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1   Johdanto 

 
Mikä vanhemmuutta vaivaa, miksi kaikki on niin raskasta, mihin katosi 

vanhemmuuden ilo? kysyi Tahkokallio (2001, 64) jo 16 vuotta sitten kuvatessaan 

samalla, miten toivottuina ja hyväosaisina useimmat lapset nykymaailmaan 

kuitenkin syntyvät. 2000-luvun Suomessa perhekeskustelu on yhä vilkastunut ja 

moralisoitunut. Monet ovat huolissaan lasten huolenpidosta, levottomuudesta, 

oppimisvaikeuksista, väkivaltaisuudesta ja muista ongelmista sekä niihin liitetystä 

vanhemmuuden katoamisen ilmiöstä. Keskustelua käydään siitäkin, että lapsia 

hankitaan liian vähän ja liian vanhoina. (Bardy 2002, 36; Pösö 2006, 87; Schmitt 

2003, 310; Sevón & Notko 2008, 14.) On myös kysytty, onko vanhemmuus 

hukassa, onko vanhemmista tullut lastensa kavereita ja onko vanhempien 

panostaminen lapsiinsa karannut käsistä? Huoli on vanhempi-lapsi-debatissa 

läsnä, vaikka lapset ovat toivottuja ja suunniteltuja, varallisuutta on enemmän ja 

vanhemmuuden kulttuurikin muuttunut kohti hellempää ja sallivampaa suuntaa. 

(Rotkirch 2014, 157.)  

 

Keskustelu vanhemmuudesta on aina tärkeää ja ajankohtaista. Se koskettaa 

jokaista, sillä olemme kukin omien vanhempiemme lapsia ja moni kokee 

toisenlaisen vanhempi-lapsi-suhteen tullessaan itse vanhemmaksi. 

Vanhemmuus on aiheena hyvin intiimi, herkkä ja tunteita herättävä ja siihen liittyy 

helposti puhe syyllistämisestä ja syyllistymisestä (Sinkkonen 2008, 19). 

Reagoimme myös eri tavoin toisten vanhempien tekemiin ratkaisuihin tai 

ammattikasvattajien näkemyksiin lapsiin liittyen. Kuten Sinkkonen (2003, 291) 

osuvasti kuvaa, puhuminen vanhemmuudesta on kuin kävelyä miinakentällä; 

”asiantuntijoiden” odotetaan vanhempia tukien ja lohduttaen sanovan siitä jotakin 

arjen elämää konkreettisesti hyödyntävää, mutta suolaa haavoihin ei kuitenkaan 

haluta.  

 

Tämä syyllistymisen ilmiö on aina kiinnostanut mutta myös ihmetyttänyt itseäni, 

sillä avoin keskustelu, moninaisuuden ymmärtäminen sekä omien asenteiden ja 

tapojen miettiminen kuuluvat normaaliin elämään, myös vanhemmuuteen. Tässä 

ajassa kuitenkin näkemisen, kokemisen ja suorittamisen vauhti on kova. 
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Informaatiotulvan käsitteleminen sekä täydellisyyteen pyrkiminen niin ihmisenä, 

työntekijänä, puolisona kuin vanhempanakin vievät kenties tilaa siltä ilolta, 

levollisuudelta ja läsnä olemisen kyvyltä, jota lasten kanssa vanhempana 

kaivattaisiin.  Sajaniemi ja Mäkelä (2014, 144) kysyvätkin, ovatko yksilöllisyyttä 

korostava kulttuuri, informaatioteknologian kehitys ja sosiaalinen media 

vähentäneet mahdollisuuksia elävän yhteyden ylläpitämiseen sekä 

hyväntahtoisen luottamuksen syntyyn suhteessa toisiin ihmisiin? 

 

Vanhempien läsnäolon laatu puhututtaa. Esimerkki nopeasti leimahtaneesta 

syyllistymis- ja syyllistämiskeskustelusta on Helsingin Sanomissa (15.11.2016) 

julkaistu sosiaali- ja terveysviraston kampanja, jossa pyrittiin kiinnittämään 

huomiota lapsiin kohdistuvaan välinpitämättömyyteen. Kampanjan videossa ja 

mainoksissa näkyi puhuttelevasti se, mitä me kaikki todistamme tavallisessa 

arjessa: älylaitteet asettuvat lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen väliin ja 

läsnä ollaan vain osittain. Sanoma oli ja on tärkeä sekä tunteita herättävä. Useat 

keskusteluun osallistuneet vanhemmat kuitenkin paheksuivat kampanjaa, 

pahoittivat mielensä, kokivat heitä syyllistettävän ja etsivät kampanjan keskeisen 

sanoman kannalta epäolennaisia selityksiä puolustautuakseen. Voisiko yksi syy 

tähän reagointiin olla luottamuksen puute omassa vanhemmuudessa? Aihealue 

on herkkä.  

 

Riittämättömyyden tunne, ajan puute ja syyllisyys tehdyistä ratkaisuista vaivaavat 

ajoittain jokaista vanhempaa ja tällöin ulkopuolelta kantautuvat ohjeet ”oikein” 

toimimisesta saattavat aiheuttaa piston (Sinkkonen 2003, 291). On kuitenkin 

hyvä merkki vanhemman omasta psyykkisestä kehityksestä osata pysähtyä 

miettimään tekojaan ja niiden seurauksia, kuin että heti torjuisi muiden pahaa 

mieltä aiheuttavat näkemykset. Vain siten pystyy myös korjaamaan kurssia 

tarvittaessa. (Sinkkonen 2008, 20.) Vahva ja kompetentti eli kyvykäs 

vanhemmuus nouseekin aikuisen vahvasta itsetunnosta ja omiin kykyihinsä 

luottamisesta (Coleman & Karraker 1998, 67; 2000, 13; 2003, 141; Johnston & 

Mash 1989, 173; Jones & Prinz 2005, 358; Mattila 2011, 58; Zimmer-Gembek, 

Webb & Klag 2015, 1422).  
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Vanhemmuuteen liittyy vastuun ohella myös vallankäyttöä. Lastensuojelulain 2§ 

mukaan lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja 

lapselle tulee turvata tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi (Lastensuojelulaki 417 

/ 2007, 2§). Jokaisen vanhemman suhde lapseensa sekä kokemus omasta 

vanhempana olostaan on ainutlaatuinen ja siihen vaikuttavat useat tekijät. 

Samaan aikaan kun vanhemmuus on jossakin perheessä vahvaa, sensitiivistä, 

läsnä olevaa, turvallista, lämmintä ja hyväksyvää, se voi toisaalla olla heikkoa, 

pelottavaa, turvatonta, epävarmaa ja turhauttavaa. Yhteiskunnallisella, 

kulttuurisella tai ideologisella tasolla vanhemmuuteen, perhesuhteisiin, 

kasvamiseen ja kasvattamiseen liittyvät ongelmat, odotukset ja normit ovat ajan 

saatossa vaihdelleet. Se, mikä ei ole muuttunut, on asioiden ainutkertaisuus; 

suhteet eletään todeksi yksittäisen lapsen ainutkertaisessa arjessa. Kysymys 

vanhemmuussuhteiden laadusta ja riittävyydestä on siksi jatkuvasti 

ajankohtainen. (Pösö 2006, 98.)  

 

Hyvän kasvatuksen, lapsen optimaalisen kasvuympäristön sekä hyvän ja 

riittävän vanhemmuuden määrittelemiseksi on tehty tieteellistä tutkimusta 

aktiivisesti 1900-luvulta asti. Ristiriitaisilta näkemyksiltä tai ylilyönneiltäkään ei ole 

vältytty. (Leinonen 2004, 176–177.) Koska aihepiiri on monisäikeinen ja 

näkökulmia tarkasteluun on useita, tutkittavaa tulee riittämään 

tulevaisuudessakin. Täydellisen vanhemmuuden kaavaa on mahdotonta 

määrittää mutta tutkijoilla on laaja konsensus nimenomaan vanhemmuuden 

laadun merkityksestä lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin. Merkityksellisempää 

onkin usein se, miten tekee kuin se, mitä tekee. (Mm. Baumrind 1989, 353–355; 

Barber 1996, 3298; Golombok 2000, 63; Kalland 2014, 28; Leinonen 2004, 188; 

Sroufe 2005, 349.)  

 

Vanhempana olisi myös hyvä tiedostaa ja pohtia omia tunteitaan sekä tapojaan 

toimia lapsensa kanssa, ymmärtää niiden vaikutusta lapseen ja miettiä myös 

lapsen näkökulmaa asioihin (Kalland 2014, 26; Pajulo, Salo & Pyykkönen 2015, 

1054). Tällainen kyky reflektoivaan pohdintaan sekä uskallus kyseenalaistaa 

omaa toimintaansa on merkittävä tekijä laadukasta vanhemmuutta ajatellen, sillä 

siihen kuuluvat myös virheet ja heikkoudet (Kalland 2014, 31; Pösö 2006, 98). 

Kun aikuinen tunnistaa epätäydellisyytensä ja keskeneräisyytensä, hän 
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ymmärtää sen myös lapsensa elämässä (Mattila 2011, 131). Vanhemmuuden 

roolipaineet ja vanhempana täydellisyyteen pyrkiminen ovat kuitenkin tämän 

päivän ilmiö (Lee, Schoppe-Sullivan & Kamp Dush 2012, 456).  

  

Yhtenä laadukkaan vanhemmuuden elementtinä nähdään vanhemman oma 

käsitys kyvyistään toimia vanhempana eli vanhemmuuskompetenssi (parenting 

sense of competence). Minä-pystyvyyden (self-efficacy) tunne vaikuttaa 

suotuisasti kyvykkääseen vanhemmuuteen sekä lapsen kehitykseen. (Coleman 

& Karraker 1998, 67; 2000, 13; 2003, 139; Johnston & Mash 1989, 168; Junttila 

& Vauras 2014, 397; Karp, Lutenbacher & Wallston 2015, 3474; Neitola 2011, 

67.)  

 

Tämän pro gradun tarkoituksena on kartoittaa taaperoikäisten lasten äitien ja 

isien vanhemmuuskompetenssin tasoa sekä sen yhteyttä heidän lastensa 

sosioemotionaalisten taitoihin. Perheen taustatietojen yhteyksiä 

vanhemmuuskompetenssin sekä lasten taitojen välillä tarkastellaan myös. 

Junttila ja Vauras (2014, 399) toteavat sellaisten tutkimusten olevan harvassa, 

joissa äitien ohella tutkittaisiin myös isien minä-pystyvyyden yhteyttä lapsen 

sosiaaliseen kompetenssiin. Myös Ladd ja Pettit (2002, 297) toteavat aiemman 

tutkimuksen painottuvan enemmän äitiin. Karp ym. (2015, 3475) ovat puolestaan 

kaivanneet enemmän pienten lasten vanhempien vanhemmuuskompetenssin 

kartoitusta. Luotettavuutta ajatellen on myös peräänkuulutettu tutkimusta 

vanhempien minä-pystyvyydestä, jossa vanhemmat itse eivät olisi arvioimassa 

pystyvyytensä lisäksi lastensa sosiaalista kompetenssia (Jones & Prinz 2005, 

353). Tässä pro gradussa ovat yhtä lailla edustettuina niin isät kuin äiditkin ja 

taaperoikäisiä lapsia koskevat arviot on tehty ammattikasvattajien toimesta 

päiväkotikontekstissa.  

 

Vaikka taaperoikä on lapsen elämässä nopean kasvun ja muutosten aikaa, ei ole 

yksimielisyyttä siitä, koska tämä vaihe tarkalleen ottaen alkaa ja koska loppuu. 

Tässä tutkielmassa taaperoista (toddlers) puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti 

määriteltyä, noin kahden vuoden mittaista ajanjaksoa vauvaiän ja 

varhaislapsuuden välillä lapsen ollessa noin 12–36 kuukauden ikäinen. (Edwards 

& Liu 2002, 45.)  
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2    Pikkulapsiperheessä kehittymässä ja kasvattamassa   

 

Ihmisen kasvattaminen alkaa viimeistään siitä hetkestä, kun hän syntyy. Vaikka 

kehitys ja kasvatus ovat eri ilmiöitä, ne ovat läsnä samanaikaisesti. (Härkönen 

2008, 24.) Äidiksi ja isäksi tuleminen on elämän suurimpia käännekohtia ja lapsen 

syntymään liittyy myös tunnetasolla paljon erityistä. Aikuisen oma kasvaminen 

korostuu lapsen kasvun ja kasvattamisen ohella. Vanhemmuus on elämää 

syvästi rikastava ja haastava asia, eikä siinä ole yhtä oikeaa polkua. (Lammi-

Taskula & Bardy 2009, 60.) 

 

Hoghughin (2004, 16) mukaan kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvien 

käsitteiden ja ilmiöiden selkiyttäminen sekä kasvatukseen panostaminen 

kannattaa, sillä yhteiskunnan kannalta ei ole mitään tärkeämpää, kuin kasvattaa 

seuraavaa sukupolvea ja yrittää tehdä se aina vain paremmin. Kasvatus voidaan 

nähdä yhteiskunnallisena prosessina, joka tapahtuu yksilöllisten, kulttuuristen, 

historiallisten, poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten ehtojen ja 

mahdollisuuksien puitteissa (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 12). Kasvatus on 

myös sukupolvien eli lasten ja heidän vanhempiensa välistä kommunikaatiota 

(Lammi-Taskula & Bardy 2009, 66). Kun tiedetään tämän vanhempi-lapsi-

vuorovaikutussuhteen ja vanhemmuuden laadun merkitys lapsen kehitykselle, ei 

lasten kasvattamista vaikeampaa ja monimutkaisempaa työtä kenties olekaan 

(Bowlby 1969, 350; Golombok 2000, 63; Johnson ym. 2014, 93; Sroufe 2005, 

365; Tamminen 2004, 63).  

 

 

2.1 Perhe kasvuympäristönä 

 

Toimivien ja merkityksellisiksi koettujen sosiaalisten rakenteiden olemassaolo 

mahdollistaa ihmisten yhteisöllisen elämän. Nämä rakenteet ovat instituutioita, 

vakiintuneita toimintojen, käyttäytymisen ja sosiaalisten suhteiden muotoja, kuten 

perhe, päivähoito ja koulutus, jotka pitävät yllä ja luovat arvoja, normeja ja tiedon 

muotoja. (Antikainen ym. 2006, 15–16.) Sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet 
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asettavat ne ehdot, joiden puitteissa tiettyyn kulttuuriin syntynyt ihminen tulee 

sekä kulttuurinsa jäseneksi että omaksi itsekseen, yksilöksi. Perhesuhteet 

nähdään siten yksityisinä, yksilöiden välisinä suhteina sekä voimakkaasti 

yhteiskunnan säänteleminä ja kulttuurin muovaamina. Perhettä voidaan 

tarkastella eri näkökulmista riippuen siitä, ymmärretäänkö perhe sosiaalisena 

ryhmänä vai yhteiskunnallisena instituutiona. Ihminen määrittyy yksilöksi niin 

biologisesti, psykologisesti kuin sosiaalisestikin eli hän on sekä sosiaalisten 

prosessien tulos että niiden tekijä. (Antikainen ym. 2006, 39; Litmala 2003, 121; 

Sevón & Notko 2008, 18.)  

 

Perheen määritelmät ovat eri aikakausina olleet erilaisia. Agraariajan 

suurperheestä on tultu nykyajan ydinperhe-käsitykseen ja perhemuotonimikkeitä 

on tullut lisää. (Paajanen 2007, 23.) Perheasenteiden ja -muotojen muutokset 

ovat johtaneet perhe-käsitteen uudelleen määrittelyihin, jossa fenomenologinen 

käsitys on keskeinen. Sen mukaan perhe ymmärretään kahden tai useamman 

yksilön ryhmittymäksi, jotka määrittelevät itsensä perheeksi tuntien vastuuta ja 

velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Perheitä ovat siten yhtä lailla avo- ja avioparit 

lapsineen tai ilman, uusperheet, yksinhuoltajaperheet, homoseksuaaliset 

pariskunnat, täysi-ikäiset lapset vanhempineen sekä vanhemmat jo pois 

muuttaneine lapsineen. (Litmala 2003, 120; Paajanen 2007, 26.)  

 

Kansalaisten ymmärrys perheen käsitteestä rakentuu tavallisesti parisuhteen tai 

lapsen ja vanhemman välisen suhteen varaan. Lainsäädännöstäkään ei löydy 

yhtä ja selkeää määritelmää perheelle, vaikka sitä kuvaillaan ja rajataan monissa 

lainkohdissa. (Faurie & Kalliomaa-Puha 2010, 28.) Tilastokeskus määrittelee 

lapsiperheeksi perheen, jossa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Vuonna 

2014 lapsiperheitä asui Suomessa 573 566 kappaletta. (Tilastokeskus 

22.5.2016.) Tässä tutkielmassa perheestä puhuttaessa tarkoitetaan samassa 

taloudessa asuvia vanhempia ja alaikäisiä lapsia.  

 

Litmala (2003, 121) toteaa, ettei perhe ole muodoltaan ja rakenteeltaan pysyvä, 

vaan se on sekoitus muutosta ja jatkuvuutta ja muuntuu useaan kertaan ihmisen 

elämänkaaren aikana. Nykyperheissä erilaiset muutokset lisääntyvät koko ajan; 

perheet muuttavat, suhteet isovanhempiin ja ystäviin voivat katketa, avioerot ovat 
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yleisiä ja uusperheitä syntyy (Hughes 2011, 20). Eronneisuuden yleistyminen, 

perhemuotojen moninaistuminen ja lisääntynyt puhe perheen kriisistä on 

nostanut esiin huolta perheiden hajoamisesta ja jopa perheen katoamisesta 

mutta perheinstituutio on yhä asemaltaan vankka 2000-luvun Suomessa. 

Perheet ja perhesuhteet ovat toivottuja. (Litmala 2003, 119, 123; Sevón & Notko 

2008, 18–19.)  

 

Perhe toimii parhaimmillaan vastapainona muun elämän kiireelle ja 

kuormitukselle (Lammi-Taskula & Bardy 2009, 61). Paajasen perhebarometrissa 

(2007, 26) tärkeimpinä perheen merkityksinä koettiin läheisyys, yhdessä 

oleminen ja henkinen tuki. Lisäksi perhe koettiin suojan, turvan ja järjestyksen 

antajana sekä kuulumisena johonkin pysyvään nykypäivän epävarmuuden ja 

muutoksen ilmapiirissä. Lähes puolet vastaajista, erityisesti pienten lasten 

matalapalkkaisissa perheissä, kokivat perheen myös velvollisuutena. (Paajanen 

2007, 24, 26.)  

 

Lapset kasvavat ja kehittyvät erilaisissa perheissä monenlaisten vanhempien ja 

sisarusten kokoonpanoissa. Perhe on lapsen lähin kasvuympäristö, jossa 

huolehditaan hänen fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tarpeistaan ja johon 

syntyvät syvimmät, pysyvimmät ja jatkuvimmat siteet. (Kyrönlampi-Kylmänen 

2010, 36.) Vanhemmuus- ja perhesuhteet ovat vain yksi osa lasten sosiaalisia 

suhteita mutta kuten Pösö (2006, 94) toteaa, ne ovat psykologisesti ja 

kulttuurisesti erityisiä ja ainutkertaisia. Lapsen psykologisen kehityksen kannalta 

perhe-elämän laatu on perheen rakennetta merkityksellisempää. (Golombok 

2000, 99).  

 

 

2.2 Bronfenbrennerin bioekologinen malli 

 

Bronfenbrennerin (1979) ekologinen systeemiteoria on ihmisen kehityksen teoria, 

jonka avulla on jäsennetty myös ihmisen sosialisaatioprosessia ja jota on käytetty 

apuna kasvatuksen vaikutusten ymmärtämisessä. Tämän systeemiteorian avulla 

voidaan käsitellä useiden ympäristötekijöiden ja henkilöiden erilaisia 
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vuorovaikutussuhteita, rooleja, toimintoja ja prosesseja. Se tarjoaa 

mahdollisuuden niin kehittyvän henkilön yksilölliseen kuin yhteiskunnalliseen ja 

kulttuuriseenkin tarkasteluun. (Härkönen 2008, 25, 34.) Vaikka malli painottaa 

eritasoisten ja eri laajuisten ympäristöjen sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

ympäristön vaikutuksia yksilön kehitykseen, on se sittemmin nimetty uudelleen 

bioekologiseksi systeemiteoriaksi korostamaan lapsen omaa biologiaa 

kehityksensä polttoaineena. Tämän bioekologisen mallin mukaan yksilön 

kehitystä voidaan tarkastella neljällä eri tasolla, joita kutsutaan mikro-, meso-, 

ekso- ja makrosysteemeiksi ja jotka toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. 

(Bronfenbrenner 1979, 22; Härkönen 2008, 22–25.)  

 

Mallin ytimessä mikrosysteemissä vaikuttavat kehittyvä yksilö itse sekä hänen 

lähiympäristönsä kuten koti, perhe, päiväkotiryhmä, pihapiirin ystävät, 

koululuokka, harrastusryhmä tai lähisukulaiset. Seuraava taso mesosysteemi 

käsittää kahden tai useamman ympäristön keskinäiset suhteet ja prosessit, joissa 

yksilö toimii, kuten esimerkiksi kodin ja päiväkodin tai neuvolan ja kodin välisen 

yhteistyön. Mesosysteemi on mikrosysteemien systeemi. Kolmannella tasolla 

eksosysteemissä kahden tai useamman ympäristön väliset yhteydet ja prosessit 

yhteiskunnan tasolla, kuten esimerkiksi vanhempien työaikajärjestelyt suhteessa 

päivähoitojärjestelyihin, vaikuttavat suoraan perheiden arkeen ja siten välillisesti 

kehittyvään yksilöön. Neljäs taso makrosysteemi sisältää koko yhteiskunnan ja 

kulttuurin tapoineen, uskomuksineen, arvoineen ja lakeineen. Makrosysteemin 

vaikutukset ulottuvat läpi kaikkien muiden kerrosten. (Bronfenbrenner 1979, 22–

26; 1986, 723–724; 2002, 264; Härkönen 2008, 26–29; Penn 2008, 27.)  

