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DAGIS CHILD-tutkimus

• Miksi DAGIS toteutetaan?

• Mikä on tutkimuksen tavoite?

• Miten tutkimus toteutetaan?

– Aikataulu

– Kartoitus

– Interventio

• DAGIS-hankkeen tutkimusryhmien esittely



Lapsen (3 ja 5 v.) ylipaino ja äidin 
koulutus (THL)



Energiatasapainoon vaikuttavat elintavat
= Energy balanced related behaviour

(EBRB)

• Elintavat, jotka ovat yhteydessä ylipainoon ja 
lihavuuteen lapsilla:
– Paikallaanolo (myös ruutuaika) 

– liikunta

– ruokatottumukset (hedelmien ja kasvisten kulutus, 
sokeripitoiset elintarvikkeet, ateriarytmi)

– uni

• Sosioekonomiset erot havaittavissa EBRB:ssa



Niiden lasten osuus, joiden ruutuaika yli
kaksi tuntia päivässä

Arkipäivänä Viikonloppuna



Äidin koulutus & lasten kasvisten ja 
hedelmien (g/MJ) kulutus (Kyttälä 2008)
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Päiväkoti tutkimusareenana

• Yli 70% lapsista ikäryhmässä 3-5 v on päivähoidossa; 
tavoitetaan kaikki SES-syhmät.

• Sosioekologisen mallin mukaan lähiympäristötekijät 
(perhe, päiväkoti) vaikuttavat lapsen elintapoihin.

• Suomessa tehty melko vähän tutkimuksia, joissa on 
katsottu miten päiväkotiympäristö vaikuttaa lasten 
elintapoihin. 

• Varhaisella puuttumisella voidaan estää terveyserojen 
syntymistä, edistää elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja 
terveellisiä elintapoja aikuisikään asti.



Mikä on DAGIS-tutkimuksen
tavoite?



DAGIS hankkeen lopullinen tavoite  -
edistää terveyttä ja kaventaa SES erot
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Viitekehys: sosioekologinen malli*

*= Muokattu
sosioekologisesta
mallista (Davison & Birch, 
Obesity reviews 2001)



Perheen
sosioekonominen
asema (SES)
-koulutus
-tulot

Kodin ympäristö
Sosiaalinen ympäristö = 
vuorovaikutus vanhemman ja 
lasten välillä
• Terveystieto
• Roolimalli
• Sosiaaliset normit, 

asenteet
• Kannustaminen
• Kasvatustyyli
• Käytännöt ja säännöt
Fyysinen ympäristö
• Saatavuus, pihalaueet

Lasten energia-
tasapainoon

liittyvät elintavat

Stressi

Määttä et al (2015) BMC Public Health 

Selittävätkö perheen ympäristötekijät
sosioekonomisia eroja lasten elintavoissa?

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/402


Perheen 
sosioekonominen 
asema
• koulutus
• tulot

Päiväkodin ympäristö
Sosiaalinen ympäristö –
vuorovaikutus henkilöstön ja 
lasten välillä
• Käytännöt, normit, asenteet
• Kannustaminen. Roolimallit, 

esteet
Fyysinen ympäristö
• Saatavuus, välineet, tilat, päivän

rakenne
Toimintaympäristö
• Kirjalliset käytännöt

Vaikuttaako sosioekonominen asema päiväkodin 
ympäristötekijöiden ja lasten elintapojen väliseen 
yhteyteen?

Lasten energia-
tasapainoon

liittyvät elintavat

Stressi



Miten DAGIS-tutkimus
toteutetaan?



Vaiheet

Fokusryhmä 
haastattelut & 
esitutkimukset

20152014

Kartoitus
- Etelä-Suomi

2016

Tarvekartoitus ja intervention kehittämisvaihe

Kartoitus
- Etelä-Pohjanmaa

Intervention suunnittelu



Vaiheet

Eettiset luvat
-Kunta, pk & 
perheiden rekry

20182017

Loppu-
mittaukset 
kevät 2018

2019

Interventio (RCT)
Interventio
- Analysointi & tulosten

jalkauttaminen

Seuranta?

