveydelle merkittäviä (WHO, 2009). Useat eri elintavat 

päädyttiin valitsemaan, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva nuorten elintavoista 

ja nuorten ryhmittymisestä niiden osalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa elintapaprofiileita 

on tehty hyvin vaihtelevin perustein ja sisällöin (Leech, ym. 2014). Tässä tutkimuksessa 



 

käytetyt elintapaprofiilit oli laadittu aiemmassa tutkimuksessa ja siinä arvioitiin 

elintapaprofiilien yhtäpitävyyskerroin hyväksi (Marttila-Tornio, ym. 2019). Tämän 

maisterin tutkimuksen tekijä on ollut kyseisessä tutkimuksessa mukana kiinteästi. 

Elintapoja koskevat väittämät olivat nuorten itsearviointeja, on mahdollista, että nuoret 

ovat yli- tai aliarvioineet vastauksissa. On tavallista, että esimerkiksi fyysisen 

aktiivisuuden osalta yliarvioidaan fyysisen aktiivisuuden määrää (Adams, ym. 2005). 

Elintapaprofiilien summapisteet kuvastavat keskimääräistä poikkeamaan ryhmän 

keskiarvosta. Suurimmat poikkeamat olivat tupakoinnin ja alkoholin kulutuksen osalta 

profiileissa. Tämän perusteella muotoutui myös elintapaprofiilien nimet epäterveellinen 

ja terveellinen -elintapaprofiilit.  

Aineisto analysoitiin käyttäen kuvailevia tunnuslukuja, ristiintaulukointia sekä 

multinominaalista regressioanalyysia. Ristiintaulukointien osalta esitetään sekä prosentit 

että frekvenssit, joista on mahdollista tarkastella luokkien suuruutta. Lisäksi 

ristiintaulukointien yhteydessä esitetään khiin neliön testin p-arvo, jonka avulla on 

mahdollisuus tutkia, onko ryhmien välillä eroa. Aineiston koko täytti ristiintaulukoinnin 

ja khiin neliön testin ehdot. (Munro 2001, 102.) Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 

multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Analyyseissa esitetään ensin 

vakioimaton malli ja sitten vakioidut mallit. Vakioinnilla pyritään estämään mahdolliseen 

muun taustatekijän vaikutus lopputulosmuuttujaan. (Munro, 2001, 245–257.) Analyysit 

toteutettiin myös erikseen tyttöjen ja poikien osalta. Tämän lisäksi tarkasteltiin selittävien 

muuttujien multikollineaarisutta korrelaatiomatriisin avulla. Muuttujien välisiä 

korrelaatioita tarkasteltiin Cramerin V -kertoimen avulla. Äidin terveydentilan ja poikien 

elintapaprofiilien välillä havaittiin kohtalainen korrelaatio 0,39, mutta 

regressioanalyyseissa on tavallista, että selittäjämuuttujien välillä havaitaan korrelaatioita 

(Kaakinen & Ellonen, 2003).  Tästä syystä tarkasteltiin vielä selittäjämuuttujien väliset 

VIF-kertoimet. Kaikkien muuttujien VIF-kerroin oli 1,001–1,009 välillä, joka voidaan 

tulkita siten, ettei muuttujien välillä ole liian suurta riippuvuutta (Allison, 2010).  

 

6.3. Tutkimuksen eettisyys 
 

Tämän maisterin tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä 

(TENK, 2012). Pohjois-Suomen syntymäkohortin aineiston saamista varten tuli toimittaa 

tutkimussuunnitelma ja allekirjoittaa salassapitosopimukset aineiston käytöstä. Aineisto 



 

käsiteltiin vain salasanoin suojatussa kansiossa Oulun yliopiston palvelimen kautta. 

Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1986 on saanut puoltavan lausunnon Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta 14.6.1999 (EETTMK 5/99).  

Lisäksi tutkittavilta nuorilta oli aiemmin kysytty suostumus tutkimukseen 

osallistumiseksi. Aineisto oli pseudonymisoitu, eikä ketään tutkittavaa ollut mahdollista 

tunnistaa tutkimusaineistosta.   