 

Myöhemmin Bronfenbrenner (1986, 724; 2002, 236) lisäsi malliinsa viidennen 

tason, kronosysteemin kuvaamaan kehityksellistä siirtymää tai muutosta niin 

yksilössä (päiväkodin ja koulun aloitus, puberteetti, naimisiinmeno, eläke) kuin 

ympäristössäkin (muutto, sisaruksen syntymä, avioero, läheisen vaikea sairaus), 

jolloin tiettyjen tapahtumien nähdään muuttavan yksilön ja ympäristön olemassa 

olevaa suhdetta aiheuttaen kehityksellistä muutosta. Tämä on oleellinen lisä 

tässä systeemiteoriassa yritettäessä kuvata tämän päivän moninaista ja alati 

muuttuvaa perhesysteemiä sekä yksilön kasvua ja kehittymistä osana sitä.  
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Bronfenbrennerin ekologisesta teoriasta on tehty joitakin mallinnuksia, joista 

seuraavassa kuviossa 1 näkyy Pennin (2008, 47) versio systeemien rakenteista, 

kerrostumista ja vuorovaikutussuhteista suhteessa kehittyvään lapseen. 

 

 

            

 

       Kuvio 1. Bronfenbrennerin (1979) bioekologinen malli Pennin (2008, 47) kuvaamana.  

 

 

Kuten kuviosta 1 nähdään, mikrosysteemi on lapsen lähin ympäristö ja se sisältää 

rakenteet, joiden kanssa lapsi on suorassa kontaktissa. Aluksi lapsen suhde 

toisiin ihmisiin on kahdenvälinen eli dyadinen ja myöhemmin lapsi pystyy 

käsittelemään useampia samanaikaisia vuorovaikutussuhteita. Henkilöiden 

väliset suhteet ovat mikrosysteemissä kaksisuuntaisia (bi-directional) eli lapsen 

vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen mutta myös lapsi vaikuttaa 

vanhempien käyttäytymiseen. Juuri mikrosysteemissä kaksisuuntaiset 
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vuorovaikutukset ovat voimakkaimmat ja niillä on suurin vaikutus lapseen mutta 

sisäisiin rakenteisiin voivat vaikuttaa myös vuorovaikutukset ulommilla tasoilla. 

(Bronfenbrenner 1979, 22, 56; Bronfenbrenner 2002, 262; Penn 2008, 46.)  

 

Koti tai perhe nähdään luonnollisena mikroympäristönä tutkittaessa minkä 

tahansa ikäisen ihmisen kehitystä (Bronfenbrenner 1986, 723; Härkönen 2008, 

27). Bronfenbrennerin bioekologinen malli sopii kuvaamaan niin perhettä 

systeeminä kuin yksilön kasvua prosessinakin, jossa kehittyvät sekä lapsi että 

aikuiset vanhemmuudessaan. Yksilö pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä mutta 

samalla vaikuttamaan olosuhteisiin ja saamaan ne itselleen 

tarkoituksenmukaisiksi (Schmitt 2003, 321). Vanhemmuus pohjautuu sekä 

yksilön sisäiseen kasvuprosessiin että vanhempien parisuhteen ympärille 

syntyvän perhesysteemin rakentumiseen tai muuttumiseen (Tamminen 2004, 

72). Perheen ja kotiympäristön merkitys lapsen sosioemotionaalisten taitojen 

kehittymisessä on suuri (Ladd & Pettit 2002, 270).  

 

 

2.3 Vanhemmuus ja sitä määrittävät tekijät 
 
 
Vanhemmuus on tullut kielenkäytössä kasvattamisen termin rinnalle. Sillä 

viitataan sekä isänä ja äitinä olemisen tapaan, jolla vanhemmat auttavat lapsiaan 

kasvamaan hyvinvoiviksi aikuisiksi että lapsen ja aikuisen vastavuoroiseen 

suhteeseen, jossa vanhemmalla on päävastuu. (Leinonen 2004, 177.) 

Vanhemmuus on laaja käsite, jonka määritteleminen tyhjentävästi lienee 

mahdotonta. Ongelmana vanhemmuuskeskustelussa on ollut tutkimuksissa 

käytettyjen käsitteiden epämääräisyys. Selkeää käsitteellistä viitekehystä ja 

kokonaisvaltaista näkemystä vanhemmuuden eri puolista on kaivattu. (Aunola 

2005, 363.) Hoghughi (2002, 5-6) viittaa samaan problematiikkaan ja mainitsee 

tutkijoista Bronfenbrennerin (1979, 1986) ja Belskyn (1984), jotka ovat 

identifioineet vanhemmuuden teoreettisia elementtejä. Myös Johnsonin ym. 

(2014, 92) esittelemä monitasoinen, poikkitieteellinen ja kontekstuaalinen malli 

kompetentista vanhemmuudesta antaa laajan näkökulman siihen, mistä 

kokonaisvaltainen ja kyvykäs vanhemmuus nousee.  
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Vanhemmuutta lähestytään tutkimuksissa yleisimmin kiintymystyylien, varhaisen 

vuorovaikutuksen, vanhempien uskomusten ja kognitioiden, 

kasvatusasenteiden, kasvatuskäytäntöjen tai kasvatustyylien kautta (Aunola 

2005, 356). Käsitteet parenting (konkreettinen vanhempana toimiminen) ja 

parenthood (vanhempana oleminen, vanhemmaksi tulemisen myötä kehittyvä 

mielentila) on hyvä erottaa toisistaan (Salo 2011, 17). Kasvatustyylillä (parenting 

style) puolestaan tarkoitetaan vanhemmalle ominaista asennetta ja tapaa olla 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa lapseensa. Tämä luo yleisen 

vuorovaikutusilmapiirin lapsen ja aikuisen välille sekä pohjan muulle 

vanhemmuudelle (arvot, asenteet, aikomukset, mieltymykset ja toiminta). Sen on 

osoitettu olevan suhteellisen pysyvä tapa reagoida lasten käyttäytymiseen. 

(Aunola 2005, 357; Baumrind 1989, 351.) Koska kasvatustyyleistä puhuttaessa 

ei ole olennaista se, mitä aikuinen konkreettisesti tekee, vaan miten ja millä 

asenteella hän sen tekee, eroavat kasvatustyylit vielä konkreeteista 

kasvatuskäytännöistä (parenting practices). Ne määritellään vanhemman 

strategiseksi toiminnaksi spesifien päämäärien saavuttamiseksi spesifeissä 

tilanteissa. (Aunola 2005, 358; Baumrind 1989, 352–354.) 

 

Vanhemmuus ei ole ihmisen muusta persoonasta erillään, vaikka sen tehtävät 

erityiset ovatkin. Vanhemmuus on suhde lapseen, johon vaikuttavat molemmat 

vanhemmat sekä heitä ympäröivät muut suhteet ja elinolot. Jokainen vanhempi 

on myös sukupolvensa jäsen ja oman aikakautensa kasvatti. Vahva ja 

vaistonvarainen jälkeläisistä huolehtimisen vietti voi saada eri aikoina eri 

kulttuureissa hyvinkin erilaisia muotoja, sillä vanhemmuus luodaan aina 

uudestaan. (Bardy 2002, 41.) Tamminen (2004, 69) toteaa lapsen kasvun 

käynnistävän elinikäisen mahdollisuuden aikuisen omaan sisäiseen kasvuun. 

Kuten Tamminen tarkoin valitsee sanansa, se on nimenomaan mahdollisuus, ei 

automaattisesti tapahtuva asia. Vanhemmuus on tilaisuus kypsyä ihmisenä ja 

integroida mielenmaailmaansa paremmin kuin ilman lastaan kykenisi. 

(Tamminen 2004, 69.)  

 

Oman tietämättömyytensä ja kokemattomuutensa kohtaaminen voi tehdä 

kipeääkin mutta sen tiedostaminen luo myös vahvuutta ja mahdollistaa kasvun 

(Tamminen 2004, 70). Täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä, vaan oleellista on oppia 
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vanhempana sietämään sitä, ettei kaikkea voi ymmärtää sekä kyetä korjaamaan 

virheitään ja joustamaan tulkinnoissaan. Oman mielen pysyessä avoimena ja 

vastaanottavaisena mahdollistuvat sensitiivinen vuorovaikutus sekä lapsen 

tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen. (Kalland 2014, 31.) Vanhemmuus nähdään 

vahvana aivojen muovaajana (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 142). Aikuinen ei ole 

vanhempana koskaan valmis ja henkisenä kasvuprosessina se on yksi 

ihmiselämän kompleksisimpia psykologisia prosesseja (Tamminen 2004, 70). 

 

2.3.1 Vanhemmuus prosessina 

 
 
Belsky (1984, 84) kuvaa vanhemmuutta monimuotoiseksi ilmiöksi, jota 

määrittävät useat tekijät ja johon vaikuttavat sekä vanhempien että lasten 

yksilölliset ominaisuudet kuin heidän sosiaalinen ympäristönsäkin. Esimerkiksi 

vanhempien työ, parisuhde ja perheen sosiaaliset verkostot vaikuttavat 

epäsuorasti sekä vanhemman psyykkiseen hyvinvointiin että vanhemman ja 

lapsen välisen vuorovaikutuksen laatuun. Ympäristössä onkin paljon erilaisia 

stressin ja tuen lähteitä, jotka rakentavat vanhemmuuden kokemuksia. (Belsky 

1984, 83–84.) Kuviossa 2 näkyy Belskyn (1984) vanhemmuuden prosessimalli, 

joka havainnollistaa vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

 

 

            Kuvio 2. Vanhemmuuteen vaikuttavien tekijöiden prosessimalli (Belsky 1984). 
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Vanhemman oma kehityshistoria ja persoonallisuus 

 

Lapsuuden kokemukset kulkevat lukemattomilla tiedostamattomilla ja 

tiedostetuilla tavoilla mukana aikuisuuteen (Luecken, Roubinow & Tanaka 2013, 

171; Neitola 2011, 45). Vanhempien oma kokemushistoria, lapsuus, kulttuurinen 

tausta ja suvun perinteet vaikuttavat siihen, miten vanhempina toimitaan ja 

minkälaisia kasvattajia omille lapsille ollaan (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 113–

114).  

 

Belsky ja Barends (2002, 431) toteavat vanhempien persoonallisuuden piirteiden 

sekä heidän hyvinvointinsa ennustavan vanhempana toimimista. Parhaiten 

lapsen kehitystä tukee psyykkisesti terve ja kypsä vanhempi, jolla on alhainen 

taipumus neuroottisuuteen. Hän on ulospäinsuuntautunut, avoin eri kokemuksille 

sekä hyväksyvä ja tunnollinen. Hänellä on korkea itsetunto ja kyky sisäiseen 

kontrolliin. Tällaiset yksilön piirteet ovat toistuvasti nousseet esiin tutkittaessa 

vanhemman kykyä antaa lasta parhaiten tukevaa, sensitiivistä, responsiivista ja 

yksilöllisesti stimuloivaa hoivaa, riippumatta lapsen iästä. (Belsky & Barends 

2002.)  

 

Belsky (1984, 91) toteaa, että vaikka muut osatekijät kokisivatkin kolhuja, 

vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin soisi jäävän vahingoittumattomaksi, jotta 

lapselle voitaisiin turvata mahdollisimman optimaalinen ja sensitiivinen 

vanhemmuuden laatu. Vanhemman omassa lapsuudessaan kokemat 

vastoinkäymiset ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymättömyys kasvattavat 

laajamittaisesti erilaisten psyykkisten ja fyysisten ongelmien riskiä, kuten 

heikkoutta stressinsäätelykyvyssä ja vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa läpi 

elämän (Luecken ym. 2013, 171).  

 

Vanhempien tavalla ilmaista tunteitaan sekä tukea lasten tunnesäätelyä on pitkän 

ajan vaikutuksia mm. lapsen sosiaaliseen kompetenssiin (Rispoli, McGoey, 

Koziol & Schreiber 2013, 654). Esimerkiksi raskausaikana koetuilla vanhempien 

masennuksella tai parisuhdeongelmilla on todettu olevan selvä yhteys 

epäsuotuisiin seurauksiin taaperoikäisen lapsen kehityksessä. Siksi 

masennukseen tai parisuhdeongelmiin liittyvien seulonta- ja interventio-
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ohjelmien toteuttaminen olisikin tärkeää lapsen syntymän jälkeisen ajan lisäksi jo 

raskausaikana. (Hanington, Heron, Stein & Ramchandani 2011, 520.) Myös 

Rispoli ym. (2013, 654) korostavat intervention merkitystä vanhempien 

sosioemotionaalisten taitojen vahvistamisessa ja tukemisessa suhteessa 

lapseensa jo tämän vauvaiästä lähtien. 

 

 

Vanhempien parisuhde, työ ja sosiaaliset verkostot 

 
Simpson, Collins ja Salvatore (2011, 355–359) ovat pitkittäistutkimuksessaan 

todenneet ihmisen käyttäytymisessä johdonmukaisuutta hänen sosiaalisissa 

suhteissaan; vauvaiän turvaton kiintymyssuhde johtaa omissa aikuisuuden 

suhteissa enemmän konflikteihin, kykyyn toipua huonommin tunnetasolla 

negatiivisista vuorovaikutustilanteista sekä heikompaan sitoutumiseen 

ihmissuhteissa. Myös Sroufe (2005, 349) on tehnyt pitkän ajan tutkimusta 

lapsuuden turvan ja turvattomuuden kokemuksista ja todennut niiden yhteyden 

itseluottamukseen, tunteiden säätelyyn sekä sosiaalisiin taitoihin.  

 
Kontula (2009, 58) toteaa parisuhdeonnea käsittelevässä raportissaan, että 

erilaisilla onnellisuuteen liittyvillä asioilla on voimakas taipumus kasautua yhteen. 

Muutoin onnelliset ihmiset tuntuvat usein löytävän itselleen kumppanin ja 

suhteen, joka tukee heidän onneaan. Yksi merkittävä syy tälle on näiden ihmisten 

vahva itsetunto, joka mahdollistaa onnistuneen parinvalinnan ja avoimen 

vuorovaikutuksen oman kumppanin kanssa. (Kontula 2009, 58.) Hyvän 

itsetunnon merkityksestä ihmissuhteissa puhuu myös Keltikangas-Järvinen 

(1994, 35–37), joka toteaa sen olevan yhteydessä yleiseen 

elämäntyytyväisyyteen, oman elämän riittävään hallintaan, mielialaan, 

empatiakykyyn, sosiaalisiin taitoihin sekä kykyihin selvitä pettymyksistä, arvostaa 

muita, joustaa ja ottaa toiset huomioon. 

 

Lammi-Taskula ja Salmi (2014, 153) sekä Kontula (2009, 124) toteavat 

suomalaisten olevan varsin onnellisia parisuhteissaan. Parisuhteissaan 

onnelliset ovat onnellisia muussakin elämässään, heillä on hyvä 

vuorovaikutussuhde ja tyydyttävä seksuaalielämä kumppaninsa kanssa, eivätkä 
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he koe yksinäisyyttä (Kontula 2009, 125). Puolisoiden keskinäinen tuki ja 

oikeudenmukaiseksi koettu työnjako lastenhoidossa ja kotitöissä lisäävät 

parisuhdetyytyväisyyttä ja auttavat selviytymään lapsiperheen arjessa (Lammi-

Taskula & Salmi 2014, 157). Myös Sevignyn ja Loutzenhiserin (2009, 184) 

tutkimuksessa tyytyväisyys parisuhteessa oli isien ja äitien kohdalla selkeästi 

yhteydessä toimivaksi koettuun perhe-elämään.  

 

Parisuhteen ulkopuoliset sosiaaliset tekijät ja elinympäristö voivat tuottaa 

ahdistusta ja stressiä vaikuttaen kielteisesti myös parisuhteeseen. Osa stressiä 

aiheuttavista asioista voi liittyä tiettyyn elämänmuutokseen kuten työttömyyteen 

tai avioeroon ja osa johonkin krooniseen asiaan kuten pitkäaikaissairauteen tai 

jatkuviin roolipaineisiin. (Kontula 2009, 129.) Myös lapsen saamiseen ja 

vanhempana olemiseen liittyy useita stressitekijöitä, jotka lisäävät parisuhteen 

ongelmia (Hanington ym. 2011, 527).   

 

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2015 Suomessa 

solmittiin 24 708 avioliittoa ja avioeroon päättyi 13 939 avioliittoa (Tilastokeskus 

19.10.2016). Eronneisuuden syitä hahmotettaessa korostuvat Litmalan (2003, 

129) mukaan individualistinen elämänkatsomus ja elämänmalli, arvomaailman 

muutokset sekä suhteen ulkopuoliset syyt, kuten talouspaineet yhteiskunnallisten 

muutosten ohella. Paajasen (2007) perhebarometriin vastanneet arvioivat 

perustelluimmiksi syiksi eroon fyysisen ja psyykkisen väkivallan, alkoholismin ja 

uskottomuuden. Seitsemän vastaajaa kymmenestä piti myös lasten hyvinvointia 

sekä puolison mustasukkaisuutta ja psyykkisiä ongelmia vahvoina perusteluina 

eroon. (Paajanen 2007, 47.) Parisuhteet hajoavatkin todennäköisimmin useiden 

tekijöiden summana (Litmala 2003, 130).  

 

Avioerojen ja huoltajuusoikeudenkäyntien lisääntyessä myös vanhemmuuden 

käsite saa erilaisia sävyjä. Schmitt (2003, 315) toteaa termin ’huoltajuus’ tai 

’jaettu vanhemmuus’ viittaavan lähinnä oikeuksiin ja velvollisuuksiin, vaikka 

vanhempien olisi hyvä tiedostaa vanhemmuuden olevan ikuista keskinäistä 

jakamista, epäröimistä ja neuvottelemista siitä, mikä olisi lapselle hyvä. 

Vanhemmuus on isyyden, äitiyden ja lapsuuden kohtaamispaikka, yhteinen 
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prosessi samassa ajassa sekä jatkuvaa sopeutumista uuteen (Schmitt 2003, 

315). 

 

Parisuhdeongelmissa ei ole kyse vain puolisoiden välisestä alueesta, vaan koko 

perheen vuorovaikutusverkostosta, jossa jokaisen perheenjäsenen hyvin- ja 

pahoinvointi heijastuu toisiin (Hanington ym. 2011, 521; Salo 2011, 14). Vakavat 

ristiriidat ja pelon ilmapiiri perheessä ovat tutkimustulosten mukaan 

huomattavasti haitallisempia lapsen hyvinvoinnille kuin esimerkiksi vanhempien 

avioero ilman vakavia ristiriitaisuuksia tai taloudelliset vaikeudet ilman 

huomattavia emotionaalisesti kuormittavia tapahtumia. Halutessamme ymmärtää 

vanhemmuuden laatua ja sen vaikutuksia lapsen kehitykseen, huomiota tulisikin 

kiinnittää enemmän vanhempien väliseen suhteeseen (Hoghughi 2004, 11; 

Koskenvuo 2010, 310; Salo 2011, 14; Schmitt 2003, 315).  

 

Myös työssäkäynti määrittää paljolti ihmisten elämää ja vaikuttaa 

vanhemmuuteen. 1990- luvun talouslaman jäljiltä jäi entistä suurempi jako hyvin 

ja huonosti pärjääviin perheisiin ja moniongelmaisten perheiden ahdinko on 

edelleen lisääntynyt ja elintasoerot kasvaneet. Työelämä on entistä 

epävarmempaa niin projektiluontoisuuden, pätkätöiden kuin vallitsevan 

taloustilanteen ja kaupan globalisoitumisenkin vuoksi. (Paajanen 2007, 75.) 

Työelämän ääri-ilmiöt, kuten työttömyys tai liikaa voimavaroja vaativa työ 

ylitöineen ovat riskitekijöitä isyyden ja äitiyden laadulle (Leinonen 2004, 182–

183).  

Belsky (1984, 90) korostaa vanhemmuuden laadun näkökulmasta 

merkittävimpänä sosiaalisen tuen lähteenä vanhempien välistä positiivista 

parisuhdetta. Vanhemmuuden laatuun vaikuttaa myös kodin ulkopuolinen tuki. 

Sekä emotionaalinen tuki että instrumentaalinen tuki eli käytännön lastenhoito- 

tai kotityöapu ovat hyödyllisiä vanhemmuudelle suojaten myös stressin 

vahingollisilta vaikutuksilta. (Leinonen 2004, 183.) Isovanhemmat koetaan 

tärkeiksi perheen arjessa ja etenkin erilaisten perhekriisien yhteydessä, jolloin 

isovanhempien lasta suojelevasta vaikutuksesta on saatu merkittävintä näyttöä 

(Rotkirch 2014, 174). Koska monien vanhempien tukiverkosto on nykypäivänä 

pieni, sosiaalisen tuen merkitys korostuu tärkeänä perheiden hyvinvointia 
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parantavana tekijänä (Sourander, Oksanen & Viinikka 2016, 61). Koskenvuo 

(2010, 313) korostaa sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen tuen olevan 

merkityksellistä elämänkaaren eri vaiheissa.  

Kuten Belsky (1984) mallissaan kuvaa, myös lapsen yksilölliset ominaisuudet ja 

kehitys määrittävät vanhemmuutta ja vaikuttavat edelleen koko perheen 

vuorovaikutukseen. Tätä käsittelen tarkemmin luvussa 3.   