Työpajat & testaaminen

Alku-
mittaukset, 
syksy 2017

Tarvekartoitus ja intervention 
kehittämisvaihe jatkuu…



Laaja DAGIS-kartoitus 2015-2016



DAGIS-tutkimuksen laaja kartoitus –
Kohderyhmä

• Päiväkotiryhmiä (3-6 v, ei 
esikouluryhmiä)
– Tavoite rekrytoida vähintään 

800 lasta 

• 5 kuntaa Etelä-Suomessa ja 
3 kuntaa Etelä-Pohjanmaalla
– Porvoo, Loviisa, Hyvinkää, 

Vantaa ja Lohja (syksy 2015)

– Seinäjoki, Kauhajoki ja Kurikka 
(kevät 2016)



Päiväkotien rekrytointi

otettu
yhteyttä

itse
tiputimme

Suostui
osallistumis%
(vaihteluväli 

kuntien välillä)

Riittävästi 
lapsia* 

osallistumassa 
päiväkodista 

(% suostuneista 
pk:sta)

yht. 169 pk 15 pk 87 pk 56 % (30-100) 66 pk (76 %)

• 11 kuntaa pyydettiin mukaan, 2 kieltäytyi, yhden jätimme itse pois

• Mukana 8 kuntaa

*Kartoitus suoritettiin, jos lasten osallistumis % väh. yhdessä ryhmässä oli  
vähintään 30 %. Saman päiväkodin muut ryhmät otettiin myös mukaan.



Johtajien ja henkilökunnan 
osallistuminen*

Kutsuttuja Osallistui Osallistumis%

henkilökunta 493 378 77%

johtajat 66 60 91%

* Täyttivät henkilökunnan/johtajan kyselylomakkeen



Perheiden osallistuminen

kutsuttuja
Suostu-
muksia

Suostumus
%

Suostumuksia
toteutuneissa
päiväkodeissa

Osallistujia
Osallistumis

%

yht. 3592 982 27 % 890* 864 29 %**

*keskeyttäneitä = 36 lasta (4 %)
Syitä: matkoilla, sairaana, ei halunnut jatkaa
**laskettu kutsutuista toteutuneissa päiväkodeissa



Mittaukset lapsilta

• Antropometriset mittaukset
• Paino

• Pituus

• vyötärönympärys  

• Stressin säätely
– Kortisoli + alfa-amylaasi

– Sylki- ja hiusnäyte

• Elintavat
– Kiihtyvyysmittari (actigraph) + istumispäiväkirja

– Ruokapäiväkirja + ruokafrekvenssikysely



Miten mitataan elintavat(EBRBs)?

kiihtyvyysmittari
(actigraph)

3 p ruokapäiväkirja



Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön 
mittaus 

• Päiväkodissa
– Havainnointi

– Kyselyt

• Kotona
– kyselyt

• Sosioekonominen asema
– Vanhempien

• kysely

– Päiväkotialueen
• Tilastokeskuksen ruututietokanta



Intervention suunnitteluvaihe

• Kartoitusvaiheen analyysi ja tulokset

– Suurimmat SES erot

– Tärkeimmät muokattavat tekijät

• Kirjallisuus (teoriat, muut tutkimustulokset) 

• Työpajat 

• Muu konsultaatio  

-> RCT Interventio



Työpajat

• Syksy 2016- talvi 2017 

• Tavoite

– Kohderyhmän osallistuminen intervention 
suunnitteluun ja kehittämiseen

• Kohderyhmä 

• Työpajoissa

– esitellään keskeisimmät tulokset kartoituksesta

– Keskustellaan siitä miten kyseisiä tekijöitä voidaan 
muuntaa terveyttä edistävää suuntaan



RCT Interventio

• Lopullinen interventio toteutetaan 
satunnaistettuna vertailevana kokeena (RCT) 
2017-2018. 

• Intervention malli, tavoitteena ”Proportionate
universalism” 

– Kohdentuu kaikille, mutta laajuus ja voimakkuus 
suhteutetaan tarpeeseen



Proportionate universalism

( Marmot 
review, 2010)

Actions must 
be universal 
but 
proportionate 
to the level of
disadvantage
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Kiitos!

• LISÄTIETOA:

– Nettisivut: www.dagis.fi

– Facebook (DAGISresearch)

– twitter:@DAGISresearch

– Protokolla-artikkeli: Määttä et al: Increased health and 
well-being in preschool (DAGIS): rationale and design 
for a randomized controlled trial.BMC Public Health 
04/2015; 15(1):402.

http://www.dagis.fi/