 

6.4. Tutkimuksen johtopäätökset 
 

Tutkimus tuottaa uutta tietoa Pohjoissuomalaisten nuorten elintapaprofiilien 

vaikutuksista nuorten koulutukseen ja työmarkkina-asemaan sekä vanhempien 

sosiaalisen aseman yhteydestä niihin. Nuoruuden aikainen epäterveellinen 

elintapaprofiili on yhteydessä aikuisuuden matalaan koulutusasteeseen verrattuna 

korkeaan koulutukseen. Vetosuhde oli epäterveellisen elintapaprofiilin tytöillä ja pojilla 

noin kolminkertainen. Epäterveellinen elintapaprofiili on myös tytöillä yhteydessä olla 

aikuisuuden työntekijän työmarkkina-asemaan ja pojilla se oli yhteydessä 

työmarkkinoiden ulkopuolisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin myös vanhempien 

sosiaalisen aseman merkittävä yhteys nuorten elintapaprofiileihin, koulutukseen ja 

työmarkkina-asemaan. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että elintavoilla yhdessä on 

merkittävä yhteys myöhempään sosioekonomiseen asemaan. Näin ollen olisi tärkeää 

pyrkiä mahdollisimman kattavasti ja tasa-arvoisesti edistämään jokaisen nuorten 

mahdollisuuksia tehdä terveellisiä elintapavalintoja sekä tukea perheiden 

mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. On kuitenkin huomioitava, ettei 

yhteyksien tarkastelulla voida nostaa yksittäisiä syitä esille, jotka vaikuttaisivat 

heikompaan sosioekonomiseen asemaan aikuisuudessa. Siitä syystä on aiheellista 

jatkossa tarkemmin tutkia, miten epäterveellinen elintapaprofiili vaikuttaa myöhempään 

sosioekonomiseen asemaan ja millä mekanismeilla. Mahdollisuus voisi olla tutkia aihetta 

laajemmin esimerkiksi mediaatioanalyysin avulla. 

 

 

 



 

Lähteet: 

 

Abel, T. (1991) Measuring health lifestyles in a comparative analysis: Theoretical issues 

and empirical findings. Social science & Medicine. 32(8):899-908. 

Adams, S., Matthews, C., Ebbeling, C., Moore, C., Cunningham, J., Fulton, J., & 

Hebert, J. (2005) The effect of social desirability and social approval on self-reports of 

physical activity. American Journal of Epidemiology, 161(4):383-398. 

Adler, N. & Newman, K. (2002) Socioeconomic Disparities In Health: Pathways and 

Policies. Health affairs. 21(2) https://doi.org/10.1377/hlthaff.21.2.60 

Allison, P. (2010) When you can safely ignore multicollinearity. 

https://statisticalhorizons.com/multicollinearity Viitattu 3.6.2021 

Ardic, A. & Esin, M. (2015) Factors associated with healthy lifestyle behaviors in a 

sample of Turkish adolescents: A school-based study. Journal of transcultural nursing. 

27(6):583-592. 

Balvkoca-Sleskova M., Benka, J. & Orosova, O. (2014) Parental employment status and 

adolescents` health: The role of financial situation, parent-adolescent relationship and 

adolescents` resilience. Psychology and Health. 30(4):400-422. 

Bauer, K., Nelson, M., Bourtelle, K. & Neumark-Sztainer, D. (2008) Parental influences 

on adolescents` physical activity and sedentary behavior: longitudinal findings from 

project EAT-II. International journal of behavioral nutrition and physical activity 5(12): 

https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-12 

Ben-Shlomo, Y. & Kuh, D. (2002) A life course approach to chronic disease 

epidemiology: Conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary 

perspectives. International Journal of Epidemiology. 31:285-293.  

Berkman LF. (2009) Social epidemiology: Social determinants of health in the United 

States: are we losing ground. Ann Rev Public Health. 30:27-41. 

Breen, R. (2010) Educational expansion and social mobility in the 20th century. Social 

forces. 89(2):365-388. 

Bricard, D., Jusot, F., Trannoy, A. & Tubeuf, S. (2020) Inequality of opportunities in 

health and death: an investigation from birth to middle age in Great Britain. 

International Journal of Epidemiology. 49(5):1739-1748. 

Brunello, G., Fort, M., Schneeweis, N. & Winter-Ebmer, R. (2015) The Causal effect of 

education on health: What is the role of health behaviors. Health economics. 25(3):324-

336. 

Burdette, A., Needham, B., Taylor, M. & Hill, T. (2017) Health lifestyles in 

adolescence and self-related health into adulthood. Journal of health and social 

behavior. 58(4):520-536. 