 

2.3.2 Vanhemmuus kompetenssina  

 

Repo (2015, 105) toteaa kasvattajalla olevan vastuu lasta kannattelevan 

ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä, sillä aikuinen vaikuttaa tekemisillään, 

tekemättä jättämisillään, asenteillaan, eleillään, ilmeillään ja olemuksellaan 

siihen, millainen ilmapiiri hänen ympärilleen muodostuu. Niin vanhempia 

kasvattajina kuin lasta kasvavana yksilönä voidaan arvioida mm. kompetenssin 

(pystyvyys, kyvykkyys) näkökulmasta. Kompetenssilla tarkoitetaan subjektin 

toimintakykyä sekä hänelle ominaisia toimintatapoja ja niiden piirteitä, jotka 

ilmenevät käytännön kasvatus- ja vuorovaikutustilanteissa. (Neitola 2011, 14–

15.) Samoin kuin kulttuurista ja arvovarauksista riippuen vaihtelee se, miten 

optimaalinen kompetenssi määritellään, vaihtelee myös perheissä esiintyvän 

vapauden ja kontrollin tasapaino ympärillä olevan isomman yhteiskunnallisen 

sosiaalisen kontekstin mallin ja arvojen mukaan (Baumrind 1989, 365; Johnson 

ym. 2014, 106; Keltikangas-Järvinen 2012, 52).  

 

Kyvykästä ja laadukasta vanhemmuutta lähestytään tutkimuksissa useimmiten 

kasvatustyylien ulottuvuuksien (lämpimyys-kontrolloivuus) kautta, joka pohjaa 

pitkälti Diana Baumrindin (1989) kasvatustyylitutkimukseen. Brian Barber (1996) 

on vienyt tutkimusta eteenpäin erottamalla kontrolloivuus-ulottuvuudesta sekä 

behavioraalisen että psykologisen kontrollin. Nykytutkimuksessa keskitytäänkin 

kolmeen eri ulottuvuuteen: lämpimyys kuvastaa vanhempien lastaan kohtaan 

osoittamaa huolenpitoa, kannustusta, lapsen tarpeisiin vastaamista sekä 

lämpimän vuorovaikutusilmapiirin ylläpitoa, behavioraalinen kontrolli tarkoittaa 

lapsen käyttäytymisen säätelyä, valvontaa ja johdonmukaista kuria, kun taas 

psykologinen kontrolli on tungettelevaa vaikuttamista lapsen psykologiseen ja 
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emotionaaliseen maailmaan manipuloiden lapsen ajatuksia, tunteita ja 

kiintymyssuhdetta vanhempaan. Se ilmenee esimerkiksi lapsen syyllistämisenä, 

rakkauden epäämisenä ja tunteiden mitätöimisenä. (Kervinen & Aunola 2013, 5; 

Barber 1996, 3296.) Lapset, jotka kehittyvät psykologisen kontrollin alaisina, ovat 

heikommassa asemassa omissa vertaissuhteissaan (Ladd & Pettit 2002, 278).  

 

Lämpimyys ja behavioraalinen kontrolli vaikuttavat positiivisesti lasten ja nuorten 

ongelmakäyttäytymisen tukemisessa mutta psykologinen kontrolli heikentää 

lapsen itsetuntoa, minäkäsitystä ja koulusuoriutumista sekä lisää lapsen 

sisäänpäin kääntynyttä oireilua kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. 

(Salo 2011, 19.) Terve itsetietoisuus ja itseilmaisu vaativat kehittyäkseen paitsi 

läheisen suhteen vanhempaan myös kokemuksen siitä, että on vapaa 

ilmaisemaan itseään, ajatuksiaan ja tunteitaan ilman hylätyksi tulemisen pelkoa 

(Aunola 2005, 362). Vanhemmuuden laadun seuraukset lapsen kehitykselle ovat 

moninaiset, sillä siihen liittyy persoonallisuus, itsetunto, sosiaaliset ja kognitiiviset 

taidot sekä mielenterveys mukaan lukien koko psyykkinen kehitys. 

Kasvuympäristön lisäksi lapsen ominaisuudet vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka 

merkityksellistä vanhemmuuden laatu kehitykselle on. (Leinonen 2004, 188.) 

 

Kuten Johnson ym. (2014, 92) toteavat, tutkimuksissa on vuosikymmenten ajan 

näkynyt vanhemmuuden laadun merkittävä yhteys lapseen; vanhemman 

kompetentti ja myötätuntoinen huolenpito on ratkaiseva tekijä lapsen 

hyvinvoinnin kannalta. Vaikka tutkimusta on tehty paljon, kompetentin eli 

kyvykkään vanhemmuuden mallin muodostamista ovat hankaloittaneet 

vanhempana toimimisen universaalisti hyväksytyt puuttuvat standardit sekä 

vanhemmuuden kompleksisuus. Johnson ym. ovat tuoneet mallissaan esiin 

kyvykkään kasvatuksen eri ulottuvuuksia sekä koonneet aiempaan empiiriseen 

tutkimukseen perustuvia lapsen hyvinvointia edistäviä kasvatuskäytäntöjä ja 

ominaisuuksia monilta psykologiaan ja hyvinvointiin liittyviltä tieteenaloilta. 

(Johnson ym. 2014, 92.)  

 

Seuraavassa kuviossa 3 näkyy Johnsonin ym. (2014, 104) esittelemän 

kompetentin vanhemmuuden mallin eri tasot pääpiirteineen.  
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        Kuvio 3. Kompetentin vanhemmuuden mallin tasot (Johnson ym. 2014, 104). 

 

 

 

Johnson ym. (2014, 92) toteavat mallinsa toimivan keskustelunavauksena siinä, 

mistä kokonaisvaltainen kompetentti vanhemmuus ylipäätään nousee. Mallin 

mukaan kyvykkyyden perustana vanhemmilla täytyy olla tiedolliset ja taidolliset 

kyvyt, psyykeen terveys sekä kyky pitää itsestään huolta. Perustan vahvuudesta 

kumpuaa kyky tukea ja ohjata lasta erilaisten toiminnallisten tekijöiden suhteen 

ja näihin kumpaankin vaikuttavat vielä kolmannella tasolla olevat kontekstuaaliset 

tekijät. Kuten Bronfenbrennerin (1979) ja Belskyn (1984) malleissa, tässäkin 

oleellisena nähdään ihmisen oma sisäinen kasvu ja kehittyminen 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten sekä erilaisten ympäristötekijöiden kanssa.   

 

Vanhemmuuskompetenssiin ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa 

vanhemman omat näkemykset, asenteet ja uskomukset, joiden keskeisenä 

elementtinä nähdään vanhemman näkemys minä-pystyvyydestään (self-

efficacy) (Johnson ym. 2014, 113, kts. myös Coleman & Karraker 2000, 13; 

Neitola 2011, 66). Vanhempien näkökulmasta ja kokemuksesta käsin tehdyissä 

vanhemmuustutkimuksissa törmääkin usein itsetunnon (self-esteem), 

pystyvyyden (efficacy) sekä tyytyväisyyden (satisfaction) käsitteisiin, jotka 
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ilmentävät vanhemmuuskompetenssin tasoa (Bandura 1997, 191; Coleman & 

Karraker 1998, 49; 2000, 13; Gilmore & Cuskelly 2008, 48; Johnson ym. 2014, 

97; Johnston & Mash 1989, 167; Jones & Prinz 2005, 342; Karp ym. 2015, 3475; 

Lee ym. 2011, 454).  

 

Vanhemman pystyvyyden tunteella on todettu olevan erityisen vahva vaikutus 

vanhemmuuskompetenssiin, positiivisiin kasvatuskäytäntöihin, kykyyn toimia 

haastavissakin kasvatustilanteissa ja sitä kautta edelleen lapsen suotuisaan 

kehitykseen (Bandura 1997, 191; Coleman & Karraker 1998, 47, 63; 2000, 13; 

Jones & Printz 2005, 358; Junttila & Vauras 2014, 397). Coleman ja Karraker 

(1998, 67; 2000, 13) toteavat minä-pystyvyyden tunteen vaikuttavan suoraan 

lapselle annettuun hoivan määrään, vanhemman kykyyn tarjota lapselleen 

mukautuva, stimuloiva ja huolehtiva kasvuympäristö sekä vanhemmuudesta 

nauttimisen määrään. Vahvempi tunne omasta pystyvyydestä suojaa myös äitejä 

depression oireilta ja pitää sekä isien että äitien stressitasot alemmalla tasolla 

taaperoiden vanhemmuudessa (Sevigny & Loutzenhiser 2009, 186).  

 

 

Bandura (1997, 36), joka on perehtynyt laajasti pystyvyyden (efficacy) 

käsitteeseen, sanoo ihmisen luontaisen lahjakkuuden, sosiokulttuuristen 

kokemusten sekä sattumanvaraisten olosuhteiden vaikuttavan siihen, millä 

tavoin yksilön tietyt kyvyt nousevat esiin ja harjaantuvat. Itsetuntemus muodostuu 

tämän pohjalta. Käsitys pystyvyydestä ei koske vain itse toimintaa ja toiminnon 

hallitsemista, vaan siihen liittyy myös kyky säädellä ajatteluprosessejaan, 

motivaatiotaan, tunteitaan sekä fysiologisia tilojaan. Käsitys minä-pystyvyydestä 

ei siten muodostu omien taitojen ja kykyjen määrän mukaan, vaan siitä, miten 

uskoo pystyvänsä käyttämään kykyjään erilaisissa olosuhteissa. Tämä nähdään 

tärkeänä tekijänä edistämässä yksilön tiettyjä suorituksia ja saavutuksia 

riippumatta siitä, mitkä todelliset taidot itse tehtävässä ovat. Pystyvyyden 

käsitykset toimivat avaintekijänä ihmisen kompetenssin kehityssysteemissä. 

(Bandura 1997, 36–37.) 

 

Kuten Kontula (2009, 130) sekä Lee ym. (2012, 454) toteavat, lasten hankintaan 

kohdistuu usein suuria odotuksia sekä epärealistisiakin mielikuvia vanhempana 
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olemisen onnesta ja ylpeydestä ja jos lapsi ei tuokaan ennakoitua palkitsevuuden 

tunnetta ja onnea, saatetaan kokea pettymystä ja syyllisyyttä. Vanhemmuuden 

itsetuntoa ilmentävä minä-pystyvyys vaikuttaa ihmisen elämänhallinnan keinoihin 

eli siihen, miten vahvasti ja millä tavoin hän on vaikeuksiensa edessä valmis 

toimimaan (Neitola 2011, 66). Erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, köyhissä 

olosuhteissa ja heikommista lähtökohdista lapsiaan kasvattavien vanhempien on 

todettu hyötyvän sisäisestä vahvuudesta, joka toimii puskurina vastoinkäymisissä 

ja mahdollistaa vanhempien kyvykkyyden suojata lapsiaan riskeiltä ja edistää 

heidän hyvinvointiaan (Bandura 1997, 193; Neitola 2011, 67).  

 

Tutkittaessa vanhempia, joilla on ollut heikompi luottamus itseensä ja jotka ovat 

kokeneet enemmän tyytymättömyyttä vanhempana, ovat arvioineet lapsellaan 

olevan enemmän käyttäytymiseen liittyviä ongelmia (Gibaud-Wallston & 

Wandersman 1978; Johnston & Mash 1989). Matalan 

vanhemmuuskompetenssin on todettu olevan yhteydessä myös vanhemman 

heikompaan sensitiivisyyteen sekä negatiivisempiin kasvatuskäytäntöihin 

(Zimmer-Gembek ym. 2015, 1430). Mitä matalampi vanhemman pystyvyyden 

tunne on, sitä enemmän se lisää myös riskiä ahdistuneisuuteen riippumatta 

vanhemman kulttuuritaustasta, koulutustasosta, työtilanteesta, taloudellisista 

vaikeuksista tai lapseen liittyvistä tekijöistä.  

 

Äitien vahva vanhemmuuskompetenssi auttaa heitä työn ja kodin velvoitteiden 

yhteensovittamisessa sekä tukee heidän henkistä hyvinvointiaan etenkin silloin, 

kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva tai haastavan temperamentin omaava 

lapsi (Bandura 1997, 191, 193). Vanhempia vertailtaessa äitien näkemys omista 

kyvyistään toimia vanhempana on ollut vahvempi kuin mitä isät ovat itseään 

arvioineet (Gilmore & Cuskelly, 2008; Lee ym. 2011, 455). Isät puolestaan 

tuntuvat olevan yleisellä tasolla tyytyväisempiä vanhemman roolissa kuin äidit 

(Gilmore & Cuskelly 2008; Johnston & Mash 1989; Rogers & Matthews 2004).  

 

Perfektionismi eli täydellisyyden tavoittelu vanhemmuudessa on Leen ym. (2012, 

454) mukaan kasvava kulttuurinen ilmiö. He ovat tutkineet perfektionismin 

yhteyttä vanhemman stressin kokemuksiin, tyytyväisyyteen, itseluottamukseen 

sekä vanhemmuuteen sopeutumiseen. Yhteiskunnan odotuksiin liittyvä 
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vanhemmuuden perfektionismi oli yhteydessä äitien alempaan 

itseluottamukseen, isien korkeampaan stressiin sekä kummankin heikompaan 

vanhemmuuteen sopeutumiseen. Omasta itsestä kumpuava perfektionismi oli 

isillä selkeästi äitejä voimakkaampaa ja isillä yhteydessä korkeampaan 

itseluottamukseen, tyytyväisyyteen sekä alempaan stressiin vanhemmuudessa. 

(Lee ym. 2012, 455–456.)  

 

Elintason parantuessa näkyy myös statuskilpailun ilmiö. Vanhemmat saattavat 

panostaa lapsiinsa vain, koska muutkin tekevät niin ja siten lapsiin panostamisen 

suosio kasvaa, vaikkei sillä olisikaan yhteyttä järjen logiikkaan. Niin kauan kuin 

statuksella on yhteiskunnassa merkitystä, on myös vanhemmuus sille herkkä. 

(Rotkirch 2014, 158.) Joskus vanhemmat myös pelkäävät rajojen asettamista 

lapsen pettymysten purkausten vuoksi, vaikka juuri pettymysten sietäminen 

turvallisessa ympäristössä vahvistaisi lapsen itseluottamuksen kehitystä 

(Keltikangas-Järvinen 1994, 150).  Vanhempi ei kuitenkaan voi olla lapsen kaveri 

tai antaa aina periksi, jotta säilyttäisi hyvät välit lapseen eikä siten olisi lapsen 

silmissä ”paha”. Vanhemmalla täytyy olla kykyä sietää omaa pahana olemistaan 

ilman, että käsitys itsestä horjuu. (Schmitt 2003, 311.) Lapsi tarvitsee aikuista, 

vanhempanakin. Kasvatusvastuuseen kuuluu kyky huomata, kun asiat menevät 

vikaan, sanoa tarvittaessa ei ja mahdollistaa lapsen turvallisuuden tunne. 

(Keltikangas-Järvinen 1994, 152.)  

 

Tervettä itsetuntoa omaava ja itsensä pystyvänä näkevä aikuinen tähän 

kykeneekin vahvan vanhemmuuskompetenssinsa avulla, edistäen samalla 

lapsensa hyvinvointia ja kehitystä (Coleman & Karraker 1998, 47; Jones & Prinz 

2005, 341; Karp ym. 2015, 3475; Sevigny & Loutzenhiser 2009, 188). 

 

 

2.4 Lapsiperheiden hyvinvointi ja jännitteisyys 

 
Perhe-elämän hyvinvointia määrittävät muun muassa aikuisten työssäolo, 

tulotaso, varallisuus, asuinolot, terveys, koulutus sekä perhe-, ystävyys- ym. 

vuorovaikutussuhteet, henkilökohtainen kasvu ja vapaa-ajan toiminnot (Lammi-
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Taskula & Salmi 2014, 145). Vaikka lapsen etu, lapsen hyvä ja lapsen hyvinvointi 

ovat käsitteinä sellaisia, joille on vaikea muodostaa yhtä oikeaa luonnollista 

perustaa, voidaan näihin katsoa sisältyvän sellaiset ulottuvuudet kuin jatkuvuus, 

pysyvyys, turvallisuus, osallisuus, hoito, hoiva, suojelu, aikuisen rakkaus, 

auktoriteetti ja esimerkki sekä ihmissuhteiden laatu, tasapainoinen kehitys ja 

lapsen oma toimijuus. (Litmala 2003, 123.) Lapsuusajalla on vahva yhteys 

myöhempiin elämänvaiheisiin niin koulutus- ja työurien, fyysisen ja psyykkisen 

terveydentilan, sosioemotionaalisten taitojen kuin itseluottamuksen ja 

elämäntyytyväisyyden kannaltakin (Koskenvuo 2010, 311; Luecken ym. 2013, 

176; Sroufe 2005, 349).   

 

Perimä sekä yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat yksilön 

yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Kuten Koskenvuo (2010, 294) toteaa, 

ihmisen koko elämä on jatkuvaa geeniekspressiota, sillä ympäristötekijät 

olosuhteineen ja elämäntapahtumineen muovaavat yksilöllisten 

ominaisuuksiemme toteutumista ja alttiuttamme sairastua läpi elämän. 

Esimerkiksi lapsuuden sosioekonominen asema vaikuttaa materiaalisiin 

olosuhteisiin, psykososiaalisen ympäristön määrittymiseen ja edelleen lapsen 

omaan kouluttautumiseen ja sosiaalistaloudelliseen asemaan sekä 

elämäntyytyväisyyteen aikuisiässä (Griffith ym. 2010, 275; Koskenvuo 2010, 

289–299). Perheen toimeentulo-ongelmat saattavat aiheuttaa niin lasten 

syrjimistä ja kiusaamista heidän omassa sosiaalisessa piirissään kuin myös 

vanhempien toimintakyvyn laskua masennuksen ja ahdistuksen myötä. Tämä 

puolestaan voi heijastua parisuhteen ja vanhemmuuden laatuun sekä edelleen 

lasten hyvinvointiin ja mielenterveyteen näkyen esimerkiksi lasten käyttäytymisen 

ja tunne-elämän ongelmina. (Griffith ym. 2010, 275; Leinonen 2004, 182; Lammi-

Taskula & Salmi 2014, 148.)  

 

Jäntti (2010, 62, 66) muistuttaa, että vanhempien tulotaso on toki yksi lasten 

hyvinvoinnin osatekijä mutta hyvinvointiin liittyy paljon muitakin tekijöitä, jotka 

usein ohitetaan kvantitatiivisessa lasten hyvinvointitutkimuksessa keskittymällä 

perheen tuloihin. Schmitt (2003, 310) toteaa hyvinvoinnin ja rikkauden luovan 

jopa kulisseja, joissa lapsen pahoinvointi jää ammattilaisiltakin näkemättä. 

Suurimman uhkan terveydelle ja hyvinvoinnille lapsiperheköyhyyden ohella 
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muodostavat katkonaiset hoivasuhteet, väkivalta perheessä, vanhempien 

mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat (Koskenvuo 2010, 311). 

Perherakenteen ei ole todettu kuvaavan lapsuuden olosuhteita kovinkaan hyvin, 

sillä vanhempien väliset ristiriidat ovat lapsen emotionaaliselle hyvinvoinnille 

haitallisempia kuin eläminen esimerkiksi yksinhuoltajaperheessä. Eniten lasten 

psykologiseen hyvinvointiin vaikuttaakin perhe-elämän laatu. (Golombok 2000, 

101, 104; Koskenvuo 2010, 299.) 

 

Vanhempien terveys, psyykkiset ja fyysiset voimavarat sekä taloudelliset 

mahdollisuudet vaikuttavat siihen, onko perheessä enemmän lapsuuden 

terveyttä suojaavia ja kehitystä tukevia tekijöitä vai niitä uhkaavia riskitekijöitä 

(Golombok 2000, 101; Koskenvuo 2010, 312). Olennaista on, jäävätkö 

positiivisesti lapsen kehitykseen vaikuttavat tekijät kokonaissaldossa plussan 

puolelle (Leinonen 20014, 188). Luecken ym. (2013, 171) korostavat, että lapsen 

altistuminen pitkän ajan kuluessa erilaisille perheen stressitekijöille heikentää 

sekä sosiaalisten taitojen että tunne-elämän kehittymistä, aiheuttaa stressiä 

myöhemmässä elämässä sekä kasvattaa riskiä fyysisiin ja henkisiin sairauksiin 

aikuisena.  

 

Toimiva neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmä pystyy 

ennaltaehkäisemään ongelmien kehittymistä, jos kehityksen riskitekijöitä 

havaitaan (Koskenvuo 2010, 312). Lähes jokainen suomalainen lapsiperhe 

käyttää neuvolapalveluja ja valtaosa lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen tai 

esiopetukseen. Näillä lasten peruspalveluilla on siten näköalapaikka 

suomalaisen pikkulapsiperheen arkeen ja ne ovat avainasemassa myös 

vanhemmuuden ongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa interventiossa. 

(Kekkonen 2004, 3; Koskenvuo 2010, 312.)  

 

Kalliala (2012, 90, 96) peräänkuuluttaa päiväkodin perusideologiaa ja haastaa 

ajattelemaan, ovatko päiväkodit lasten vai koko perheen päiväkoteja? Hän kysyy, 

miten varhaiskasvatuksesta säädettyyn lakitekstiin painettu ”lasten kotien 

tukeminen” pitäisi tarkalleen ottaen tulkita tai järjestää sille aikaa käytännön 

varhaiskasvatustyössä yhä enemmän kiristyvissä resurssimäärissä. Hän toteaa 

sosiaali- ja perhetyön menetelmiä ujutettavan varhaiskasvatukseen ja tämän 
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tuen tarvetta perusteltavan näkemällä perhe ongelmallisena ja heikkona ja 

arvioimalla vanhemmuuden olevan ”hukassa”. (Kalliala 2012, 90–91.) Pulmia 

vanhemmuuteen kasvussa on Kekkosen mukaan kuitenkin myös muissa kuin 

syrjäytymisuhan alla olevissa perheissä, joten keskustelu- ja 

kumppanuuskulttuuria tulisi vahvistaa neuvonnan ja tiedonjaon ohella. 

(Kekkonen 2004, 3–5, 94.)  

 

Erilaiset päiväkodin ulkopuoliset interventiot vanhemmuuden tukemiseksi ovat 

osoittautuneet perheiden hyvinvointia vahvistaviksi. Muun muassa 

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa mentalisaatioteorian ja Parents First -

ohjelman pohjalta kehitetty Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli koettiin 

tarpeelliseksi. Yhteensä noin 2000 isää ja äitiä osallistui vauvansa kanssa 

ammattilaisen ohjaamiin eri teemoja käsitteleviin ryhmätapaamisiin ja tämä koko 

perheelle suunnattu tukimuoto koettiin hyödyllisenä ja voimavaroja vahvistavana. 

Jopa 80 prosenttia sekä isistä että äideistä kokivat itseluottamuksensa 

vanhempana lisääntyneen ryhmän myötä ja heidän osaavan paremmin pohtia 

oman toimintansa vaikutusta vauvaansa. Niin vertaissuhde- kuin 

parisuhdenäkökulmastakin ryhmämalli koettiin hyväksi. (Sourander ym. 2016, 

52–53, 61.) 

Lapsiperheiden elämä rakentuu monien jännitteiden kentässä ja on 

ajankäytöllistä tasapainoilua työn, kodin ja perheenjäsenten tarpeiden välillä, jota 

parisuhteen ja vanhemmuuden vuorovaikutussuhteet joko helpottavat tai 

kuormittavat (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 145). Litmala (2003, 128) toteaa 

kärjistäen suomalaisten tietävän hyvin, mikä olisi nykyisen kehityksen puitteissa 

ideaali käyttäytymistapa perheen yhteisyyden, kestävän parisuhteen ja lasten 

parhaan kannalta mutta todellisuuden kohdatessa yhteiskunnassa 

normalisoitunut individualismi sallii kuitenkin yksilölliset valinnat ja toimintatavat. 

Sevón ja Notko (2008, 20) tuovat esille saman tasapainottelun niin yksilöllisen 

valinnan ja tyytyväisyyden kuin myös vastuun, välittämisen ja riippuvuuden 

välillä, joka luo jännitteitä perhesuhteisiin. Ilmenee siis ristiriitaa yhteisöllisyyden 

ja yksilöllisyyden sekä ideologian ja toiminnan välillä ja nämä jännitteet ovat 

sidoksissa sekä tunteisiin että moraaliin (Litmala 2003, 129; Sevón & Notko 2008, 

20).  
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Bardyn (2002, 50) kiteyttämänä lasten hyvin- ja pahoinvointiin vaikuttavat 

yksinkertaiset ja vanhat perusasiat kuten se, että lapset tarvitsevat jokapäiväistä 

suhdetta läsnä oleviin todellisiin ihmisiin, joilla on kykyä jakaa lasten iloja ja 

murheita. Pajulo ja Kalland (2008, 9) toteavat kuitenkin lasten ja nuorten 

psyykkisten vaikeuksien juontuvan usein juuri siitä, etteivät vanhemmat omien 

ongelmiensa ja murheidensa vuoksi kykene pitämään lasta ja lapsen asioita 

mielessään.  

Lapsiperheiden hyvinvointia tutkineet Lammi-Taskula ja Salmi (2014, 157) 

toteavat vanhempien elämän olevan päivä kerrallaan arjesta selviytymistä 

ansiotyön, toimeentulon ja perhe-elämän vaatimusten keskellä. Lähes puolet 

vanhemmista on huolissaan jaksamisestaan vanhempana (Lammi-Taskula & 

Bardy 2009, 60). Tätä huolta lisäävät vanhempien kokema kasvanut työelämän 

vaativuus ja kuormittavuus, jotka uupumuksen ohella aiheuttavat myös jännitteitä 

perhe-elämään (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 157). Työn ja perhe-elämän 

joustavampaa yhteensovittamista tulisikin edistää vanhempien jaksamisen sekä 

koko perheen hyvinvoinnin kannalta (Koskenvuo 2010, 312; Lammi-Taskula & 

Salmi 2014, 157).  

 

Edellä olen kuvannut perhettä ja vanhemmuutta osana yhteiskuntaa sekä 

vuorovaikutteista ekologista systeemiä vaikuttamassa lapsen hyvinvointiin. 

Kehittyvä lapsi yksilöllisine ominaispiirteineen vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja 

siten koko perheen vuorovaikutukseen (Belsky 1984, 84, 86). Vanhemman ja 

lapsen välisen vuorovaikutussuhteen laatu on hyvin merkityksellinen sen 

vaikuttaessa edelleen lapsen emotionaaliseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen, 

kommunikatiiviseen, fysiologiseen ja neurologiseen kehitykseen (Golombok 

2000, 63; Hughes 2011, 19; Ladd & Pettit 2002, 276; Sroufe 2005, 365).  
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3    Lapsen sosioemotionaalinen kehitys 

 

Sajaniemen (2006, 83) sanoin, pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpää kuin 

minkään yksittäisen tietotaidollisen tavoitteen toteutuminen, on oppia 

säätelemään omia sisäisiä tilojaan ja hallitsemaan ihmissuhteitaan. Vanhempien 

kotikasvatuksen vaikutuksia lapsen sosiaaliseen kompetenssiin tutkinut Neitola 

(2011, 219) toteaa vanhempien lapsituntemuksella, vanhemmuuskäsityksillä 

sekä käytetyillä kasvatustavoilla olevan merkittävää vaikutusta lapsen 

sosiaaliseen kompetenssiin. Vanhemmat vaikuttavat myös monilla suorilla ja 

epäsuorilla tavoilla lapsensa vertaissuhteisiin (Ladd & Pettit 2002, 298). 

Kiintymyssuhteesta, sosiaalisesta oppimisesta sekä yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksesta puhuttaessa korostuvat perheen ja kodin merkitys lapsen 

sosiaalisen kompetenssin ja sosiaalistumisen ensisijaisena kontekstina 

(Baumrind 1989, 360; Hedenbro & Rydelius 2014, 268; Keltikangas-Järvinen 

2012, 70; Ladd & Pettit 2002, 270; Neitola 2011, 14; 270; Peltoniemi ym. 2014, 

335; Rispoli ym. 2013, 643; Schmitt 2003, 318).  

 

 

3.1 Sosioemotionaalista kehitystä ohjaavia tekijöitä  

 

Vauvalla on synnynnäinen tarve suuntautua toisiin ihmisiin ja ensimmäisistä 

elinpäivistä alkaen hän alkaa rakentaa myös turvallisuusstrategioitaan 

(Sinkkonen 2008, 100, 102). Kiintymyksen antaminen ja saaminen ovat lapselle 

elinehto ja sen laatu näkyy lapsen kehityksessä. Vanhemman tärkein tehtävä 

onkin vastavuoroisen kiintymyksen mahdollistaminen. (Kalland 2014, 26; 

Tamminen 2004, 74). Kiintymyssuhteen laatu on merkittävimpiä 

vuorovaikutustutkimuksen alueita, joka on lähtenyt liikkeelle John Bowlbyn 

(1969) sekä Mary Ainsworthin (1978) kiintymysteorioista. Kiintymyssuhde kuvaa 

säätelyjärjestelmää, joka aktivoituu lapsen kokeman sisäisen tai ulkoisen uhan 

seurauksena. Vanhemmalta välittyvän turvan, luottamuksen ja hellyyden 

kokemusten myötä kiintymyssuhde muodostuu turvalliseksi tai turvattomaksi. 

(Kauppi & Takalo 2014, 18–19.)  
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Kiintymyssuhteen perusta luodaan ensimmäisinä elinkuukausina lukuisissa 

päivittäisissä vuorovaikutus- ja hoivatilanteissa, joissa vanhemman herkkyys 

lapsen viesteille (sensitiivisyys) sekä oikea-aikainen ja -sävyinen vastaaminen 

niihin (responsiivisuus) ovat merkityksellisiä. Olennaista on pyrkiä tavoittamaan 

lapsen tunnetila ja kokemus mekaanisen hoitorutiinin sijaan. (Kalland 2014, 26–

27; Laakso, 2011, 66.) Turvallinen kiintymyssuhde on kehityksen ydin, jonka 

ympärille muu kokemus rakentuu (Sroufe 2005, 353). Se tukee fysiologista ja 

emotionaalista säätelyä, itseluottamusta, lannistumattomuutta, sosiaalisia taitoja 

ikätovereiden kanssa, empatiaa, leikkejä, ongelmanratkaisua, älyllistä kehitystä, 

kielellisiä taitoja, minuuden eheytymistä ja omanarvontunnetta (Hughes 2011, 

20).  

 

Kiintymyssuhde rakentuu ja vahvistuu vain, jos kasvavan lapsen tarpeisiin 

vastataan huolenpidolla (Tahkokallio 2001, 180). Varhaisvuosien vuorovaikutus 

ja kiintymyssuhde ennustavat mm. sukupuolista kypsymistä, vertaissuhteiden ja 

parisuhteen solmimisen tapoja, akateemista suoriutumista sekä aikanaan lapsen 

omaa vanhemmuutta. Kiintymyssuhteen vaikutus sosiaaliseen kompetenssiin on 

siten pitkäkestoinen. (Keltikangas-Järvinen 2012, 40; Laakso 2011, 71; Luecken 

ym. 2013, 173; Rispoli ym. 2012, 654; Rotkirch 2014, 243; Sroufe 2005, 353.)  

 

Hedenbron ja Rydeliuksen (2014, 268) tutkimuksessa todettiin vanhempiensa 

kanssa hyvässä vastavuoroisessa kommunikaatiosuhteessa olevien kolmen 

kuukauden ikäisten lasten omaavan vahvat sosiaaliset taidot vielä 

neljävuotiainakin. Cummings ym. (2013, 213) totesivat puolestaan päiväkoti-

ikäisten lasten vanhempien masennusoireiden heikentävän lasten 

sosioemotionaalisia kykyjä vielä varhaisessa murrosiässä. Vanhemman 

masennuksen ja muiden perheen stressitekijöiden huomioiminen onkin tärkeää 

lapsen sosiaalisten taitojen kehitystä tarkasteltaessa (Peltoniemi ym. 2014, 325). 

Kiintymyssuhteen laatu sekä vanhemman sensitiivisyys korostuvat erityisesti 

lapselle ahdistavina hetkinä. Jos vanhemmalla on muita murheita mielessään, 

hän ei välttämättä pysty tai jaksa nähdä lapsen näkyvän käyttäytymisen taakse 

eikä lapsi voi tällöin luottaa vanhemman emotionaaliseen saatavuuteen tai 

kognitiiviseen arvioon tilanteesta. (Cummings ym. 2013, 227; Kalland 2014, 33, 

35; Pajulo ym. 2015, 1052.) Vanhemmuuden ilot ja murheet voivat olla hyvin 
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pieniä asioita, joilla on kuitenkin suuri merkitys. Nykypäivän runsas sähköinen 

virike- ja informaatiotulvakin voi olla lasten ja vanhempien kommunikaation 

esteenä ja heikentää perheen vuorovaikutusta (Lammi-Taskula & Bardy 2009, 

66).  

Monissa yhteisöissä ja perherakenteissa isovanhemmat ovat tärkeä osa 

lastenlastensa elämää ja he voivat vaikuttaa monin tavoin lasten kehitykseen 

(Bandura 1997, 195). Lapsen ja isovanhemman välisellä hyvällä kiintymyssiteellä 

voikin olla aivan erityinen tunne ja merkitys, joka vaikuttaa lapsen sosiaalisen ja 

emotionaalisen kehitykseen vahvistavasti (Rotkirch 2014, 162, 174). Myös 

sisaruksilla on merkittävä rooli perhesuhteissa heidän hioessaan toisistaan 

yksilöitä ja kasvattaessaan toistensa sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutuksellisuutta 

niin, että se heijastuu aikuisuuteen asti (Rotkirch 2014, 192).  

 

Ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksellisesti, jonka myötä vahvistuu kyky 

hahmottaa erilaisia näkökulmia sekä ulkoiseen todellisuuteen että sisäiseen 

kokemusmaailmaan (Kauppi & Takalo 2014, 23). Kaksi toisiinsa yhteydessä 

olevaa mieltä on vahvempi kuin ihminen yksin (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 152). 

Varhaiset sosiaaliset vuorovaikutuskokemukset jättävät ihmiseen jäljen 

vaikuttaen myös siihen, miten hän toimii myöhemmin suhteissaan (Simpson ym. 

2011, 355). 

 

 

3.2 Sosioemotionaaliset taidot 

 

Sosioemotionaaliset taidot ovat yhteydessä sosioemotionaaliseen kehitykseen 

eli kehitys näkyy sosiaalisten taitojen ilmenemisessä. Sosiaaliset taidot ovat 

kykyjä, joita lapsi tarvitsee tullakseen toimeen toisten kanssa. Emotionaaliset 

taidot ovat kykyä ilmaista ja säädellä sekä ymmärtää ja tunnistaa omia tunteitaan, 

toisen ihmisen tunteiden lukemisen ohella. Hyvät sosioemotionaaliset taidot 

omaavat lapset pystyvät paremmin yhteistoimintaan sekä solmimaan ja 

ylläpitämään ystävyyssuhteita. Empatiakyky, ongelmanratkaisutaidot, impulssin 

hallinta sekä itsehillintä ovat valmiuksia, jotka ilmentävät sosioemotionaalisia 

taitoja. (Denham ym. 2003, 239; Kirves & Stoor-Grenner 2011, 24.)  
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Sosiaalisia taitoja opitaan mutta lasten välillä on synnynnäisiä 

temperamenttieroja siinä, miten innostuneita he ovat muiden kanssa olemaan; 

on taito sinänsä osata myös olla yksin ja viihdyttää itse itseään (Keltikangas-

Järvinen 2012, 61). Turvallinen kiintymyssuhde muodostaa vahvan perustan 

lapsen kyvylle säädellä tunteitaan, joka vaikuttaa edelleen sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen vertaissuhteita ja urapolkuja myöten (Laakso 2011, 71; Rispoli ym. 

2013, 654; Sroufe 2005, 356–357). Hyvät vuorovaikutustaidot ikätovereiden 

kanssa ennustavat myös vahvasti myöhempää mielenterveyttä ja hyvinvointia 

(Denham 2003, 238).  

 

3.2.1 Tunteiden säätely 

 

Tunteidensäätelykyvyllä on vahva biologinen perusta (Laakso 2011, 70) ja 

temperamentti-käsitteen avulla kuvataan lasten erilaisuutta heidän 

synnynnäisessä tavassaan kiihtyä sekä herkkyydessään reagoida erilaisiin 

ärsykkeisiin (Sajaniemi 2006, 90). Temperamenttipiirteitä voi siis nähdä jo 

vastasyntyneestä (Rothbart 2007, 208). Temperamentti tarkoittaa yksilöllistä 

tapaa toimia ja reagoida ympäristöön ja se näkyy mm. vilkkaudessa, ujoudessa, 

uskaliaisuudessa ja itsehillinnässä. Lapsen varttuessa ja kokemuksen myötä 

näistä temperamentin aineksista muodostuu lapsen persoonallisuus, joka 

sisältää käsityksen itsestä, toisista sekä fyysisestä ja sosiaalisesta maailmasta 

kuten myös arvoista, asenteista sekä selviytymisstrategioista. Temperamentista 

seuraa, että sama kasvatus ja sama ympäristö ovat todellisuudessa erilaiset eri 

lapsille, sillä he kokevat sen eri tavoin. (Rothbart, 2007, 207; Rotkirch 2014, 141–

142.)  

 

Temperamentti liittyy itsesäätelytoimintojen piirteisiin, kuten tunteiden säätelyyn 

ja toiminnan ehkäisyyn (Laakso 2011, 68). Se liitetään myös tärkeisiin sosiaalisen 

käyttäytymisen piirteisiin, kuten empatiaan ja omatuntoon (Rothbart 2007, 209). 

Lapsen vaativuuden on tutkittu olevan vahvasti vanhemmuutta määrittävä tekijä. 

Erityisesti lapsen vaativan temperamentin on todettu olevan yhteydessä 

vanhempi-lapsisuhteen heikkoon laatuun. Vanhemmuus muodostuukin aina 

suhteessa lapsiin ja koska lapset ovat temperamentiltaan ja ominaisuuksiltaan 
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erilaisia, se asettaa vanhemmat erilaiseen tilanteeseen vanhemmuuden 

muotoutumisessa ja toteuttamisessa. (Malinen, Sevón ja Kinnunen 2006, 356.)  

 

Hyvään vanhemmuuteen kuuluu Sinkkosen (2003, 292) mukaan ymmärrys 

lapsen yksilöllisyydestä sekä kyky luopua omista toiveista ja mielikuvista 

(representaatioista) lapseen ja lapsuuteen liittyen. Lapsen itsesäätelytaitoihin 

johtavat kehityspolut heijastavat jatkuvaa, liikkeessä olevaa vaikutussuhdetta 

lapsen hoivaympäristön piirteiden sekä lapsen vuorovaikutukseen tuomien 

ominaisuuksien välillä. Vanhemman olisi hyvä tunnistaa lapsensa yksilölliset 

piirteet ja mukauttaa omaa käyttäytymistään niiden pohjalta. (Laakso 2011, 68, 

74.) Sensitiivisen vuorovaikutuksen tunniste Kallandin (2014, 31) mukaan onkin 

vanhemman avoin ja vastaanottavainen mieli sekä kyky joustaa tulkinnoissaan ja 

korjata virheitään. 

 

Jos vanhemmalla on kyky huomata, sietää ja rauhoittaa vauvan stressitilaa 

oikea-aikaisesti ja riittävän usein, rakentaa se ajan myötä myös vauvan omaa 

kykyä säädellä ja rauhoittaa itse itseään (Pajulo ym. 2015, 1052). Koska pienen 

lapsen tunnesäätelyn taidot ovat kehittymättömät ja riippuvaiset aikuisen tuesta, 

ohjauksesta ja opetuksesta, tunteiden opettaminen ja nimeäminen pienelle 

lapselle tulisi tapahtua sillä hetkellä, kun lapsella on tunnetila päällä. Lapsi 

tarvitsee sensitiivistä aikuista, joka on lapsen saatavilla ja tukena silloin kun lapsi 

kokee tunteita ja elää oikeissa tilanteissa. (Repo 2015, 125.)  

 

Zimmer-Gembekin ym. (2015, 1427) tutkimus osoitti vahvemman 

vanhemmuuskompetenssin omaavien taaperoiden vanhempien olevan 

sensitiivisempiä ja lämpimämpiä, joka heijastui myös kasvatuskäytäntöihin. Kun 

vanhempi on riittävästi läsnä ja kiinnostunut lapsensa mielenmaailmasta, lapsi 

oppii vanhemman kanssa tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita ja 

tarpeita niin itsessä kuin toisissakin sekä jakamaan tunteita. Kun lapsi on saanut 

kokea vanhemman tyynnyttävää läsnäoloa, turvallista syliä sekä tunteiden 

vastaanottamista ja säätelyä, kokee hän olevansa hyväksytty myös tarvitsevana 

ja puutteellisena. (Kalland 2014, 33.) 
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3.2.2 Sosiaalinen kompetenssi  

 

Luonto varustaa ihmisen suurella halulla ja kyvyllä liittyä lähimpiin ihmisiin (Bardy 

2002, 42) ja ihmisyyden ydin onkin Revon (2015, 105) mukaan toisten ihmisten 

kanssa eläminen. Keltikangas-Järvinen (2012, 39) näkee kiintymyssuhteen 

lapsen ensimmäisenä sosiaalisena taitona ja huomauttaa turvallisten 

ihmissuhteiden olevan edellytys lapsen kehitykselle, ei lapsen oma 

kehitystehtävä. Sosiaalisuus on Keltikangas-Järvisen (2012, 50) mukaan 

synnynnäinen temperamenttipiirre (halu olla muiden kanssa) ja kokemuksen ja 

kasvatuksen kautta opitaan sosiaaliset taidot ja kompetenssi (kyky tulla toimeen 

muiden kanssa). Sosiaalisesti taitava vuorovaikutus nojaa Poikkeuksen (2011, 

95) mukaan paljolti tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun. Ennen kouluikää 

merkittävänä sosiaalisena kehitystehtävänä nähdään vastavuoroisen leikin 

mahdollistavat taidot (Poikkeus 2011, 81). Lapsi tarvitsee sosiaalista 

kompetenssia saadakseen myönteisiä kokemuksia vertaissuhteissa sekä 

pystyäkseen toimimaan niissä (Repo 2015, 125).  

 

Sosiaalisen kyvykkyyden määritelmä ei ole Keltikangas-Järvisen (2012, 51) 

mukaan yksinkertainen, varsinkaan jos halutaan erottaa sosiaaliset taidot ja 

kompetenssi toisistaan. Sosiaalisina taitoina nähdään mm. kyky analysoida 

sosiaalisia tilanteita ja ymmärtää, miten niihin on tultu sekä kyky ymmärtää 

muiden ihmisten mielialoja, ratkaista ongelmia, ennakoida, neuvotella, sovitella 

ja tehdä kompromisseja. Kompetenssi voidaan nähdä laajempana kykynä olla 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, tavoitella ja saavuttaa sosiaalisia 

päämääriä, sitoutua monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin, rakentaa 

ystävyyssuhteita ja saada suosiota tovereiden joukossa. (Keltikangas-Järvinen 

2012, 49–51.) 

 

Repo (2015, 125–126) kuvaa sosiaalista kompetenssia useita alakäsitteitä ja 

erilaisia painotuksia sisältäväksi monisyiseksi ilmiöksi, jonka osa-alueita ovat 

sosiaaliset taidot (ryhmään liittyminen, ongelmanratkaisu, yhteistyö, 

prososiaalisuus ja tunnetaidot), sosiokognitiiviset taidot (sosiaalinen motivaatio, 

aikeet ja odotukset muita kohtaan, sosiaalinen ymmärtäminen, itseä koskevat 
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käsitykset), ystävyyssuhteet, negatiivisen sosiaalisen käyttäytymisen 

puuttuminen (aggressiivisuus ja vetäytyminen) sekä sosiaalinen asema 

ryhmässä (ympäristötekijät, ryhmän ominaisuudet ja vuorovaikutus, lapsen 

persoonallisuus ja temperamentti).  