Byambasukh, O., Vinke. P., Kromhout, D., Navis, G. & Corpeleijn, E. (2021) Physical 

activity and 4-years changes in body weight in 52,498 non-obese people: the lifelines 

cohort. International journal of behavioral nutrition and physical activity. 75(18). 

https://doi.org/10.1186/s12966-021-01141-8 

https://statisticalhorizons.com/multicollinearity%20Viitattu%203.6.2021
https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-12
https://doi.org/10.1186/s12966-021-01141-8


 

Casetta, B., Videla, A., Bardach, A., Morello, P., Soto, N., Lee, K., Camacho, P., 

Moquillaza, R. & Ciapponi, A. (2017) Association between cirgarette smoking 

prevalence and income level: A systematic review and meta-analysis. Nicotine & 

Tobacco research. 19(12):1401-1407. https://doi.org/10.1093/ntr/ntw266 

CDC (2020) Health effects of cigarette smoking. 

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_lvg_smo

king/ 

Cicchetti, D., Bronen, R., Spencer, S., Haut, S., Berg, A., Oliver, P., & Tyler, P. 

(2006). Rating scales, scales of measurement, issues of reliability: Resolving some 

critical issues for clinicians and researchers. Journal of Nervous and Mental 

Disease, 194(8), 557-564. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000230392.83607.c5 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Costa, D. & Silva, I. (2019) Social and family impact of shift works from the 

perspective of family members. Rev. adm. Empres. 59(2). 

https://doi.org/10.1590/S0034-759020190204    

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. & 

Rasmussen, V. (2004) Young people’s health in context. Health Behaviour in School-

Aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. World 

Health Organization: Geneva, Health Policy for Children and Adolescents, no. 4. 

Ding, D., Rogers, K., Macniven, R., Kamalesh, V., Kritharides, L., Chalmers, J. & 

Bauman, A. (2014) Revisiting lifestyle risk index assessment in a large Australian 

sample: should sedentary behavior and sleep be included as additional risk factors? Prev 

Med 60:102–106. 

Dubow, EF., Boxer, P. & Huesmann, LR. (2009) Long-term effects of Parnets´ 

education on children´s educational and occupational success: Mediation by family 

interactions, child aggression and teenage aspirations. PMC. 55(3):224-249.  

Eurostat (2016) Employment and unemployment (LFS), Data. Database LFD series -

Detailed annual survey http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 

Ferreira, I., Van der Hors, K., Wendel-Vos, W., Kermer, S., van Lenthe, F. & Burg, J. 

2007. Environmental correlates of physical activity in youth – a review and update. 

Obes rev. 8(2):129-154. 

Fine, L., Philogene, G., Gramling, R., Coups, E., Sinha, S. (2004) Prevalence of 

multiple chronic disease risk factors: 2001 National Health Interview Survey. Am J 

Prev Med.27(2):18–24. 

Galobardes, B., Lynch, J. & Smith G. (2007) Measuring socioeconomic position in 

health research. Br Med Bull. 81-82:21-37. doi: 10.1093/bmb/ldm001 

Gemar, A. (2018) Sport as culture: Social class, styles of cultural consumption and 

sports participation in Canada. International Review for the Sociology of Sport. 

55(2):186-208. 

Grøntved, A., Ried-Larsen, M., Møller, N., Kirstensen, P., Wedderkopp, N., Froberg, 

K., Hu, F., Ekelund, U. & Andersen, L. (2014) Youth screen-time behaviors is 

https://doi.org/10.1093/ntr/ntw266
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/
https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000230392.83607.c5
https://doi.org/10.1590/S0034-759020190204
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database


 

associated with cardiovascular risk in young adulthood the European Youth Heart 

Study. European Journal of Preventive Cardiology. 21(1):49-56.  

Guthold, R., Stevens, G., Riley, L. & Bull, F. (2020) Global trends in insufficient 

physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys 

with 1.6 million participants. Lancet. 4:23-35. 

Gustafson, S. & Rhodhes R. (2012) Parental correlates of physical activity in children 

and earjly adolescents. Sports medicine. 36:79-97. 

Haddad, M. & Sarti F. (2020) Sociodemographic determinants of health behaviors 

among Brazilian adolescents: Trends in physical activity and food consumption, 2009-

2015.Appetite144. 

Halonen, J., Virtanen, M. Ala-Mursula, L., Miettunen, J., Vaaramo, E. & Karppinen, J, 

(2019) Socioeconomic and health-related childhood and adolescence predictors of entry 

into paid employment. The European Journal of Public Health. 29(3):555-561.  