 

Sosiaalinen kompetenssi on yksilön kykyä toimia erilaisissa tilanteissa 

joustavasti; saavuttaen toivomiaan vuorovaikutuksellisia päämääriä mutta 

myönteiset suhteet säilyttäen. Se rakentuu vuorovaikutuksessa, on laadultaan 

muuntuva ja ympäristöihin reagoiva. Lapsen sosiaalinen kompetenssi näkyy 

siten, että hän pääsee leikkeihin mukaan, osaa neuvotella itselleen mieluisan 

toimintaroolin, hänen leikkiehdotuksiaan kuunnellaan ja että hän ei katkaise 

keskusteluyhteyttä, vaikka torjuisikin toisen aloitteen tai mielipiteen. (Poikkeus 

2011, 86.)  

 

Vanhempien minä-pystyvyyden tunteella on todettu olevan merkittävä yhteys 

heidän lastensa parempiin sosiaalisiin taitoihin sekä prososiaalisuuteen (Junttila 

& Vauras 2014, 397). Prososiaalisena käyttäytymisenä pidetään muun muassa 

asioiden jakamista, yhteistyötä sekä toisen pahaan mieleen reagoimista. Jotta 

lapsi motivoituu toimimaan prososiaalisesti muita kohtaan, hänellä tulee olla kyky 

empatiaan eli kykyä tunnistaa omia tunteitaan sekä tulkita toisten tunnereaktioita 

oikealla tavalla. Jo pienellä lapsella on luontainen kyky empatiaan mutta se ei 

kehity automaattisesti tai iän mukana, vaan siihen lapsi tarvitsee empaattista 

aikuista jatkuvasti tuekseen. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 24–25.)  

 

Aikuisen tulee itse ymmärtää olevansa roolimalli lasten sosiaalista kompetenssia 

ohjatessaan ja opettaessaan (Repo 2015, 111). Peltoniemi ym. (2014, 335) ovat 

tutkineet suotuisien ja epäsuotuisien perhetekijöiden kasautumisen merkitystä ja 

toteavat lapsen ja vanhemman välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja sen laadun 

olevan merkityksellistä sen toimiessa lapsen sosiaalisten taitojen perustana ja 

edesauttaen lapsen kykyä solmia muita suhteita. Vanhempien ja lasten 

vuorovaikutuksen vaikeudet, epäjohdonmukaiset sosiaaliset taidot, 

käyttäytymisen ja suhteiden ohjaamisen sekä useat perheen voimavarojen 

puutteet voivat haitata vakavasti lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittymistä 

(Neitola, 2011, 4). 
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Perhetekijöillä on siis vaikutusta myös siihen, miten lapsi itse valitsee kavereitaan 

sekä siihen, miten hänet hyväksytään vertaissuhteissaan. Olisi tärkeää, että juuri 

sosiaalisten taitojen kehittymistä tuettaisiin jo varhaisessa vaiheessa (Peltoniemi 

ym. 2014, 335). Koska sosiaalista kompetenssia sekä vertaissuhteissa 

toimimista voi myös harjaannuttaa ja koska pienten lasten kanssa koko sen 

hetkinen elämä on juuri näiden taitojen harjoittelua, edellyttää se aikuisen vahvaa 

läsnäoloa ja ohjaavaa roolia (Repo 2015, 126). Kodin lisäksi hyvä vertaisryhmä 

ja myönteiset ystävyyssuhteet ovat merkityksellisiä lapsen positiivisen 

vuorovaikutuksen kehittymiselle sekä vahvalle itsearvostukselle (Neitola 2011, 

20). Myös Repo (2015, 124) toteaa laadullisesti hyvän ystävyyssuhteen 

vahvistavan lapsen itsearvostusta ja emotionaalista hyvinvointia sekä kehittävän 

laajasti sosiaalista kompetenssia sekä prososiaalisia taitoja (Repo 2015, 124). 

 

Hyvä itsesäätely edesauttaa lapsen selviämistä riidoista ja muista haastavista 

sosiaalisista tilanteista sekä tukee sosiaalisen kompetenssin kehittymistä. 

Säätelemättömät ja voimakkaat tunnetilat saattavat puolestaan johtaa toisia 

loukkaaviin, impulsiivisiin ja ennakoimattomiin tekoihin ja siten haitata 

vuorovaikutusta ja kaverisuhteita. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja 

tarkkaavuuteen liittyvien taitojen puutteet näyttävätkin usein johtavan 

kasautuvasti kaverisuhteiden sekä sosiaalisten taitojen ongelmiin. (Poikkeus 

2011, 96.) Sosioemotionaalisissa taidoissaan puutteita omaava lapsi voi lisäksi 

kokea jokapäiväiset tilanteet ikätovereiden kanssa stressaavina, jolloin ongelma 

voi kroonistua ja vaikuttaa siten myös lapsen fysiologiseen hyvinvointiin (Luecken 

ym. 2013, 174).  

 

Lasten säätelyn taidoissa on huomattavia yksilöllisiä eroja, joissa yhtenä 

merkittävänä tekijänä vaikuttaa lapsen ikä ja kehitystaso. Ryhmässä monet 

erilaiset asiat saattavat aktivoida lapsen stressijärjestelmän. Taitava aikuinen 

huomaa tämän ja voi auttaa lasta stressin säätelyssä, edesauttaen samalla koko 

ryhmän muodostumista kestävämmäksi, joustavammaksi sekä sosiaalisesti 

myönteisemmäksi. (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 154.) Myös pienten lasten 

kiusaamisilmiötä tutkinut Repo (2015, 125) toteaa ammattikasvattajien roolin 

merkittäväksi ja tärkeäksi heidän työssään pienten lasten vertais- ja 
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ystävyyssuhteiden tukemisessa; lapsen ohjaaminen ja opettaminen toimimaan 

näissä suhteissa on samalla myös kiusaamisen ehkäisyä. Lapsen on tärkeä 

päästä ryhmässään mukavaan vuorovaikutukseen toisten kanssa, tuntea 

kuuluvansa ryhmään, tuntea itsensä pidetyksi sekä kehittyä sosiaalisissa 

taidoissaan. Tämä vähentää ahdistuneisuutta, tyytymättömyyttä, yksinäisyyttä ja 

eristyneisyyden tunnetta sekä altistumista mahdolliselle kiusaamiskokemuksille. 

(Repo 2015, 132.) 

 

3.3 Lapsi taaperoiässä 

 

Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana lapsella tapahtuu kehitystä kaikilla 

psyykkisen ja fyysisen kehityksen alueilla nopeammin kuin koskaan myöhemmin 

ihmisen elämässä, muodostaen eräänlaisen persoonallisuuden perusrakenteen 

ja kivijalan myöhemmälle kehitykselle (Keltikangas-Järvinen 2012, 21). Kuten 

Edwards & Liu (2002, 45) toteavat, taaperovaiheeksi määritellään yleisesti noin 

kahden vuoden pituinen ajanjakso lapsen vauvaiän jälkeen 12 ja 36 kuukauden 

iän välillä. Tutkijoiden keskuudessa on olemassa laaja yhteisymmärrys siitä, mitä 

yleisiä kehitystehtäviä taaperovaiheeseen toisella ja kolmannella ikävuodella 

kuuluu mutta kulttuurien välisiä eroja siitä, minkä ikäisenä tarkalleen mitäkin 

taitoja lapselta odotetaan (Edwards & Liu 2002, 64).  

 

Taaperoiässä lapsi opettelee 1) itsenäisen toiminnan taitoja sekä toimimaan 

riippuvuussuhteessa muihin oman elinympäristönsä ja kulttuurinsa mukaisesti, 2) 

minäkuvaansa ja alkeita itsereflektiosta, 3) impulsiivisuuden kontrollointia ja 

tunteiden säätelyä, 4) moraalin ja omatunnon alkeita, sensitiivisyyttä, empatiaa, 

pelkoa, häpeää, syyllisyyttä ja halua vaikuttaa, 5) sukupuoli-identiteettiä ja 

alkavaa tietoisuutta sukupuolirooleista sekä 6) osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta 

niin perhe- kuin leikkikavereiden keskuudessa (Edwars & Liu 2002, 64). Tämän 

kaiken oppiminen vaatii Keltikangas-Järvisen (2012, 21) mukaan läheistä 

vuorovaikutusta sensitiivisten ja lapselle emotionaalisesti tärkeiden hoitajien 

kanssa.  

 



36 
 

Taaperoaika on haastavaa aikaa vanhemmuudessa, sillä tuolloin lapsi liikkuu, 

kokeilee ja tutkii aktiivisesti sekä testaa myös rajojaan, jolloin vanhemmat 

joutuvat miettimään uusia ja toimivia kasvatuskäytäntöjä (Coleman & Karraker 

2003, 128). Hyvää huolenpitoa osakseen saanut lapsi on terve, turvallisesti 

kiinnittynyt vanhempiinsa ja hänellä on vakaa, positiivinen käsitys itsestään. 

Tästä muodostuu pohja itsetunnolle, jolloin geeniensä ja luontaisten piirteittensä 

rajoissa lapsen on mahdollista voida hyvin, olla tunne-elämältään joustava, 

sosiaalisesti kompetentti sekä kyvykäs suuntautumaan avoimin mielin uusiin 

asioihin. (Hoghughi 2004, 7.) 
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4    Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alle kolmevuotiaiden lasten 

vanhempien näkemystä omasta pystyvyydestään ja tyytyväisyydestään 

vanhempana (vanhemmuuskompetenssi) sekä sen yhteyttä lasten 

sosioemotionaalisiin taitoihin. Lisäksi tarkastellaan perheen taustatietojen 

yhteyttä sekä vanhemmuuskompetenssiin että lapsen sosioemotionaalisiin 

taitoihin.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälainen näkemys taaperoikäisten lasten vanhemmilla on omasta 

vanhemmuuskompetenssistaan? 

2. Minkälaiset ovat taaperoikäisten lasten sosioemotionaaliset taidot? 

3. Miten vanhempien näkemykset vanhemmuuskompetenssistaan näkyvät 

lasten sosioemotionaalisissa taidoissa? 
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5    Tutkimuksen toteutus 

 

5.1 Tutkimusaineisto ja tutkimuksen kulku 

 

Tämä kvantitatiivinen pro gradu -tutkielma on osa Helsingin yliopiston 

kasvatustieteellisen tiedekunnan laajempaa Lasten stressinsäätely ja oppiminen 

(Lasso) -hankkeen pitkittäistutkimusta. Kyseessä on valikoitu otanta ja mukana 

35 Helsingin kaupungin päiväkotia. Aineistossa on yhteensä 121 lasta (tytöt N = 

60 ja pojat N = 61) sekä 168 vanhempaa (äidit N = 100 ja isät N = 68).   

 

Päiväkoteihin oltiin suoraan yhteydessä tutkimuksesta kertoen, jonka jälkeen 

päiväkodit ilmoittautuivat halutessaan mukaan. Tutkimuksesta jaettiin ensin 

informaatio kaikille päiväkotiryhmien vanhemmille, jonka jälkeen halukkaat 

täyttivät suostumuslomakkeet ja tutkimuslomakkeet. Tutkimukseen 

osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä vastaajia voitu identifioida, sillä analysointi 

tehtiin vastaajien tutkimusnumeroilla. Aineisto kerättiin kolmen eri lomakkeen 

avulla vuosien 2011–2016 aikana ja mukaan tuli koko ajan uusia perheitä.  

 

Lasten aloittaessa päiväkodissa 10–38 kuukauden ikäisinä vanhemmat täyttivät 

perheen taustatietoja kartoittavan lomakkeen (liite 1). Siinä kysyttiin muun 

muassa lapsen Apgar-pisteet, syntymäpaino ja -pituus, lääkitys, unen tarve, 

kehitykseen liittyvät mahdolliset viivästymät ja huolet, päivähoidon 

aloittamisajankohta, huoltajien ja sisarusten lukumäärä, vanhempien pohja- ja 

jatkokoulutus sekä perheen yhteiset vuosibruttotulot. Samalla vanhemmat 

täyttivät heidän omaa vanhemmuuskompetenssiaan mittaavan PSOC-

lomakkeen (Parent Sense of Competence). Lasten sosioemotionaalisten taitojen 

arviointi tehtiin varhaiskasvattajien toimesta päiväkotikontekstissa lasten ollessa 

12–48 kuukauden ikäisiä ja keski-iän ollessa 29 kuukautta.  

 

Lasso-hankkeessa mukana olevien lasten määrä on kokonaisuudessaan 218 

mutta tässä pro gradussa tutkittavien lasten määrä (N = 121) oli pienempi siksi, 

että mukaan otettiin vain ne lapset, joista oli päiväkodissa tehty 
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sosioemotionaalisten taitojen arviointi ja joiden vanhemmat olivat arvioineet 

omaa vanhemmuuskompetenssiaan. Tämän tutkielman tekijä on osallistunut 

tiedon keruuseen ja tallentamiseen lasten sosioemotionaalisten arviointien 

osalta.  

 

 

5.2   Tutkimusmenetelmät 

 

Vanhemmuuskompetenssi 

 

Vanhempien näkemyksiä omasta vanhemmuudestaan on arvioitu 

vanhemmuuskompetenssi-kyselylomakkeella (PSOC = Parent Sense of 

Competence). Kyselylomakkeen ovat alun perin vuonna 1978 kehittäneet 

Gibaud-Wallston ja Wandersman ja sen pohjalta vuonna 1989 muokanneet 

Johnston ja Mash edelleenkin yleisimmin viitattuun ja käytettyyn muotoonsa. 

PSOC on yleisesti käytetty ja erilaisissa otoksissa luotettavaksi todettu mittari 

arvioitaessa vanhemmuuskompetenssia, vanhemmuuden itsetuntoa ja minä-

pystyvyyttä (Gibaud-Wallston & Wandersman 1978; Gilmore & Cuskelly 2008; 

Johnston & Mash 1989; Karp ym. 2015; Rogers & Matthews 2004; Zimmer-

Gembeck ym. 2015).  

 

PSOC-lomake sisältää yhteensä 17 väittämää, joista kahdeksan mittaa 

vanhemman pystyvyyttä (efficacy), kuten arviointikykyä, ongelmanratkaisua ja 

kykyä toimia vanhemman roolissa ja yhdeksän väittämää tyytyväisyyttä 

(satisfaction), kuten turhautumista, ahdistusta sekä motivaation puutetta. Osa 

väittämistä on käänteisesti muotoiltu. Vanhemmat vastasivat lomakkeeseen 

Likert-asteikolla välillä 1–7 (1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Melkein samaa mieltä, 

3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin eri mieltä, 5 = Melkein eri mieltä, 6 

= Täysin eri mieltä ja 7 = En osaa sanoa). PSOC-lomakkeen muuttujat ja kaksi 

summamuuttujaa näkyvät taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Vanhemmuuskompetenssia mittaavat muuttujat summamuuttujiin 
luokiteltuina. 

 

Pystyvyys (Efficacy) 

1. Minulla on riittävästi tietoa lapsen hoidosta ja mahdolliset ongelmat on helppo ratkaista 

2. Vanhempana oleminen on ollut sellaista kuin mitä odotinkin 

3. Voisin omien kokemusteni pohjalta opastaa uutta äitiä/isää, mitä hänen tulee oppia ja tietää ollakseen    

hyvä vanhempi 

4. Vanhemmuudesta selviää ja kaikenlaiset ongelmat ovat ratkaistavissa 

5. Minä jos joku tiedän, mikäli vauvallani on jokin hätänä 

7. Koen oloni luontevaksi vanhemman roolissa ottaen huomioon ajan, jonka olen ollut äiti/isä 

8. Uskon vakaasti, että minulla on kaikki vaadittavat taidot olla hyvä vanhempi lapselleni 

17. Hyvänä vanhempana oleminen on jo itsessään palkitsevaa 

 

Tyytyväisyys (Satisfaction) 

6.  Vanhempana olemisen vaikeus ei ole tietää milloin toimii oikein ja milloin väärin 

9.  Vaikka vanhempana oleminen onkin palkitsevaa, koen silti turhautumista siitä, että lapseni on vasta 

pieni 

10. En tiedä miksi toisinaan tunnen, että kun minun pitäisi hallita tilanne, olenkin täysin muiden 

ohjailtavissa  

11. Oma äitini/isäni oli paremmin valmistautunut olemaan vanhempi, kuin mitä itse olen 

12. Joskus koen, etten saa mitään aikaiseksi 

13. Aamuisin herätessäni tunnen, etten ole saanut mitään valmiiksi 

14. Vahvuuteni ja mielenkiintoni ovat muilla elämänalueilla kuin vanhempana olemisessa 

15. Olisin motivoituneempi olemaan vanhempi, jos pienen lapsen äitinä/isänä oleminen olisi 

mielenkiintoisempaa 

16. Vanhempana oleminen saa minut jännittyneeksi ja ahdistuneeksi 

  

 

Yllä olevassa taulukossa 1 näkyviä summamuuttujien reliabiliteetteja mitattiin 

Cronbachin alfakertoimen avulla. Jotta mittarin reliabiliteetti olisi riittävä, 

Cronbachin alfakertoimen tulisi olla suurempi kuin 0,6 (Cohen, Manion & 

Morrison 2007, 506). Vanhemmuuskompetenssia mittaava PSOC-kyselylomake 

osoittautui sekä pystyvyyden (α = 0,822) että tyytyväisyyden (α = 0,661) osalta 

sisäiseltä konsistenssiltaan luotettavaksi.  

 

Lasten sosioemotionaaliset taidot 

 

Päiväkotien varhaiskasvattajat arvioivat lasten sosioemotionaalisia taitoja tässä 

tutkimuksessa taaperoita varten muokatun PreBERS (Preschool Behavioral 
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Emotional Rating Scale) -lomakkeen avulla (liite 2). Alkuperäinen PreBERS 

perustuu alle kouluikäisen lapsen henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja se on varta 

vasten viime vuosina kasvaneen tarpeen ja kysynnän vuoksi suunniteltu 3–5-

vuotiaiden lasten käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien arviointityökaluksi 

ongelmiin keskittymisen sijaan (Epstein, Synhorst & Cress 2009, 29; Cress, 

Synhorst, Epstein & Allen 2012, 203; Cress, Lambert & Epstein 2014, 212; Griffith 

ym. 2010, 274).  

 

Epsteinin ym. (2009, 32) kehittelemä alkuperäinen PreBERS-arviointi sisältää 

kaikkiaan 42 lapsen käyttäytymistä kuvaavaa väittämää, jotka jakaantuvat 

neljään eri faktoriin: tunteiden säätelyyn (13 kohtaa, esim. ”Odottaa vuoroaan 

leikkitilanteissa”), kouluvalmiuteen (13 kohtaa, esim. ”Seuraa monivaiheisia 

ohjeita”), sosiaaliseen itseluottamukseen (9 kohtaa, esim. ”Tunnistaa omia 

tunteitaan”) sekä omaan perheeseen (7 kohtaa, esim. ”Osallistuu perheen 

aktiviteetteihin”). Ammattikasvattajat arvioivat Likert-asteikolla, kuinka hyvin väite 

sopii lapseen: 0 = ei lainkaan, 1 = ei erityisen hyvin, 2 = melko hyvin, 3 = erittäin 

hyvin.  

 

Tässä tutkimuksessa lapsia on siis arvioitu PreBERS-lomakkeen pohjalta 

muokatulla varhaiskasvatuksen käyttäytymisen ja tunteiden arviointiasteikon 

perusteella, joka sisältää lapsen tunteiden säätelyn sekä sosiaalisen 

itseluottamuksen faktorit. Faktoreiden määrä on siten puolet alkuperäiseen 

neljään verrattuna. Siihen on myös lisätty kuusi kysymystä varhaiskasvattajien 

avoimia vastauksia varten liittyen lapsen erityisiin vahvuuksiin sekä siihen, mitkä 

osa-alueet vaatisivat vielä vahvistusta ja miten lasta voitaisiin tukea. Lupa 

muokkaamiseen on saatu suomennoksesta vastaavalta ja normiaineistoa 

keränneeltä tutkimusryhmältä (Lappalainen, Hotulainen, Kuorelahti, Sointi & 

Savolainen).  

 

Lomakkeessa on yhteensä 23 väittämää mutta koska sosiaalisen 

itseluottamuksen faktoriin oli lipsahtanut kouluvalmius-faktorista yksi väittämä, 

jätettiin se tässä analyysissä käsittelemättä ja analysoitiin alkuperäisen 

PreBERSin mukaisesti 13 tunteiden säätelyä ja 9 sosiaalista itseluottamusta 

mittaavaa väittämää. Lomakkeen Likert-asteikko muokattiin vielä 
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yhdenmukaiseksi PSOC-mittarin asteikon kanssa niin, että asteikko muutettiin 

alkamaan arvosta 1 = ei lainkaan, päättyen arvoon 4 = erittäin hyvin. PreBERS-

lomake muuttujineen ja summamuuttujineen näkyy taulukossa 2. 

 

 

TAULUKKO 2. Lasten sosioemotionaalisia taitoja mittaavat muuttujat summamuuttujiin 

luokiteltuina. 