Hanson, M. & Chen, E. (2007) Socioeconomic Status and Health Behaviors in 

Adolescence: A Review of the Literature. J Behav Med 30, 263 

https://doi.org/10.1007/s10865-007-9098-3 

Hayes, G., Dowd., K., MacDonnacha, C., & Donnelly A. (2019) Tracking of physical 

activity and sedentary behavior from adolescence to young adulthood: A systematic 

literature review. Journal of adolescent health 65:446-454. 

Heikkala, E. (2020) Co-occurrence of unhealthy behaviours and psychosocial problems 

among adolescents, with special reference to low back and multisite musculoskeletal 

pains during adolescence and labour market exclusion in early adulthood. Acta 

Universitatis Ouluensis, D, Medica. 1567. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-

2576-0. 

Hiscock, R., Bauld, L., Amos, A., Fildler, J. & Muntafò M. (2012) Socioeconomic 

status and smoking: a review. Annals of the New York academy of science. 1248:107-

123. 

Hirvonen N (2015) Health information matters: everyday health information literacy 

and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men. 

Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora, 133. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-

952-62-1040-7 

Hobbs, M., Duncan, MJ., Collins, P., McKenna, J., Schoeppe S., Rebar AL., Alley S., 

Short, C. & Vandelanotte C. (2018) Clusters of health behaviours in Queensland adults 

are associated with different socio-demographic characteristics. Journal of Public 

Health. 42(2):268-277. 

Holman, D. & Walker, A. (2018) Social Quality and Health: Examining individual and 

neighborhood contextual effects using a multilevel modelling approach. Soc Indic Res. 

138:245–270. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1640-2 

Ilmakunnas, I., Kestilä, L., Karvonen, S. & Kauppinen TM. (2017) Elämänkulku 

terveyssosiologisessa tutkimuksessa s, 76-94. Teoksessa (toim.) Karvonen S., Kestilä, 

L. & Mäki-Opas, T. Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus Helsinki University Press 

Ikonen, R. & Helakorpi, S. (2019) Lasten ja nuorten hyvinvointi - Kouluterveyskysely 

2019. Tilastoraportti 33. 

https://doi.org/10.1007/s10865-007-9098-3
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1040-7
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1040-7


 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveys

kysely.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

ISCED (2011). International classification of Education (ISCED). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCE

D)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29 Viitattu: 31.5.2021. 

Isengard, B. (2003) Youth Unemployment: Individual Risk Factors and Institutional 

Determinants. A Case Study of Germany and the United Kingdom, Journal of Youth 

Studies, 6:4, 357-376, DOI: 10.1080/1367626032000162096 

Kahma, N. (2012) Sport and social class: The case of Finland. International review for 

the sociology of sport. 47(1):113-130. 

Kantomaa, M., Tammelin, T., Näyhä, S. & Taanila A. (2007) Adolescents` physical 

activity in relation to family income and parents` education. Preventive Medicine 

44(5):410-415.  

Kantomaa, M. (2010) The role of physical activity on emotional and behavioral 

problems, self-related health and educational attainment among adolescents. Acta 

universitatis Ouluensis, 1043. 

Kari, J., Pehkonen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O. & Tammelin, T. (2017) 

Longitudinal associations between physical activity and educational outcomes. 

Medicine & Science in Sports & Exercise. DOI: 10.1249/MSS.0000000000001351 

Kavetsos, G. (2011) The impact of physical activity on employment. The Journal of 

Socio-Economics 40:775–779. 

Kestilä, L., Karvonen, S., Parikka, S., Seppänen, J., Haapakorva, P. & Sutela, E. (2018) 

Vanhempien koulutus ennustaa nuorten hyvinvointia pitkälle aikuisuuteen. THL. 

Tutkimuksesta tiivisti 19. Viitattu 23.1.2021 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136605/URN_ISBN_978-952-343-144-

7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Koivusilta, L., Rimpelä, A. & Vikat, A. (2003) Health behaviours and health in 

adolescence as predictors of educational level in adulthood: a follow-up study from 

Finland. Social science & Medicine 57:577-593.  

Komulainen, K., Mittelman, M., Jokela, M., Laitinen, T., Pahkala, K., Elovainio, M., 

Juonala, M., Tammelin, T., Kähönen, M., Raitakari, O., Kelttikangas-Järvinen, L., 

Pulkki-Råback, L. (2019) Socioeconomic position and intergenerational associations of 

ideal health behaviors. Eur J Prev Cardiol. 26(15): 1605-1612. 

Kuh, D., Ben-Sholomo, Y., Lynch, J., Hallqvist, J., & Power, C. (2003) Life course 

epidemiology. J Epidemiol Community Health. 57:778-783. 

Kumar, B., Robinson, R. & Till, S. (2015) Physical activity and health in adolescence. 

Clin med (Lon). 15(3):267-272.  

Kvaavik, E., Batty, D., Ursin, G., Huxley, R. & Gale, C. (2010) Influence of individual 

and combined health behaviors on total and cause-specific mortality in men and women. 

Arch Intern Med: 170: 711-718. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29


 

Kwak, C. & Clayton-Matthews, A. (2002) Multinomial Logistic Regression, Nursing 

Research 51(6)404-419. 

Lallukka, T., Kerkelä, M., Ristikari, T., Merikukka, M., Hiilamo, H., Virtanen, M., 

Øverland, S., Gissler, M., & Halonen, J. (2019). Determinants of long-term 

unemployment in early adulthood: A Finnish birth cohort study. SSM - population 

health, 8, 100410. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100410 

Lee, I., Shiroma, E. Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. & Katzmarzyk, P. (2012) Effect of 

physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of 

burden of disease and life expectancy. Lancet. 380:219–9. 

Leech, R., McNaughton, S. & Timperio, A. (2014) The clustering of diet, physical 

activity and sedentary behavior in children and adolescents: a review. Int J Behav Nutr 

Phys Act 11, 4 https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-4 

Liu, H., Shen, Y, Ning, J. & Qin, J. (2017) Sample size calculations for prevalent cohort 

designs. Stat Methods Med Res. 26(1):280-291. 

Liu, J., Kim, J., Colabianchi, N., Ortaglia, A. & Pate, R. (2010) Co-varying patterns of 

physical activity and sedentary behaviors and their long-term maintenance among 

adolescents. J Phys Act Health. 7: 465-474. 

Lounassalo, I., Salin, K., Kankaanpää, A. Hirvensalo M, Palomäki S, Tolvanen A, Yang 

X & Tammelin T. (2019) Distinct trajectories of physical activity and related factors 

during the life course in the general population: a systematic review. BMC Public 

Health 19, 271. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6513-y 

Lynch J. & Kaplan, A. (2000) Socioeconomic position. Teoksessa: Berkman LF & 

Kawachi, I. (toim.) Social Epidemiology. 13–35. New York: Oxford University Press, 

2000 

Lyytikäinen, A. & Raulio, S. (2020) Koululaisten ja opiskelijoiden ravitsemus. 

Lääkärikirja, Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01274 Viitattu: 8.6.2021 

Läärä, E., Luostarinen, T., Hakulinen, T., Lyytikäinen, O., Sarna, S., Virtala A-M., 

Riihimäki, H. & Hakama, M. (2008) Epidemiology dictionary English-Finnish. 

https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-englanti-suomi viitattu 14.6.2021 

Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. & Taylor S. (2008) Closing the gap in a 

generation: health equity through action on the social determinants of health. Lancet. 

372:1661-1669. 

Marttila-Tornio, K., Ruotsalainen, H., Miettunen, J., Männikkö, N. & Kääriäinen, M. 

(2019) Clusters of health behaviours and their relation to body mass index among 

adolescents in Northern Finland. Scand J Caring Sci. doi: 10.1111/scs.12769  

Marttila-Tornio, K., Ruotsalainen, H., Miettunen, J., Männikkö, N. & Kääriäinen M. 

(2020) Association Between Psychosocial Problems and Unhealthy Health Behavior 

Patterns Among Finnish Adolescents. Child Psychiatry Hum Dev 

https://doi.org/10.1007/s10578-020-00967-w 

Moisio, P. & Kauppinen, T. (2010) Toimeentulotuen asiakkuus periytyy vanhemmilta 

lapsille. Hyvinvointikatsaus 1, 10–13. 

https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100410
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01274
https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-englanti-suomi
https://doi.org/10.1007/s10578-020-00967-w


 

Mayne, SL., Virudachalam., S. & Fiks, AG. (2020) Clustering of unhealthy behaviors in 

a nationally representative sample of U.S. children and adolescents. Preventive 

Medicine. 130  

 