 

Tunteiden säätely (Emotion regulation) 

 1. Hallitsee vihansa muita kohtaan 

 2. Osoittaa katumusta käytöksestä, joka satuttaa/vahingoittaa toista 

 3. Osoittaa huolta toisten tunteista 

 4. Suhtautuu pettymykseen rauhallisesti 

 5. Osaa käsitellä turhautumista haastavissa tehtävissä 

 6. Odottaa vuoroaan leikkitilanteissa 

 7. Hyväksyy vastuun omista teoistaan 

 8. Hyväksyy pelissä häviämisen 

 9. Osaa käsitellä sen, että hänelle sanotaan ei 

10. Kunnioittaa toisten oikeuksia 

11. Jakaa tunteita/tavaroita toisten kanssa 

12. Pyytää anteeksi toisilta, kun on väärässä 

13. On ystävällinen toisia kohtaan 

 

Sosiaalinen itseluottamus (Social self-confidence) 

14. On itsevarma 

15. Huomaa kun itsellä on paha mieli 

16. Kysyy apua 

17. Osaa puolustaa itseään 

18. Hyväksyy läheisyyden toisten kanssa 

19. Huomaa kun itsellä on hyvä mieli 

20. Osaa ystävystyä 

21. Pyytää toisia mukaan leikkiin 

22. Suhtautuu myönteisesti elämään 

 

 

Yllä olevassa taulukossa 2 näkyviä summamuuttujien reliabiliteetteja mitattiin 

Cronbachin alfakertoimen avulla. Sekä lasten tunteiden säätelyn (α = 0,915) että 

sosiaalisen itseluottamuksen (α = 0,831) summamuuttujat olivat sisäiseltä 

konsistenssiltaan erittäin luotettavia. 
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PreBERS-arvioinnin on todettu olevan laaja-alaisesti sosioemotionaalisia taitoja 

mittaava sekä reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan luotettava mittari. Sen on myös 

todettu olevan erittäin käyttökelpoinen arvioitaessa niin erityisen tuen tarpeen 

lapsia kuin ilman erityistä tukea kehittyviä lapsiakin (mm. Cress ym. 2014, 212). 

PreBERS ei etsi ’vikoja’, vaan antaa yksilöllistä informaatiota niin vanhemmille 

kuin kasvatuksen ammattilaisillekin kunkin lapsen henkilökohtaisista 

vahvuuksista ja siitä, mikä elämässä on hyvin. Samalla saadaan näkökulmaa 

siihen, miten interventioita tai koulutussuunnitelmia laatiessa lasta voidaan tukea 

hänen taitojensa mukaan parhaiten. PreBERS voidaan siten nähdä positiivisuutta 

lisäävänä tekijänä myös vanhempien ja kasvatusammattilaisten välisessä 

yhteistyössä. (Epstein ym. 2009; Cress ym. 2012; 2014; Griffith ym. 2010.)  

 

 

5.3   Aineiston analysointi 

 

Tämän kvantitatiivisen tutkielman aineiston käsittelyssä käytettiin SPSS.24 for 

Windows -ohjelmaa. Koska tarkoituksena oli selvittää 

vanhemmuuskompetenssin sekä lasten sosioemotionaalisten taitojen välisiä 

yhteyksiä, aineiston käsittely perustuu korrelaatioarvojen ja niiden 

merkitsevyyksien analysointiin.  

 

Sekä PSOC- että PreBERS-lomakkeet (taulukot 1 ja 2) osoittautuivat 

reliabiliteetiltaan luotettaviksi. Koska äitien ja isien vanhemmuuskompetenssia 

haluttiin analysoida erikseen, muodostettiin heille sekä vanhemmuuden 

pystyvyyden että tyytyväisyyden osalta summamuuttujat.  

 

Sekä äitien (α = 0,818) että isien (α = 0,826) pystyvyyttä mittaavat muuttujat olivat 

sisäiseltä konsistenssiltaan riittävän luotettavia, jotta niistä pystyttiin 

muodostamaan summamuuttuja. Reliabiliteettitestin mukaan isien pystyvyyden 

sisäinen konsistenssi olisi vielä noussut hieman (α = 0,840), jos muuttuja Minä 

jos joku tiedän, mikäli vauvallani on jokin hätänä olisi poistettu summamuuttujasta 

mutta koska ero oli pieni ja mittari standardoitu, se haluttiin jättää mittariin. Äitien 

vanhemmuuden tyytyväisyyttä mittaava muuttuja oli myös sisäiseltä 
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konsistenssiltaan luotettava (α = 0,702) ja olisi hieman noussut (α = 0,716) jos 

muuttuja Vanhempana olemisen vaikeus ei ole tietää milloin toimii oikein ja milloin 

väärin olisi poistettu mutta sekin päätettiin säilyttää, sillä kyse oli minimaalisesta 

erosta. Isien vanhemmuuden tyytyväisyyden kohdalla puolestaan sisäinen 

konsistenssi oli heikko (α = 0,591) mutta sen reliabiliteetti nousi (α = 0,619), kun 

mittarista poistettiin muuttuja Oma äitini/isäni oli paremmin valmistautunut 

olemaan vanhempi, kuin mitä itse olen (vrt. Cohen ym. 2007, 506).  

 

Niin Johnstonin ja Mashin (1989), Rogersin ja Matthewsin (2004) kuin Gilmoren 

ja Cuskellynkin (2008) tutkimuksissaan käyttämissä PSOC-kyselylomakkeissa 

Likert-asteikko oli vain 6-portainen, eikä sisältänyt lainkaan kohtaa 7 = En osaa 

sanoa. Jotta tämän tutkielman korrelaatioarvot saatiin PSOC-lomakkeen osalta 

luotettaviksi, muutettiin Likert-asteikossa suurimman arvon 7 saava En osaa 

sanoa -väittämä asteikon keskikohtaan vastaamaan neutraalia arvoa 4, jolloin se 

ei vääristänyt korrelaatiotuloksia. Samalla Likert-asteikon arvot käännettiin 

päinvastaiseksi niin, että pienin arvo 1 vastaa väittämää Täysin eri mieltä ja 

suurin arvo 7 vastaa väittämää Täysin samaa mieltä. 

 

Jotta saatiin käsitys vanhempien vanhemmuuskompetenssin tasosta, laskettiin 

ensin kaikille kyselyyn vastanneille huoltajille keskiarvo heidän oman arvionsa 

mukaisesta vanhemmuuskompetenssistaan. Koska vanhempien kompetenssin 

taso osoittautui pääosin vahvaksi, aineistoa käsiteltiin erikseen kahden 

summamuuttujan avulla, eli analysoitiin sekä isien että äitien pystyvyyden ja 

tyytyväisyyden välistä yhteyttä lasten sosioemotionaalisiin taitoihin. PSOC-

lomakkeen käänteisesti asetellut väittämät huomioitiin analyysiä tehdessä. Isien 

ja äitien vastauksia käsiteltiin läpi tutkimuksen erillisinä toisistaan.  

 

Myös lapsia analysoitiin erikseen sekä summamuuttujien että lasten 

kokonaiskompetenssin mukaan. Jokaiselle lapselle laskettiin PreBERS-

lomakkeen 22 muuttujasta yhteenlaskettu kokonaispistemäärä 

varhaiskasvattajien tekemän arvioinnin perusteella. Mitä suurempi pistemäärä, 

sen vahvemmat sosioemotionaaliset taidot. Maksimipistemäärä oli 88 per lapsi. 

Kokonaispistemääristä laskettiin vielä kullekin lapselle sosioemotionaalista 

kompetenssia kuvaava keskiarvo ja näiden perusteella lapset luokiteltiin 
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vahvuuksiensa perusteella neljään mittarissa nimettyyn luokkaan (Ei lainkaan 

sosioemotionaalisia taitoja, Ei erityisen hyvät sosioemotionaaliset taidot, Melko 

hyvät sosioemotionaaliset taidot ja Erittäin hyvät sosioemotionaaliset taidot). 

Poikia ja tyttöjä ei analysoitu erikseen. 

 

Perheen taustatekijöiden yhteyttä vanhemmuuskompetenssiin ja lasten 

sosioemotionaalisiin taitoihin tarkasteltiin useiden eri testien avulla, jotka valittiin 

aina tilannekohtaisesti testin sopivuuden ja luotettavuuden mukaan. Tämän 

tutkielman jo olemassa olevan datan runsaasta määrästä johtuen sekä 

käytettyjen mittareiden reliaabelius ja validius tiedostaen, perheen 

taustamuuttujiin liittyvät testit tehtiin kokonaisilla PSOC- ja PreBERS-mittareilla, 

eikä erikseen niiden summamuuttujilla (kts. myös Karp ym. 2015, 3475).  

 

Perheen huoltajien lukumäärän yhteyttä vanhemmuuskompetenssiin tarkasteltiin 

Mann-Whitneyn testillä, sillä summamuuttujat eivät olleet äitien eikä isienkään 

vanhemmuuskompetenssin kohdalla tarpeeksi normaalisti jakautuneita. Lasten 

sosioemotionaalisten taitojen ja perheen huoltajien lukumäärän välisiä 

keskiarvojen eroja analysoitiin t-testillä. Perheen lapsilukumäärän yhteyttä 

vanhemmuuskompetenssiin ja lasten sosioemotionaalisiin taitoihin tarkasteltiin 

Spearmanin korrelaatiolla. Varianssianalyysin avulla tarkasteltiin lasten 

sosioemotionaalisten taitojen yhteyttä siihen, monesko tämä kyseinen lapsi 

sisarusparvessa oli. 

 

Äitien ja isien pohjakoulutuksen yhteyttä heidän vanhemmuuskompetenssiinsa 

analysoitiin Mann-Whitneyn testillä. Äitien ammatin yhteyttä heidän 

kompetenssiinsa vanhempina selvitettiin yksisuuntaisen riippumattomien 

ryhmien varianssianalyysin avulla ja isien kohdalla käytettiin Kruskal-Wallisin 

testiä. Äitien ja isien ammattien yhteyttä lasten sosioemotionaalisiin taitoihin 

analysoitiin varianssianalyysin avulla. Perheen vanhempien yhteisten 

vuosittaisten bruttotulojen yhteyttä äitien vanhemmuuskompetenssiin 

tarkasteltiin yksisuuntainen riippumattomien ryhmien varianssianalyysillä. Koska 

isien vanhemmuuskompetenssin summamuuttuja ei ollut tarpeeksi normaalisti 

jakautunut, perheen bruttotulojen välistä yhteyttä isien 

vanhemmuuskompetenssiin analysoitiin Kruskal-Wallisin testillä. Perheen 
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vuosittaisten bruttotulojen sekä lasten sosioemotionaalisten taitojen välistä 

yhteyttä tarkasteltiin yksisuuntaisen riippumattomien ryhmien 

varianssianalyysillä. 

 

Korrelaatioanalyysit perustuvat vanhemmuuskompetenssin (pystyvyys ja 

tyytyväisyys) sekä lasten sosioemotionaalisten taitojen välisten yhteyksien 

tarkasteluun. Koska lasten sosioemotionaalisia taitoja mittaavat muuttujat olivat 

jakautuneet hieman ei-parametrisesti, toteutettiin korrelaatioanalyysit kokonaan 

Spearmanin ei-parametrisella korrelaatioanalyysilla. Tuloksia tarkastellessa tulee 

huomioida, että vanhemmuuskompetenssia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja 

tarkastelevat mittarit ovat erillisiä ja toisistaan riippumattomia. Tällöin niiden 

väliset korrelaatiot jäävät pieniksi mutta pienikin yhteys voidaan nähdä 

merkittävänä.  
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6   Tutkimustulokset 

 

Tutkimustulokset on esitelty tutkimuskysymyksittäin. Aluksi tarkastellaan 

vanhempien näkemyksiä omasta kompetenssistaan ja sitten tarkemmin sekä 

isien että äitien pystyvyyttä ja tyytyväisyyttä vanhemmuudessa. Lasten 

sosioemotionaalisten taitojen tasoa sekä heidän tunnesäätelyään ja sosiaalista 

itseluottamustaan tarkastellaan sen jälkeen. Viimeisenä esitellään tulokset 

vanhemmuuskompetenssin ja lasten sosioemotionaalisten taitojen välisistä 

yhteyksistä. Taustamuuttujia ei esitellä erikseen, sillä analysoinnin jälkeen niillä 

ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä vanhemmuuskompetenssiin 

eikä lasten sosioemotionaalisiin taitoihin.  

 

6.1 Vanhempien näkemykset omasta kompetenssistaan 

 

Äitien ja isien näkemykset omasta vanhemmuuskompetenssistaan osoittautuivat 

vahvoiksi ja keskenään hyvin samankaltaisiksi, kuten alla olevat taulukot 3 ja 4 

osoittavat.  

 

 

TAULUKKO 3. Vanhemmuuskompetenssin jakautuminen vanhempien kesken.  

 

Vanhemmuuskompetenssi      Äidit 
      N 

   Äidit 
     % 

    Isät 
     N 

   Isät  
     % 

Heikko         0      0 %       0        0 % 

Keskivahva         7   7,1 %        5     7,4 % 

Vahva       92   92,9 %     63   92,6 % 

Yhteensä       99 100,0 %     68 100,0 % 

 

 

 

Kuten taulukosta 3 havaitaan, tässä tutkimuksessa mukana olleiden vanhempien 

kompetenssi ei ollut yhdenkään vastaajan kohdalla laadultaan heikkoa. Valtaosa 

vanhemmista arvioi vanhemmuuskompetenssinsa vahvaksi.  
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TAULUKKO 4. Äitien ja isien vanhemmuuskompetenssin jakautuminen pystyvyyden ja 

tyytyväisyyden mukaan.  

 

 Vanhemmuuden kompetenssi 
          

 N    Keskiarvo 
 (asteikko 1-7)        

Keskihajonta 
(Sd) 

Äitien pystyvyys 100 6,16 0,692 

Isien pystyvyys  68 6,13 0,683 

Äitien tyytyväisyys 100 5,53 0,733 

Isien tyytyväisyys  68 5,03 0,573 

 

 

Yllä oleva taulukko 4 osoittaa, että analysoitaessa vanhemmuuskompetenssia 

summamuuttujien mukaan, sekä äitien että isien näkemykset 

vanhemmuudestaan olivat positiivisia ja hyvin samankaltaisia. Keskiarvot 

pystyvyyden osalta olivat äideillä ja isillä lähes samat. Näin ollen myös niiden 

väliset keskihajonnat olivat yhteneväisiä. Äidit olivat kuitenkin hieman isiä 

tyytyväisempiä vanhemmuuteensa. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

summamuuttujien välillä löytynyt. 

 

Vanhempien pystyvyyden tunteen yksityiskohtaisempi tarkastelu 

 

Kun vanhempien näkemyksiä omasta pystyvyydestään vanhempana analysoitiin 

tarkemmin, laskettiin kullekin muuttujalle keskiarvot erikseen. Äitien pystyvyyden 

osalta korkeimmat arvot saivat muuttujat Koen oloni luontevaksi vanhemman 

roolissa ottaen huomioon ajan, jonka olen ollut äiti / isä (M = 6,49, SD = 0,948), 

Uskon vakaasti, että minulla on kaikki vaadittavat taidot olla hyvä vanhempi 

lapselleni (M = 6,47, SD = 0,758) sekä Vanhemmuudesta selviää ja kaikenlaiset 

ongelmat ovat ratkaistavissa (M = 6,47, SD = 0,926). Isien pystyvyyden 

korkeimmat arvot saivat samat muuttujat kuin äideilläkin eli Vanhemmuudesta 

selviää ja kaikenlaiset ongelmat ovat ratkaistavissa (M = 6,74, SD = 0,725) sekä 

Koen oloni luontevaksi vanhemman roolissa ottaen huomioon ajan, jonka olen 

ollut äiti / isä (M = 6,46, SD = 1,043).  

 

Pienimmät arvot äitien pystyvyyttä kuvaavista muuttujista saivat Voisin omien 

kokemusteni pohjalta opastaa uutta äitiä/isää, mitä hänen tulee oppia ja tietää 
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ollakseen hyvä vanhempi (M = 5,48, SD = 1,410) sekä Vanhempana oleminen 

on ollut sellaista kuin mitä odotinkin (M = 5,69, SD = 1,178). Isien kohdalla sama 

muuttuja Voisin omien kokemusteni pohjalta opastaa uutta äitiä/isää, mitä hänen 

tulee oppia ja tietää ollakseen hyvä vanhempi sai pienimmän arvon (M = 5,54, 

SD = 1,190) ja toiseksi pienimmän arvon (M = 5,72, SD = 1,118) muuttuja Minä 

jos joku tiedän, mikäli vauvallani on jokin hätänä. 

 

Vanhempien tyytyväisyyden tunteen yksityiskohtaisempi tarkastelu 

 

Myös vanhemmuuden tyytyväisyyden osalta laskettiin keskiarvot jokaiselle 

muuttujalle ja tämän mittarin muuttujat analysoitiin käänteisesti ensimmäistä 

väittämää Vanhempana olemisen vaikeus ei ole tietää milloin toimii oikein ja 

milloin väärin lukuun ottamatta. Sekä äitien (M = 4,25, SD = 2,121) että isien (M 

= 4,58, SD = 1,948) kohdalla heikoimman arvon sai muuttuja Koen saavani 

asioita aikaiseksi. 

 

Äitien vanhemmuuden tyytyväisyyttä kuvaavien muuttujien kohdalla korkeimmat 

arvot saivat Vanhempana oleminen ei saa minua jännittyneeksi ja ahdistuneeksi 

(M = 6,46, SD = 1,009) sekä Vanhempana olemisen motivaatiooni ei vaikuttaisi, 

vaikka pienen lapsen isänä / äitinä oleminen olisi mielenkiintoisempaa (M = 6,40, 

SD = 1,198). Isien vanhemmuuden tyytyväisyyden kohdalla korkeimman arvon 

saivat muuttujat Vanhempana olemisen motivaatiooni ei vaikuttaisi, vaikka 

pienen lapsen isänä / äitinä oleminen olisi mielenkiintoisempaa (M = 6,40, SD = 

1,160) sekä Vanhempana oleminen ei saa minua jännittyneeksi ja ahdistuneeksi 

(M = 6,03, SD = 1,403).  

 

Kuten yksittäisistä pystyvyyden sekä tyytyväisyyden PSOC-mittarin muuttujista 

analysoinnin jälkeen voidaan todeta, äitien ja isien näkemys omasta 

vanhemmuudestaan on keskenään hyvin samankaltainen. Vaikka 

vanhemmuuskompetenssia mittaavassa lomakkeessa on 17 erilaista väittämää, 

ovat sekä pystyvyyden että tyytyväisyyden kohdalla suurimmat ja pienimmät 

keskiarvot saaneet muuttujat niin äitien kuin isienkin kohdalla keskenään samat.  
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6.2 Lasten sosioemotionaaliset taidot 

 

Seuraavassa taulukossa 5 näkyy lasten sosioemotionaalisten taitojen 

jakautuminen Likert-asteikossa olleiden luokitusten mukaan. 

 

TAULUKKO 5. Lasten sosioemotionaalisten taitojen jakautuminen.  

 

 Lasten sosioemotionaaliset taidot  N % 
 

 Ei lainkaan taitoja    3   2,5 % 

Ei erityisen hyvät taidot  41 33,9 % 

Melko hyvät taidot   76 62,8 % 

Erittäin hyvät taidot    1   0,8 % 

Yhteensä 121  100,0 % 

 

 

Taulukosta 5 nähdään suurimmalla osalla arvioiduista lapsista olevan melko 

hyvät sosioemotionaaliset taidot. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat ei erityisen 

hyvät taidot omaavat lapset. Erittäin hyvät taidot arvioitiin olevan vain yhdellä 

lapsella ja kolmella lapsella ei arvioitu olevan taitoja lainkaan. Seuraavissa 

taulukoissa 6–9 nähdään niin summamuuttujien kuin yksittäistenkin muuttujien 

jakautuneisuus lasten tunteiden säätelyn sekä sosiaalisen itseluottamuksen 

taitojen osalta.  

 

TAULUKKO 6. Lasten tunteiden säätelyn summamuuttujan jakautuminen.  

 

 Lasten tunteiden säätely       N         % 
 

 Ei lainkaan taitoja         7           5,8 

Ei erityisen hyvät taidot       54         44,6 

Melko hyvät taidot       57         47,1 

Erittäin hyvät taidot         3           2,5 

Yhteensä     121       100,0 
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Edellä oleva taulukko 6 kuvaa, että lasten tunteiden säätelyn taidot arvioitiin 

pääsääntöisesti joko melko hyviksi tai ei erityisen hyviksi. Taulukossa 7 näkyvät 

nämä tunteiden säätelyn muuttujat yksitellen eriteltyinä.  

 

TAULUKKO 7. Lasten tunteiden säätelyn muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat.  

 

Tunteiden säätelyn muuttuja 

 

N 

 

Keskiarvo 

 (asteikko 1-4) 

Keskihajonta 

(Sd) 

 

 On ystävällinen 

 

120 

 

3,51 

 

0,550 

 Hallitsee vihansa 119 3,15 0,840 

Kunnioittaa toisten oikeuksia 117 3,05 0,818 

Osoittaa katumusta 118 2,94 0,880 

Odottaa vuoroaan 121 2,93 0,863 

Jakaa tunteita/tavaroita toisten kanssa 119 2,93 0,831 

Osoittaa huolta toisen tunteista 119 2,90 0,848 

Hyväksyy häviämisen 109 2,88 0,836 

Kestää, kun sanotaan ei 120 2,88 0,805 

Hyväksyy vastuun teoistaan 115 2,81 0,867 

Pyytää anteeksi 115 2,80 0,871 

Osaa käsitellä turhautumista 119 2,72 0,823 

Suhtautuu pettymykseen rauhallisesti 121 2,68 0,887 

 

 

Taulukon 7 mukaisesti lasten tunteiden säätelyn muuttujien keskiarvot vaihtelivat 

välillä 2,68–3,51. Korkeimmat keskiarvot saivat muuttujat On ystävällinen, 

Hallitsee vihansa sekä Kunnioittaa toisten oikeuksia. Pienimmät keskiarvot olivat 

muuttujilla Suhtautuu pettymykseen rauhallisesti ja Osaa käsitellä turhautumista.  
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TAULUKKO 8. Lasten sosiaalisen itseluottamuksen summamuuttujan jakautuminen. 

 

Lasten sosiaalinen itseluottamus N           % 
 

Ei lainkaan taitoja 2           1,7 % 

Ei erityisen hyvät taidot  20         16,5 % 

Melko hyvät taidot  90         74,4 % 

Erittäin hyvät taidot 9           7,4 % 

Yhteensä 121       100,0 % 

 

 

Yllä oleva taulukko 8 kuvaa lasten sosiaalisen itseluottamuksen 

summamuuttujan jakautuneisuutta. Suurimmalla osalla lapsista arvioitiin olevan 

melko hyvät taidot. Lasten sosiaalisen itseluottamuksen taidot arvioitiin olevan 

yleisesti heidän tunteiden säätelyn taitojaan (vrt. taulukko 6) korkeammalla 

tasolla. Seuraavassa taulukossa 9 näkyvät näiden yksittäisten muuttujien 

keskiarvot. 