Merikukka, M. (2020) Lapsuuden elinolojen yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin: 

Kansallinen syntymäkohortti1987 -rekisteritutkimus. Acta Universitatis Ouluensis, D, 

Medica. 1558. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2530-2 

 

Mewton, L., Champion, K., Kay-Lambkin, F., Sunderland, M., Thronton, L. & Teesson, 

M. (2019) Lifestyle risk indices in adolescence and their relationships to adolescent 

disease burden: findings from an Australian national survey. BMC Public Health 19, 60 

https://doi.org/10.1186/s12889-019-6396-y 

 

Merikukka, M., Ristikari, T., Tuulio-Henriksson A., Gissler, M. & Laaksonen, M. 

(2018) Childhood determinants for early psychiatric disability pension: A 10-year 

follow-up study of the 1987 Finnish Birth Cohort. International Journal of Social 

Psychiatry. 64 (8):715-725. https://doi.org/10.1177/0020764018806936 

Mikkonen, J. (2021) The educational consequences of adolescent health problems. 

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, väitöskirja. Valtiotieteellisen 

tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences - 

URN:ISSN:2343-2748 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329969 Viitattu 14.6.2021 

 

Mize, T. (2017) Profiles in health: Multiple roles and health lifestyles in early 

adulthood. Social Science and Medicine 178(1): 196-205 

Muñoz-Galiano, I. Connor, J., Gómez-Ruano M. & Torres-Luque,G. (2020) Influence 

of the parental educational level on physical activity in schoolchildren. Sustainability. 

12:3920. 

Munro, B. (2001) Statistical method for health research. Lippincott. 4th edition.  

 

Mustonen, A. (2018) Adolescent substance usen and risk of psychosis in the Northern 

Finland Birth Cohort 2986. Acta universitatis Ouluensis, 1482. 

 

Myrskylä, P. (2013) Hyvin koulutetuilla naisilla ja miehillä on pitkä työura. Teoksessa. 

(toim.) Myrskylä, P. Työ, talous ja tasa-arvo. Tilastokeskus. 

https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_

net.pdf Viitattu 8.6.2021 

Mäkelä, K., Kokko, S., Kannas, L., Villberg, J., Vasankari T., Heinonen, O., Savonen, 

K., Alanko, L., Korpekainen, R., Selänne, H., Parkkari, J. (2016) Physical activity, 

screen time and sleep among youth participating and non-participating in organized 

sports. The Finnish health promoting sport club (FHPSC) study. Advances in physical 

education. 6(4):383–388 

Mäki-Opas, T., Rahkonen, O. & Brodulin, K. (2015) Terveyssosiologinen näkökulman 

liikunnallisen elämäntavan polarisoitumiseen -valinnat vai mahdollisuudet. 

Yhteiskuntapolitiikka. 80(3):236–272. 

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2530-2
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6396-y
https://doi.org/10.1177%2F0020764018806936
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329969
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf%20Viitattu%208.6.2021
https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf%20Viitattu%208.6.2021


 

Mäki-Opas, T., Brodulin, K., Härkönen, J., Ruokolainen, O. & Lallukka, T. (2017) 

Terveyttä edistävä elämäntyyli s. 40–41. Teoksessa (toim.) Karvonen, S., Kestilä, L. & 

Mäki-Opas, T. Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus Helsinki University Press. 

Nelson, M., Gordon-Larsen, P., Adair, L. & Popkin, B. (2005) Adolescent physical 

activity and sedentary behavior: patterning and long-term maintenance. Am J Prev Med. 

28: 259-266. 

Noel, H., Denny, S., Farrant, B., Rossen, F., Teevale, T., Clark, T., Bullen P., Sheridan, 

J. & Fortune, S. (2013) Clustering of adolescent health concerns: a latent class analysis 

of school students in New Zealand. J Paediatr Child Health 49:935-941. 

 

OECD (2019) Suomi: maan terveysprofiili 2019, OECD publishing, Paris/European 

Observatory on health systems and policies. https://doi.org/10.1787/342765e3-fi. 

Oellingrath, I., De Bortoli, M., Svendsen & M. (2019) Lifestyle and work ability in a 

general working population in Norway: a cross-sectional study 

BMJ Open 9:e026215. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026215 

 

Ollila, H., Ruokolainen, O., Kinnunen, J. & Rautalahti, M. (2017) Nuorten 

nikotiinituotteiden käyttö Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 133(219:2045–

2053. 

OKM (2014) Koulutus tiiviissä yhteydessä työllisyyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

https://minedu.fi/-/koulutus-tiiviissa-yhteydessa-tyollisyyteen Viitattu: 1.6.2021. 

Oulun yliopisto (2021) NFBC 1986. Data collection. 

https://www.oulu.fi/nfbc/1986datacollections Viitattu: 2.6.2021. 

Palosuo, H. & Lahelma, E. (2013) Terveyden sosiaaliset määrittäjät s 46–47. Teoksessa 

(toim.) Sihto, M., Palosuo, H., Topo, P., Vuorenkoski, P. & Leppo K. Terveyspolitiikan 

perusta ja käytännöt. THL. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-

8.pdf 

Paavola, M., Vartiainen, E. & Haukkala, A. (2004) Smoking, alcohol use, and physical 

activity: A 13-year longitudinal study ranging from adolescence into adulthood. Journal 

of Adolescent Health. 35(3):238–244.  

Pentala-Nikulainen, O., Koskela, T., Parikka, S., Kilpeläinen, H., Koskenniemi, T, 

Aalto, A-M. Muuri, A., Koskinen, S. & Lounamaa, A. (2018) Kansallisen terveys-, 

hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017–2018. Verkkojulkaisu: 

thl.fi/finsote.  

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. 2018. Washington, 

DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018. 

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/PAG_Advisory_Committee_Report.pdf 

Power, E. (1999) An introduction to Pierre Bourdieu´s Key Theoretical Concepts. 

Journal for the study of food and society. 3(1):48-52. 

DOI: 10.2752/152897999786690753 

Pronk, P., Anderson, L., Crain, A., Martinson, B., O’Connor P., Sherwood, N. & 

Whitebird, R. (2004) Meeting recommendations for multiple healthy lifestyle factors. 

https://doi.org/10.1787/342765e3-fi
https://minedu.fi/-/koulutus-tiiviissa-yhteydessa-tyollisyyteen
https://www.oulu.fi/nfbc/1986datacollections
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-8.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-8.pdf
https://health.gov/sites/default/files/2019-09/PAG_Advisory_Committee_Report.pdf
http://dx.doi.org/10.2752/152897999786690753


 

Prevalence, clustering, and predictors among adolescent, adult, and senior health plan 

members. Am J Prev Med. 27(2):25-33. 

Pyky., R., Jauho, A-M., Ahola, R., Ikäheimo, TM., Koivumaa-Honkanen, H., 

Mäntysaari, M., Jämsä, T. & Korpelainen, R. (2015) Profiles of sedentary and non-

sedentary young men -a population-based MOPO study. BMC public health. 15(1164): 

https://doi.org/10.1186/s12889-015-2495-6 

Rita, H. (2004) Vetosuhde (OR) ei ole todennäköisyyksien suhde. Metsätieteen 

aikakauskirja. 207–212. 

Rodriguez, D. & Audrain-McGovern, J. (2004) Team sport participation and smoking. 

Analysis with general growth mixture modeling. Journal of pediatric psychology. 

29(4):299-308. 

Shrewsbury, V., Foley, B., Flood, V., Bonnefin, A., Hardy, L., Venchiarutti., R., Byth, 

L. & Shah, S. (2018) School-level socioeconomic status influences adolescents´ health-

related lifestyle behaviors and intentions. Journal of school health. 88(8):583–589. 

Sihto, M. & Palosuo, H. (2013) Terveyserot terveyspoliittisena kysymyksenä. 

Teoksessa: Sihto, M., Palosuo, H., Topo, P., Vuorenkoski, L. & Leppo, K. (toim.) 

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. THL. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-

8.pdf 

Spring, B., Shneider, K., McFadden, H.Vaughn, J., Kozak, A., Smith, M., Moller, A., 

Epstein, L., Russel, S., DeMott, A. & Hedeker, D. (2010) Make better chouse (MBC): 

Study design of a randomized controlled trial testing optimal technology-supported 

change in multiple diet and physical activity risk behaviors. BMC public health. 

10(586). 

Tilastokeskus 2020. Työvoimatutkimus. 

https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama.html#Ty%C3%B6llisyysaste,

%2015%E2%80%9364-vuotiaat  viitattu 12.4.2021 

Telama R, Yang X, Viikari J, Välimäki I, Wanne O & Raitakari O. (2005) Physical 

activity from childhood to adulthood: A 21-year tracking study. American Journal of 

Preventive Medicine. 28(3):267–273. 