 

TAULUKKO 9. Lasten sosiaalisen itseluottamuksen muuttujien keskiarvot ja 

keskihajonnat.  

 

Sosiaalisen itseluottamuksen muuttuja 

 

N 

 

  Keskiarvo 

   (asteikko 1-4) 

Keskihajonta 

(Sd) 

 

 Suhtautuu myönteisesti elämään 

 

116 

 

   3,75 

 

0,473 

 Huomaa, kun itsellä on hyvä mieli 114    3,50 0,613 

Huomaa, kun itsellä on paha mieli 113    3,46 0,695 

Hyväksyy läheisyyden toisten kanssa 121    3,42 0,680 

On itsevarma 115    3,39 0,671 

Osaa ystävystyä 119    3,20 0,869 

Osaa puolustaa itseään 121    3,17 0,723 

Kysyy apua 115    3,11 0,915 

Pyytää toisia mukaan leikkiin 119    2,80 0,979 

 

 

Kuten taulukosta 9 nähdään, lasten sosiaalisen itseluottamuksen muuttujien 

keskiarvot vaihtelivat välillä 2,80–3,75. Korkeimmat keskiarvot saivat muuttujat 

Suhtautuu myönteisesti elämään sekä Huomaa, kun itsellä on hyvä mieli. 
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Pienimmät keskiarvot saivat muuttujat Pyytää toisia mukaan leikkiin sekä Kysyy 

apua. 

 

 

6.3 Vanhemmuuskompetenssin ja lasten sosioemotionaalisten 

taitojen välinen yhteys 

 

Vanhemmuuskompetenssin ja lasten sosioemotionaalisten taitojen välillä ei 

löytynyt määrällisesti paljonkaan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. 

Korrelaatioarvot laskettiin kummankin mittarin summamuuttujien kesken eli sekä 

äitien että isien pystyvyyden ja tyytyväisyyden yhteyttä tarkasteltiin erikseen niin 

lasten tunteiden säätelyn kuin sosiaalisen itseluottamuksenkin suhteen. 

Muuttujien korrelaatioarvot ja tilastolliset merkitsevyydet näkyvät taulukoissa 10–

13. Vain ne taulukot on alla esitelty, joissa tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

esiintyi.  

 

TAULUKKO 10. Äitien vanhemmuuden pystyvyyden yhteys lapsen tunteiden säätelyyn. 

 

Äitien vanhemmuuden pystyvyys   Rs   P  N 

Lapsi suhtautuu pettymykseen rauhallisesti 0,322 0,001** 100 

Lapsi osaa käsitellä hänelle EI sanomisen 0,317 0,001**   99 

Lapsi pyytää anteeksi 0,246 0,017*   94 

Lapsi osaa käsitellä turhautumista 0,218 0,031*   98 

Lapsi hyväksyy häviämisen 0,158 0,139   89 

Lapsi hyväksyy vastuun teoistaan 0,150 0,149   94 

Lapsi osoittaa huolta toisen tunteista 0,120 0,239   98 

Lapsi hallitsee vihansa 0,089 0,382   98 

Lapsi osoittaa katumusta 0,087 0,399   97 

Lapsi odottaa vuoroaan 0,083 0,414 100 

Lapsi jakaa tunteita ja tavaroita muiden kanssa 0,064 0,528   98 

Lapsi on ystävällinen 0,051 0,619   99 

Lapsi kunnioittaa toisten oikeuksia 0,024 0,819   96 

  Huom. Korrelaatiot on analysoitu ei-parametrisella Spearmanin korrelaatioanalyysilla. 

 

Äitien pystyvyyden tunteella vanhemmuudessaan oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys lapsen kykyihin suhtautua pettymykseen rauhallisesti (rs = 

0,322, p < 0,05) sekä lapsen kykyyn osata käsitellä se, kun hänelle sanotaan ei 

(rs = 0,317, p < 0,05). Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli myös lapsen kykyyn 
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pyytää anteeksi (rs = 0,246, p < 0,05) sekä käsitellä turhautumista (rs = 0,218, p < 

0,05).  

 

TAULUKKO 11. Isien vanhemmuuden pystyvyyden yhteys lapsen tunteiden säätelyyn. 

 

Isien vanhemmuuden pystyvyys   Rs   P N 

Lapsi odottaa vuoroaan  0,324 0,007* 68 

Lapsi on ystävällinen  0,248 0,043* 67 

Lapsi osaa käsitellä hänelle EI sanomisen  0,245 0,046* 67 

Lapsi osaa käsitellä turhautumista  0,236 0,057 66 

Lapsi osoittaa katumusta  0,227 0,068 65 

Lapsi suhtautuu pettymykseen rauhallisesti  0,196 0,109 68 

Lapsi kunnioittaa toisten oikeuksia  0,196 0,129 65 

Lapsi hyväksyy häviämisen  0,181 0,171 59 

Lapsi pyytää anteeksi  0,156 0,222 63 

Lapsi osoittaa huolta toisen tunteista  0,104 0,402 67 

Lapsi hyväksyy vastuu teoistaan  0,103 0,423 63 

Lapsi hallitsee vihansa                                                                                          -0,044 0,724 66 

Lapsi jakaa tunteita ja tavaroita muiden kanssa  0,027 0,827 66 

  Huom. Korrelaatiot on analysoitu ei-parametrisella Spearmanin korrelaatioanalyysilla. 

 

Spearmanin ei-parametrisen korrelaatioanalyysin mukaan isien pystyvyyden 

tunteella vanhemmuudessaan oli taulukossa 11 kuvatun mukaisesti tilastollisesti 

merkitsevä yhteys lapsen kykyyn odottaa vuoroaan (rs = 0,324, p < 0,05), olla 

ystävällinen (rs = 0,248, p < 0,05), sekä kykyyn osata käsitellä se, kun hänelle 

sanotaan ei (rs = 0,245, p < 0,05).  

Äitien ja isien pystyvyyden tunteella vanhemmuudessaan ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä lapsen sosiaaliseen itseluottamukseen. Seuraava taulukko 

12 kuvaa äitien vanhemmuuden tyytyväisyyden yhteyttä lasten tunteiden 

säätelyyn. 
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TAULUKKO 12. Äitien vanhemmuuden tyytyväisyyden yhteys lapsen tunteiden 

säätelyyn. 

 

Äitien vanhemmuuden tyytyväisyys   Rs   P  N 

Lapsi suhtautuu pettymykseen rauhallisesti  0,328 0,001** 100 

Lapsi osaa käsitellä hänelle EI sanomisen  0,165 0,103   99 

Lapsi on ystävällinen -0,124 0,222   99 

Lapsi hallitsee vihansa  0,108 0,292   98 

Lapsi osaa käsitellä turhautumista  0,106 0,299   98 

Lapsi odottaa vuoroaan  0,073 0,469 100 

Lapsi jakaa tunteita/tavaroita -0,050 0,623   98 

Lapsi hyväksyy häviämisen  0,039 0,716   89 

Lapsi kantaa huolta toisen tunteista  0,015 0,883   98 

Lapsi katuu -0,014 0,891   97 

Lapsi pyytää anteeksi -0,014 0,897   94 

Lapsi kunnioittaa toisten oikeuksia -0,011 0,918   96 

Lapsi hyväksyy vastuun teoistaan -0,004 0,969   94 

  Huom. Korrelaatiot on analysoitu ei-parametrisella Spearmanin korrelaatioanalyysilla. 

 

Taulukko 12 kuvaa äitien vanhemmuuden tyytyväisyyden yhteyttä lasten 

tunteiden säätelyyn. Äitien kokemalla tyytyväisyydellä vanhemmuudessaan oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys siihen, että lapsi kykenee suhtautumaan 

pettymykseen rauhallisesti (rs = 0,328, p < 0,05). Myös äidin pystyvyydellä oli 

samaan muuttujaan tilastollisesti merkitsevä yhteys (taulukko 10).  

 

TAULUKKO 13. Äitien vanhemmuuden tyytyväisyyden yhteys lapsen sosiaaliseen 

itseluottamukseen. 

 

Äitien vanhemmuuden tyytyväisyys   Rs   P  N 

Lapsi on itsevarma -0,287 0,005**   95 

Lapsi hyväksyy läheisyyden -0,134 0,184 100 

Lapsi huomaa, kun itsellä on paha mieli -0,112 0,283   94 

Lapsi osaa puolustaa itseään -0,090 0,374 100 

Lapsi kysyy apua -0,060 0,563   95 

Lapsi huomaa, kun itsellä on hyvä mieli -0,050 0,629   95 

Lapsi suhtautuu myönteisesti elämään  -0,025 0,806   96 

Lapsi osaa ystävystyä  0,022 0,827   98 

Lapsi pyytää toisia mukaan leikkiin -0,016 0,874   98 

  Huom. Korrelaatiot on analysoitu ei-parametrisella Spearmanin korrelaatioanalyysilla. 

 

Yllä oleva taulukko 13 kuvaa äitien vanhemmuudessaan kokeman 

tyytyväisyyden yhteyttä lasten sosiaalisen itseluottamuksen taitoihin. 

Tilastollisesti merkitsevä yhteys (rs = -0,287, p < 0,05) löytyi äitien kokeman 
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tyytyväisyyden sekä lapsen itsevarmuuden välillä. Huomionarvoista on, että 

yhteys oli negatiivinen. Eli äidin ollessa vähemmän tyytyväinen, lapsi oli 

itsevarmempi. Vaikka äitien kokemalla pystyvyyden tunteella ei ollutkaan 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lapsen itsevarmuuteen (rs = -0,149, p > 0,05), 

yhteys oli siinäkin tapauksessa lasten sosiaalisen itseluottamuksen muuttujista 

suurin sekä negatiivinen.  

 

Kun vanhempien tyytyväisyyden summamuuttujalla laskettiin korrelaatioita lasten 

sosioemotionaalisten taitojen kanssa, arvot olivat yleisesti useammin negatiivisia 

verrattuna vanhempien pystyvyyden summamuuttujan kanssa laskettuihin 

korrelaatioarvoihin. Vaikka isien kokemalla tyytyväisyyden tunteella 

vanhemmuudessaan ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lasten 

tunteiden säätelyn taitoihin, suurin yhteys oli kuitenkin sama kuin äitien 

tyytyväisyyden ja pystyvyyden kohdalla eli lapsen kykyyn sietää pettymystä (rs = 

0,165, p > 0,05). Isien kokemalla vanhemmuuden tyytyväisyydellä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lapsen sosiaalisen itseluottamukseen.   
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7   Luotettavuus 

 

Tämän tutkielman luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan ensin pohtia aineiston 

kokoa. Kuten Nummenmaa (2009, 292–293) suosittaa, otoskoko 50–100 alkaa 

olla jo riittävä luotettavaan korrelaatioiden laskemiseen. Koska tässä aineistossa 

vanhempia oli 168 ja lapsia 121, otoskokoa voidaan siten pitää 

korrelaatiotarkasteluiden kannalta riittävän suurena. Tämän tutkielman otoksen 

ei kuitenkaan voida nähdä kuvaavan koko populaatiota.  

 

Erityistä lisäarvoa tälle tutkielmalle antaa se, että myös isät (N = 68) ovat 

edustettuina äitien (N = 100) ohella, mikä ei ole ollut vanhemmuuden 

pystyvyyden tutkimuksessa kovin tavallista, etenkin, kun pienemmistä lapsista on 

kyse (Junttila & Vauras 2014, 399; Karp ym. 2015, 3480; Sevigny & Loutzenhiser 

2009, 188). Gilmore ja Cuskelly (2008, 49) painottavat myös, että koska äitien ja 

isien vanhemmuuden prosessit ovat tutkitusti osin erilaisia, heitä on PSOC-

mittarin osalta tärkeää tutkia erillisinä vanhemmuuskompetenssin suhteen. 

 

PSOC on yleisesti käytetty ja erilaisissa otoksissa luotettavaksi todettu mittari 

arvioitaessa vanhemmuuskompetenssia, vanhemmuuden itsetuntoa ja minä-

pystyvyyttä (Gibaud-Wallston & Wandersman 1978; Gilmore & Cuskelly 2008; 

Johnston & Mash 1989; Karp ym. 2015; Rogers & Matthews 2004; Zimmer-

Gembeck ym. 2015). PSOC on Rogersin ja Matthewsin (2004, 88) mukaan 

käyttökelpoinen mittari siksikin, että pystyvyyttä ja tyytyväisyyttä kartoittavat 

muuttujat sopivat eri ikäisten lasten vanhempien kompetenssin tutkimiseen. 

Tässä tutkielmassa mittarin luotettavuutta lisäsi se, että kyselylomakkeeseen 

jälkikäteen vastausvaihtoehdoksi lisätty ja Likert-asteikossa suurimman arvon 7 

saanut En osaa sanoa- kohta muutettiin asteikon keskelle saamaan neutraali 

arvo 4, jolloin korrelaatioarvot eivät vääristyneet.  

 

Myös PreBERS-arvioinnin on todettu olevan niin reliabiliteetiltaan kuin 

validiteetiltaankin luotettava sekä laaja-alaisesti sosioemotionaalisia taitoja 

kartoittava mittari (Epstein ym. 2009; Cress ym. 2012; 2014; Griffith ym. 2010.) 

Sekä PSOC-mittarin että PreBERS-mittarin muuttujien reliabiliteetteja mitattiin 
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Cronbachin alfakertoimen avulla ja kummatkin mittarit todettiin sisäiseltä 

konsistenssiltaan luotettaviksi. Mittarit olivat myös valideja, eli niiden katsottiin 

mittaavan sitä, mitä niiden oli tarkoituskin mitata. 

 

Tutkielman kvantitatiivisesta luonteesta ja luotettaviksi todetuista mittareista 

huolimatta tulee huomioida, että vanhemmuuden kokemusten mittaaminen 

perustuu aina vanhemman omaan subjektiiviseen kokemukseen ja itse 

raportoituun tietoon (Cohen ym. 2003; Coleman & Karraker 2000; Karp ym. 

2015). Siten on mahdollista, että omaan itseen ja toimintaan liittyviä asioita ja 

ilmiöitä nähdään positiivisempana tai negatiivisempana kuin ne ehkä 

todellisuudessa ovat. Cohen ym. (2003, 333) muistuttavat, että silloin kun 

tutkimuksen kysymykset sisältävät arkaluonteista tietoa omaan yksityisyyteen, 

perheeseen ja läheisiin liittyen, voivat vastaajat olla haluttomia vastaamaan, 

etenkin jos ajattelevat oman anonymiteettinsa olevan vaarassa tutkimuksen 

analysoinnissa. Tällöin jopa kysymykset iästä, koulutustasosta ja tuloista voidaan 

kokea liian sensitiivisinä. (Cohen ym. 2003, 333).  

 

Lomakkeissa olevien kysymysten tulkinta voi myös vaihdella vastaajasta ja 

hänen kokemuksistaan riippuen. Vastaamishetkellä vallitseva vanhemman oma 

tunnetilakin saattaa vaikuttaa vastaamisvaihtoehtojen valitsemiseen. Samoin, jos 

vastaajan perheessä on useampia lapsia, hän ei välttämättä vastatessaan 

ajattele vanhemmuuttaan suhteessa juuri tähän yhteen tiettyyn lapseen, josta 

tutkimuksessa on kyse (Johnston & Mash 1989, 174). Tämä kaikki tulee ottaa 

tuloksiin vaikuttavina tekijöinä huomioon, kun arvioidaan reliabiliteettia yleisesti.  

 

Reliabiliteettia tässä tutkielmassa vahvistaa, että vanhemmat, jotka ovat 

arvioineet omaa vanhemmuuskompetenssiaan, eivät ole samalla itse arvioineet 

oman lapsensa sosioemotionaalisia taitoja omasta näkökulmastaan (kts. Jones 

& Printz 2005; Junttila & Vauras 2014). Lasten arviot on tehty heidät tuntevien 

varhaiskasvattajien toimesta päiväkotikontekstissa, joka on tuttu niin arvioitsijoille 

kuin arvioitavillekin ja jossa lapset luontevalla tavalla kokevat erilaisia tunteita ja 

harjoittelevat sosiaalisia taitoja päivittäin vertaistensa kanssa. 

Varhaiskasvattajien arviot lapsista eivät siten perustu yhteen haastattelu- tai 

havainnointihetkeen, vaan kokonaisuuteen, joka pohjaa useisiin erilaisiin 
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tilanteisiin, hetkiin ja rutiineihin päiväkodin toimintaympäristössä, joissa he ovat 

nähneet ja kuulleet lapsen tavan toimia ja käyttäytyä.  

 

Poikkeus (2011, 86) toteaakin, että sosiaalista kompetenssia voi aidosti arvioida 

vain, jos on nähnyt toisen toimivan erilaisissa tilanteissa ja rooleissa ja tuntee 

näiden ympäristöjen sosiaaliset normit ja osaa suhteuttaa toimintaa niihin. 

Varhaiskasvattajien koulutus sekä kokemuksen myötä tullut tietämys lasten 

kehityksestä ja käyttäytymisestä antaa myös vankan pohjan arvioida lapsia 

luotettavasti. 

 

Tämän tutkielman tekijä on myös omalla toiminnallaan yrittänyt lisätä tutkielman 

luotettavuutta kuvailemalla aiheeseen liittyviä käsitteitä ja taustateorioita 

mahdollisimman tarkasti sekä liittämällä kokonaisuutta aiempaan tutkimukseen. 

Samoin muita tutkielman eri vaiheisiin liittyviä asioita, kuten aineiston keruuta, 

aineiston sisältöä, tutkielmassa käytettyjä mittareita sekä niihin liittyviä 

toimenpiteitä on yritetty kuvailla mahdollisimman tarkasti. Erilaiset tehdyt testit, 

analyysit ja raportoinnit ovat myös vaatineet tarkkuutta ja perehtymistä.   
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8   Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleiden vanhempien vanhemmuuskompetenssi oli 

pääsääntöisesti vahvaa (93 % vastaajista), eikä heikkoa vanhemmuutta 

esiintynyt lainkaan. Isien ja äitien näkemykset pystyvyydestään ja 

tyytyväisyydestään olivat myös positiivisia ja keskenään samankaltaisia, vaikka 

äidit osoittautuivatkin hieman isejä tyytyväisemmiksi vanhemmuudessaan. 

Lasten osalta sosioemotionaaliset taidot osoittautuivat enimmäkseen joko melko 

hyviksi (62,8 %) tai ei erityisen hyviksi (33,9 %). Lasten sosiaalisesta 

itseluottamuksesta saamat arviot olivat heidän tunnesäätelyn arvioita 

korkeammalla tasolla. Sekä äitien että isien pystyvyyden tunteella oli eniten 

yhteyttä lasten tunnesäätelyn taitoihin.  

 

Vanhemmuuskompetenssi, pystyvyys ja itseluottamus limittyvät käsitteinä 

vahvasti yhteen. Vanhemmuuskompetenssi ilmenee yleisesti vanhempien 

itsensä arvioimana kyvykkyytenä vanhemmuudestaan ja siinä, miten vanhemmat 

ajattelevat itse pystyvänsä vaikuttamaan lapsensa kehitykseen positiivisesti 

(Coleman & Karraker 2000, 13). Minä-pystyvyys on siis ihmisen uskoa omiin 

mahdollisuuksiinsa ja se vaikuttaa hänen elämänhallintansa keinoihin (Neitola 

2011, 66). Vanhemmuuskompetenssilla on todettu olevan positiivinen vaikutus 

lapsen kehitykseen sekä yhteys vanhempien sensitiivisyyden, parempien 

kasvatuskäytäntöjen ja lapsella arvioitujen vähäisempien käyttäytymisen 

ongelmien kanssa (Coleman & Karraker 1998; 2003; Johnston & Mash 1989; 

Jones & Prinz 2005; Junttila & Vauras 2014; Karp ym. 2015; Sevigny & 

Loutzenhiser 2009; Zimmer-Gembek ym. 2015). Vahvalla 

vanhemmuuskompetenssilla on yhteys myös lapsen sosiaalisten taitojen kanssa 

(mm. Junttila & Vauras 2014).  

 

Vaikka elämä tässä ajassa tuntuu olevan hektistä, suorituskeskeistä ja 

epävarmaa jatkuvan muutoksen ja informaation keskellä, ei se tämän 

tutkimuksen tuloksen mukaan näy epävarmuutena vanhemmuudessa. Oma 

pystyvyys vanhempana arvioitiin sekä isien että äitien osalta vahvaksi. Kertooko 

tämä myös tasa-arvoisuuden lisääntymisestä suomalaisessa perheajattelussa ja 
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asenteiden muuttumisesta niin, että isilläkin on oikeus, mahdollisuus ja halu ottaa 

aidosti läsnä olevaa ja aktiivista roolia vanhempana sekä nauttia isyydestä ja 

omasta pystyvyyden tunteestaan lapsen vauva-ajasta alkaen. Tutkimuksissa, 

joissa on käytetty PSOC-mittaria ja joissa äitien ohella on tutkittu myös isiä, 

yhteys on ollut osin samansuuntainen. Johnstonin ja Mashin (1989, 167) 

tutkimuksessa äidit ja isät kokivat pystyvyyden tunteensa samankaltaisiksi mutta 

Gilmoren ja Cuskellyn (2008, 54), Leen ym. (2011, 456) sekä Rogersin ja 

Matthewsin (2004, 96) tutkimuksissa äitien näkemys pystyvyydestään oli isiä 

vahvempi. Isät puolestaan ovat osoittautuneet edellä mainituissa tutkimuksissa 

äitejä tyytyväisemmiksi vanhemmuudessaan, joka taas poikkeaa tämän 

tutkielman tuloksista 

 

Se, että heikkolaatuista vanhemmuuskompetenssia ei esiintynyt tässä 

aineistossa lainkaan, voi johtua osin siitä, että vapaaehtoisesti kyselyyn 

vastanneet vanhemmat olivat varsin homogeeninen joukko. Jos otos olisi ollut 

isompi ja kysely kohdennettu valikoidusti erilaisille riskiperheille, ensimmäisen 

lapsen saaneille, vaikean temperamentin omaaville lasten vanhemmille, nuorille 

vanhemmille ja niin edelleen, hajontaa vastauksissa olisi saattanut olla 

enemmän. Huomion arvoista on myös, että huoltajat, joilla kenties on haasteita 

vanhemmuudessaan, eivät tämänkaltaisiin kyselyihin halua välttämättä 

osallistua.  