TENK (2021) Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsittely Suomessa. 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf   

THL (2019). Keskeisiä käsitteitä. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-

terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita Viitattu: 1.6.2021 

SVT (2007) Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1795–8121. 2007, 2. Työssäkäyvä alittaa harvoin pienituloisuusrajan. Helsinki: 

Tilastokeskus Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-

19_kat_002_fi.html  viitattu 2.6. 2021 

SVT (2020a) Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1799–1005. 2019. Helsinki http://www.stat.fi/til/opku/index.html. viitattu 

8.6.2021 

SVT (2020b) Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1798–7830. Tammikuu 2020, Liitetaulukko 7. Työllisyysasteet sukupuolen ja iän 

https://doi.org/10.1186/s12889-015-2495-6
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-8.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-8.pdf
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama.html#Ty%C3%B6llisyysaste,%2015%E2%80%9364-vuotiaat
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama.html#Ty%C3%B6llisyysaste,%2015%E2%80%9364-vuotiaat
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-19_kat_002_fi.html%20%20viitattu%202.6
http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-19_kat_002_fi.html%20%20viitattu%202.6


 

mukaan 2019/01–2020/01. Helsinki: Tilastokeskus 

http://www.stat.fi/til/tyti/2020/01/tyti_2020_01_2020-02-25_tau_007_fi.html viitattu 

12.3.2021 

SVT (2021a) Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1798–5528. Helsinki: Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html 

viitattu 24.4.2021 

Vaarama, M. (2013). Saatteeksi. Teoksessa: Sihto, M., Palosuo, H., Topo, P., 

Vuorenkoski, L. & Leppo, K. (toim.) Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. THL. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104409/URN_ISBN_978-952-245-814-

8.pdf 

 

Wang, Y., Min, J., Khuri, J. & Li, M. (2017) A systematic Examination of the 

association between parental and child obesity across countries. 15(8):436–448. 

 

Vanttaja M, Tähtinen J, Koski P, Zacheus T, Nevalainen A. 2015. Nuorten 

terveystietoisuus ja liikunta-aktiivisuus. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti. 52:130–143.  

Vasankari T & Kolu P (toim). 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen 

fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 31/2018. 

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-

Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-

6c0ec8325e35?version=1.0 

Vauhkonen, T., Kallio, J. & Erola, J. (2017) Sosiaalisen huono-osaisuuden 

ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka. 82(5): 501–512. 

Weyers, S., Dragano, N., Richter, M. & Bosma, H. (2010) How does socioeconomic 

position link to health behavior? Sociological pathways and perspectives for health 

promotion. Global Health Promotion 17(2):25-33. 

WHO (2018) Adolescent health. The missing population in Universal Health Coverage. 

https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/Adolescent-Health-Missing-Population-

in-UHC.pdf?ua=1 Viitattu 11.6.2021 

WHO (2009) Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to 

selected major risks. Geneve. WHO 2009. https://apps .who.int/iris/handle/10665/44203 

viitattu 1.12.2020 

Wright, C., Kipping, R., Hickman, M., Campbell, R. & Heron, J. (2018) Effect of 

multiple risk behaviors in adolescence on educational attainment at age 16 years: a UK 

birth cohort study. BMJ Open 8:e020182. doi:10.1136/ bmjopen-2017–020182 

Yañez, A., Bennasar-Veny, M., Leiva, A. & García-Toro, M. (2020) Implications of 

personality and parental education on healthy lifestyles among adolescents Sci Rep 

10(7911): https://doi.org/10.1038/s41598-020-64850-3 

Yañez A., Leiva, A., Estela, A. & Čukić I. (2017) The associations of personality traits 

and parental education with smoking behaviours among adolescents. Plos One. 12(3) 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174211 

 

http://www.stat.fi/til/tyti/2020/01/tyti_2020_01_2020-02-25_tau_007_fi.html%20viitattu%2012.3.2021
http://www.stat.fi/til/tyti/2020/01/tyti_2020_01_2020-02-25_tau_007_fi.html%20viitattu%2012.3.2021
http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html
https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/Adolescent-Health-Missing-Population-in-UHC.pdf?ua=1
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/Adolescent-Health-Missing-Population-in-UHC.pdf?ua=1
https://doi.org/10.1038/s41598-020-64850-3
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174211