 

Tulokset eivät kerro siitä, kuinka hyvin kullakin perheellä menee, vaan siitä, 

minkälainen vanhemman oma näkemys kompetenssistaan on perhetilanteesta 

riippumatta. On yhtä lailla mahdollista, että otoksessa mukana olevien 

vanhempien itseluottamus sekä usko omiin kykyihinsä vanhempana on vahva ja 

perheiden perusasiat yleisesti hyvin kuin sekin, että vahvaksi osoittautunut 

vanhemmuuskompetenssi toimii suojaavana tekijänä muun elämän ollessa 

epävarmaa ja ylikuormittunutta tai kun perheessä on sairas tai temperamentiltaan 

haastava lapsi (mm. Bandura 1997, 37, 191; Malinen ym. 2006, 356). 

Vanhemmuuskompetenssin lisäksi isovanhempien, ystävien ja muun tukiverkon 

avulla, parisuhteen laadulla, kotitöiden jakautumisella sekä joustavilla työajoilla 

on todettu olevan vanhemmuuden laatua vahvistava vaikutus (mm. Belsky 1984, 

84; Karp ym. 2015, 3479; Leinonen 2004, 184–187; Malinen ym. 2006, 351–352). 
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Tämän tutkimuksen aineisto ei käsittänyt näitä tekijöitä lainkaan, mitä voidaan 

pitää pienenä miinuksena. Ne kun määrittävät vanhemmuutta paljonkin ja olisi 

ollut kiinnostavaa tutkia, paljonko vanhemmat saavat tai kaipaavat arjessaan 

ulkopuolista tukea.  

 

Tässä otoksessa mukana olevat lapset olivat arviointihetkellä keskimäärin 29 

kuukauden ikäisiä. Keltikangas-Järvisen (2012, 56) mukaan lapsi alkaa tuolloin 

sisäistää aikuisen käskyjä ja pyyntöjä tietäen, että tiettyjä asioita ei saa tehdä. 

Samoin lapsi alkaa ymmärtää, mikä on sosiaalisesti hyväksyttyä ja mikä ei ja 

pohja moraalille alkaa kehittyä. Kolmivuotiaana lapsi alkaa myös vastustaa 

aikuisen käskyjä ja on kohtuullisen kyvytön sietämään frustraatioita. Alkaa 

tunteiden säätelyn ja kontrollin vaihe, joka vaatii aikuiselta paljon sensitiivisyyttä 

sekä lapsen kehitystason ja luonteen ymmärtämistä (Keltikangas-Järvinen 2012, 

56–57).  

 

Saadut tulokset ovat linjassa lasten kehitysvaiheen kanssa. Lasten tunteiden 

säätelyssä heikoimmiksi taidoiksi arvioitiin juuri pettymyksen sietäminen sekä 

turhautumisen käsitteleminen. Äitien ja isien pystyvyydellä sekä äitien 

tyytyväisyydellä oli myös vahvin ja tilastollisesti merkitsevä yhteys lapsen 

tunteiden säätelyssä pettymyksen sietoon, turhautumisen käsittelyyn ja sanan ei 

hyväksymiseen. Eli vaikka lapset käyvätkin läpi suuria tunteita ja vasta 

harjoittelevat säätelytaitojaan, äitien ja isien vahva vanhemmuuskompetenssi on 

merkittävässä roolissa näiden taitojen kehittymisessä ja vahvistamisessa. Repo 

(2015, 125) toteaakin pienten lasten olevan riippuvaisia aikuisen tuesta, 

ohjauksesta ja opetuksesta säätelytaitoja oppiakseen. Cressin ym. (2014, 214) 

PreBERS-tutkimuksessa lasten (N = 1262) sosioemotionaaliset taidot olivat 

tämän aineiston lasten (N = 121) taitoja korkeammalla tasolla. Tätä selittänee ero 

tutkittavien lasten keski-iässä, joka Cressin ym. (2014, 214) otoksessa oli yli 4 

vuotta, kun se tässä otoksessa oli 2 vuotta 5 kuukautta.  

 

Hieman yllättävä tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys löytyi äitien 

tyytyväisyyden sekä lasten itsevarmuuden välillä. Sama negatiivinen yhteys löytyi 

myös äitien pystyvyyden ja lasten itsevarmuuden välillä, vaikka se ei tilastollisesti 

merkitsevä ollutkaan. Lapset osoittautuivat siis sitä itsevarmemmiksi, mitä 



63 
 

vähemmän kompetentiksi äiti koki itsensä vanhempana. Vaikka korrelaatiosta ei 

voikaan päätellä suoraa syy-seuraussuhdetta, kertoo se kuitenkin havaitusta 

yhteydestä muuttujien välillä ja saa pohtimaan lapsen luontaista biologista 

selviytymisen viettiä, kykyä pystyä aistimaan yleistä tunneilmastoa ja 

vuorovaikutuksen laatua sekä mukauttamaan omaa toimintaansa ympäristön 

puitteiden mukaan. Vahvan vanhemmuuskompetenssin omaavien vanhempien 

on todettu vastaavan herkemmin lapsensa tarpeisiin ja olevan enemmän 

vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa (Coleman & Karraker 2000, 13). 

Vanhemmilla, joilla on tutkittu olevan kyky tukea lapsensa tunteiden säätelyä, on 

ollut myös enemmän sosiaalisia taitoja omaava lapsi päiväkoti-ikäisenä (mm. 

Rispoli ym. 2012, 652).   

 

Perheen taustatietojen yhteyttä niin vanhemmuuskompetenssin kuin lasten 

sosioemotionaalisten taitojenkin välillä yritettiin aineistoa analysoitaessa etsiä 

monien erilaisten testien avulla mutta tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei 

löytynyt. Koska analysoitua dataa ja taulukoita oli jo runsaasti, päätettiin nämä 

analyysit tehdä kokonaisilla mittareilla summamuuttujien sijaan. Samasta syystä 

poikia ja tyttöjä analysoitiin yhtenä joukkona. Opettajien on kuitenkin todettu 

arvioineen tytöillä olevan poikia vahvemmat sosioemotionaaliset taidot (mm. 

Epstein 2009).  

 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista saada sekä vanhempien että 

varhaiskasvattajien tekemä PreBERS-arviointi ja tutkia, poikkeavatko 

näkemykset lapsen sosioemotionaalisten taitojen suhteen. Myös lasten oma 

näkökulma ja arvio omista tunne- ja kaveritaidoistaan olisi virkistävää tutkia 

aikuisten arvioiden rinnalla hieman vanhempina. PreBERSin merkitys on lapsen 

vahvuuksien huomaaminen, joka on positiivinen lähtökohta kodin ja koulutuksen 

väliselle yhteistyölle sekä hyvä pohja interventioiden ja terapioiden suunnittelulle 

lapsen tukemiseksi (Cress ym. 2012, 210, Epstein ym. 2009, 36; Griffith ym. 

2010, 276). Keskittyminen lapsen ongelmakäyttäytymiseen on usein ikävä kehä.  

Vanhemmuuskompetenssia jatkossa tutkittaessa olisi hyvä saada tietää 

vanhempien oma arvio myös parisuhteensa tilasta sekä sosiaalisesta 

tukiverkostostaan. Mielenkiintoista olisi myös saada samojen vanhempien 

näkemykset vanhemmuudestaan PSOC-mittarin avulla silloin, kun heidän 
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lapsensa ovat alkuopetusiässä ja verrata tuloksia näihin, lasten päiväkodin 

aloitusiässä tehtyihin kyselyihin. Vanhemmuuskompetenssin on tutkittu olevan 

suhteellisen stabiilina pysyvä ihmisen ominaisuus (Coleman & Karraker 2003, 

128). Aikamme ilmiö eli sosiaalisen median käytön kulttuuri ja sen vaikutus niin 

vanhemman itseluottamukseen kuin vuorovaikutuksen laatuunkin oman lapsen 

kanssa on myös tutkimusaiheena mielenkiintoinen.  

 

Alkusanoihin viitaten huolipuheellakin on paikkansa, sillä yhteiskunnassamme on 

runsaasti eri tavoin tukea tarvitsevia lapsia ja vanhempia. Eräs jälkimodernin 

aikakautemme pulmia on Tahkokallion (2001, 183–184) mukaan lasten 

varhaisen itsenäistymisen korostaminen ja että vanhempien oman elämän 

vaikeudet hyväksytään syyksi sille, että aikaa ja energiaa ei enää riitä lapsille. 

Samoilla linjoilla ovat Pajulo ja Kalland (2008, 9) haastaessaan pohtimaan, 

odotetaanko lasten meillä selviytyvän omillaan liian aikaisin. Asenne, jossa 

puutteellista vanhemmuutta heikkouksineen, virheineen ja keskeneräisyyksineen 

ei haluta tunnustaa, on Pösön (2006, 98) mukaan lisääntymässä. Ongelmat usein 

kasautuvat ja ovat monisyisiä ja näkyvämpiä samojen perheiden sisällä, jolloin 

railo huonosti ja hyvin voivien välillä kasvaa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

tukemisessa oikea tie ei ole Pajulon ja Kallandin (2008, 9–10) mukaan jo 

syntyneiden ongelmien hoitaminen korjaavalla työllä, vaan yhteiskunnassamme 

olevia rakenteita paremmin hyödyntämällä suunnata enemmän voimavaroja ja 

tukea nuoriin perheisiin sekä vanhempien ja lasten varhaiseen 

vuorovaikutukseen. Avoimempi keskustelukulttuuri ja hyväksymisen ilmapiiri ovat 

lisääntymässä, joten kynnys hakea erilaista apua ja tukeakin madaltunee. 

Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja peräänkuulutetaan syystäkin 

ja erilaisten vertaisryhmien merkitys on suuri.  

 

Riittämättömyyden tunne vaivaa ajoittain jokaista vanhempaa, kun eletään 

ruuhkavuosia pikkulapsiperheen arjen ja työelämän vaatimusten paineessa. 

Vaikka täydellisyyteen ei pyrkisikään, yhteiskunnan taholta paineita kokevilla on 

kuitenkin tutkitusti matalampi pystyvyyden tunne vanhempana (Lee ym. 2011). 

Pakolliset velvoitteet, kuten työ ovat osa elämää mutta on myös paljon lapsen ja 

aikuisen omaan hyvinvointiin liittyviä asioita, joihin vanhemmat pystyvät 

vaikuttamaan itse arvoillaan ja valinnoillaan. Laadukkaasta vanhemmuudesta on 
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myös syytä erottaa niin sanottu laatuajan käsite, jonka Schmitt (2003, 314) toteaa 

olevan suurin aikuisten keksimä valhe lapsilleen ja muistuttaa lasten kaipaavan 

aivan tavallista arkea, tavallisia rutiineja, tavallista läsnäoloa, laiskottelua ja 

olemista. Mattilan (2011, 58) sanoin asiat ovat hyvin, kun vanhemmalla on 

riittävän hyvä itsetunto ja sisäinen rohkeus arvioida, hyväksyä ja hylätä sitä, mitä 

ympäröivä maailma heille esittelee. Kun itseluottamus on kunnossa, ei ole tarve 

syyllistyä vanhemman roolissakaan, vaan esillä olevan keskustelun 

vanhemmuudesta ja lasten tarpeista voi nähdä yleisen hyvinvoinnin lisääjänä 

koko yhteiskunnassa. On tervettä pystyä reflektoimaan maailmaa ja omaa 

toimintaansa realistisesti, myös vanhempana. 

 

Sajaniemen (2006, 93) sanoin pahaa ei voi aina ottaa pois mutta hyvää, kuten 

välittämistä, syliä ja koskettamista voi aina lisätä ilman, että se vaatisi resursseja 

tai taloudellisia uhrauksia. Kodeissa tämän pitäisikin olla päivänselvä ajatus 

mutta isoissa lapsiryhmissä työskentelevien ja huomiota tarvitsevia lapsia 

päivittäin kohtaavien varhaiskasvattajien mielestä todellisuus voi olla toinen. Jotta 

eri tavoin ainutlaatuisia lapsia ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja kehitystään 

voitaisiin huomioida sekä antaa syliä, rauhaa ja aikaa sitä tarvitseville, on se 

nykypäivän varhaiskasvatuksessa myös talous- ja resurssikysymys. 

Yhteiskunnan taholta se on myös iso arvokysymys. Vaikka maailma muuttuu ja 

teknologiaan satsataan pientenkin lasten opetuksessa, ei sitä saisi tehdä 

ihmisyyden kustannuksella. Lapset ja nuoret tarvitsevat välittäviä, turvallisia ja 

läsnä olevia aikuisia.  

 

Samaan aikaan, kun maassamme keskustellaan varhaiskasvatuksen ja 

opetuksen laadusta, alalla tehtävästä jatkuvasta kehitys- ja muutostyöstä tai 

hallituksen leikkauksista, pitäisi syyllistymättä ja syyllistämättä pystyä puhumaan 

avoimesti myös vanhemmuuden laadusta ja syventyä siihen. Aihe on laaja, sillä 

monen eri tason ilmiöt ja niiden yhteisvaikutukset määrittävät vanhempien 

mahdollisuuksia toimivaan vanhemmuuteen ja näin ollen myös tuen tarpeen ja 

interventioiden kannalta olennaisten asioiden kohdentamista (Leinonen 2004, 

188). Samasta syystä tämän tutkimuksen teoriaosuus on perustellusti laaja. 

Vanhemmuus ja lapsen kehittyminen ovat monitasoisia ja -vivahteisia ilmiöitä, 
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joihin useat eri tekijät vaikuttavat ja tätä monitahoisuutta olen halunnut tuoda 

esille.  

 

Vanhemmuus ei ole aikuisen ominaisuus, rooli, oikeus tai velvollisuus, vaan se 

on lapsen ja aikuisen välinen, inhimillistä kasvua ja kypsymistä tuottava erityinen 

ihmissuhde (Tamminen 2004, 69). Taaperoikäisten lasten vanhemmat saattavat 

kokea elävänsä rankimpia vuosiaan mutta ne ovat lapsen henkilökohtaisen 

kehityksen ja lapsi-vanhempisuhteen kehityksen kannalta hyvin merkitykselliset. 

Aidon läsnäolon, välittämisen sekä hyvään pyrkivän yhteisöllisyyden soisi tässä 

yhteiskunnassa lisääntyvän. ”Aikuinen, jota kannatellaan, jaksaa ja haluaa 

kannatella lasta” kiteyttää Laura Repo (2015, 107).  
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LIITE 1 

 

TAUSTATIETOLOMAKE  LaSsO –hanke (lasten stressin säätely ja oppiminen) 

 

 

Päivämäärä:__________________________________________ 

 

Lapsen nimi:_________________________________________ 

 

Lapsen syntymäaika: __________________________________ 

 

Lapsen päiväkoti _____________________________________ 

 

Lapsen päivähoidossa aloittamisajankohta________________ 

 

Nykyisessä päiväkodissa aloittamisajankohta______________ 

 

 

Perherakenne 
 

Sisarusten (sisarpuolten) määrä______________________________ 

 

Kuinka mones lapsi on ______________________________________ 

 

Kuinka monta vanhemman asemassa olevaa henkilöä perheessä on? ________ 

 

Toivomme, että merkitsette rastilla oikean kohdan tai kirjoitatte viivalle vastauksen:   

 

Mikä on äidin (tai äidin asemassa olevan) peruskoulutus?   

 (  ) peruskoulu         (  ) ylioppilas 

 

Mikä on isän (tai isän asemassa) peruskoulutus?            

 (  ) peruskoulu         (  ) ylioppilas 

      

  

Mikä on äidin jatkokoulutus?                             Mikä on isän jatkokoulutus?  
(  ) ei jatkokoulutusta                 (  ) ei jatkokoulutusta 

(  ) ammattikoulu                                      (  ) ammattikoulu 

(  ) opistoaste / ammattikorkeakoulu                       (  ) opistoaste / ammattikorkeakoulu 

(  ) yliopisto tai ylempi ammattikorkeakoulu          (  ) yliopisto tai ylempi ammattikor- 

                                                                                       keakoulu 
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Mikä on äidin ammatti?                                           Mikä on isän ammatti? 

                              
(  ) yksityisyrittäjä   (  ) yksityisyrittäjä    
(  ) alempi toimihenkilö   (  ) alempi toimihenkilö 

(  ) ylempi toimihenkilö    (  ) ylempi toimihenkilö 

(  ) työntekijä    (  ) työntekijä 

(  ) eläkeläinen   (  ) eläkeläinen 

(  ) opiskelija      (  ) opiskelija 

(  ) muu, mikä____________    (  ) muu,  mikä____________ 

 

Perheen yhteiset vuosittaiset bruttotulot    

 

  (  ) alle 20.000  

  (  ) 20.000–35.000  

  (  ) 35.000–50.000  

  (  ) 50.000–65.000   

  (  ) 65.000–80.000  

  (  ) yli 80.000          

 

 

Lapsen nimi____________________________________________   

 

Lapsen päiväkoti ja 

ryhmä________________________________________ 
 

 

 

Lasta koskevat kysymykset 

 
Lapsen paino ja pituus   ____________ 

 

Lapsesi syntymäpituus  ____________ 

 

Lapsesi syntymäpaino ____________ 

 

Lapsesi Apgar pisteet  ____________ 

 

Onko lapsellanne jokin säännöllinen lääkitys. Jos on niin mikä? ________________ 

 

 

Lapsesi unen määrä per yö:  

(  ) alle 8 tuntia     (  ) 8-10 tuntia     (  ) 10-12 tuntia    (  ) yli 12 tuntia  
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Onko lapsella todettu vaikeuksia jollain kehityksen osa-alueella (kielellinen, motorinen, 

sosiaalinen, päättely) esimerkiksi neuvola seurannassa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Onko lapsen sisaruksilla tai vanhemmilla todettu oppimiseen liittyviä vaikeuksia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Onko jotain, mikä erityisesti huolestuttaa lapsen kehityksessä ja missä iässä huomasit 

sen ensimmäisen kerran? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Muita huomioita: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LIITE 2 

 

 

VARHAISKASVATUS-KTA 
OPETTAJALOMAKE (PreBERS) 

 
Taustatiedot  
Lapsen nimi: ______________________ ikä:__ tyttö _  poika _ 
Lomakkeen täyttöpäivä:______________   
Päiväkoti:________________________ 
Arvioitsijan nimi: ____________________  
 

Ohje: Alla on väitteitä, jotka kuvaavat lapsen osaamisia ja vahvuuksia. Jotkut 
niistä kuvaavat häntä erittäin hyvin, toiset eivät juuri ollenkaan. Lue ne ja 
ympyröi samalla numeroista 3-0 se, mikä mielestäsi kuvaa lasta parhaiten 
parin-kolmen viimeisen kuluneen kuukauden aikana.  
Vastaa kaikkiin väitteisiin.   
 
Asteikko tarkoittaa, että väite sopii lapseen  
3 = erittäin hyvin, 2 = melko hyvin, 1 = ei erityisen hyvin ja 0 = ei lainkaan 
Lapsi…                                                                             TÄYTÄ TÄMÄ SARAKE! 
1. Hallitsee vihansa muita kohtaan. 3  2  1  0 
2. Osoittaa katumusta käytöksestä, joka satuttaa/vahingoittaa toista. 3  2  1  0 
3. Osoittaa huolta toisten tunteista. 3  2  1  0 
4. Suhtautuu pettymykseen rauhallisesti. 3  2  1  0 
5. Osaa käsitellä turhautumista haastavissa tehtävissä.   3  2  1  0 
6. Odottaa vuoroaan leikkitilanteissa. 3  2  1  0 
7. Hyväksyy vastuun omista teoistaan. 3  2  1  0 
8. Hyväksyy pelissä häviämisen. 3  2  1  0 
9. Osaa käsitellä sen, että hänelle sanotaan ”ei”. 3  2  1  0 
10. Kunnioittaa toisten oikeuksia. 3  2  1  0 
11. Jakaa tunteita/tavaroita toisten kanssa.  3  2  1  0 
12. Pyytää anteeksi toisilta kun on väärässä. 3  2  1  0 
13. On ystävällinen toisia kohtaan. 3  2  1  0 
  
14. On itsevarma. 3  2  1  0 
15. Huomaa kun on itsellä on paha mieli. 3  2  1  0 
16. Kysyy apua. 3  2  1  0 
17. Osaa puolustaa itseään. 3  2  1  0 
18. Hyväksyy läheisyyden toisten kanssa. 3  2  1  0 
19. Huomaa kun itsellä on hyvä mieli. 3  2  1  0 
20. Osaa ystävystyä. 3  2  1  0 
21. Pyytää toisia mukaan leikkiin. 3  2  1  0 
22. Suhtautuu myönteisesti elämään. 3  2  1  0 
23. Ymmärtää sanojen merkityksen ikätasonsa mukaisesti. 3  2  1  0 

Summa 

 
Ympyröi sarakkeeseen jokin luvuista 0-3.  
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Miten tulkitsisit lapsen tilannetta kokonaisuudessaan?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Millaisia erityisiä vahvuuksia hänellä on?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet kaipaisivat vahvistusta?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Mitä nostaisit esille keskustellessasi lapsen kanssa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Mitä nostaisit esille keskustellessasi vanhempien kanssa? 

     _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
Miten lähtisitte tukemaan lasta hänen kehittymistarpeissaan? 

     _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  

 

 


