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mallin mukaiseen yleiseen perheen toimivuuteen sekä kuuteen perheen toimivuuden osa-alueeseen: ongelmanratkaisuun, 

kommunikaatioon, rooleihin, responsiivisuuteen, tunnepitoiseen osallistumiseen ja käyttäytymisen kontrolliin. Optimismin ja 

perheen toimivuuden välisiä yhteyksiä tutkittiin lineaaristen regressioanalyysien avulla.  
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Abstract 

Aims. Family functioning plays an important role in the development, health and well-being of the child. Research literature has 

shown the connection between the characteristics and distress of family members and the family functioning. However, the 

understanding of the importance of individual strengths to family functioning is significantly more limited compared to the 

knowledge of connection between risk factors and family functioning. The trait of optimism is known to be associated with better 

social relationships, but optimism as the predictor of family functioning has not been studied yet at all. The aim of the study is to 

examine the relationship of mother's and child's optimism on family functioning. In addition, it is aimed to determine the stability of 

child’s optimism in transition from childhood to adolescence. 

 

Methods. The data consisted of mothers and children who participated in the Finnish Glycyrrhiz in Licorice (GLAKU) follow-up 

study. A total of 213 mother-child pairs were selected from the original GLAKU study to the sample. Of the children selected in the 

sample, 113 (53.1%) were girls. Mother's optimism was measured by a Life Orientation Test - Revised (LOT-R) questionnaire 

based on self-assessment at the child's age of 7-8 years and 11-13 years. Child's optimism at the age of 7-8 years was measured 

by the mother's assessment with the Parent-rated Life Orientation Test (PLOT) questionnaire. Child's optimism at 11-13 years of 

age was measured by the child's own assessment with the Youth Life Orientation Test (YLOT) questionnaire. The family 

functioning was measured according the McMaster model by the mother assessment of the Family Assessment Device (FAD) 

questionnaire at the child's age of 11-13. The study examined the link between optimism and McMaster model's dimensions of 

family functioning: general family functioning, problem-solving, communication, roles, affective responsiveness, affective 

involvement, and behavioral control. The connections between optimism and family functioning were studied by linear regression 

analysis. 

 

Results and Conclusions. The families of the more optimistic mothers were generally better functioning. Mothers' higher optimism 

was associated with better problem solving skills, better communication and emotional involvement. Families with higher child’s 

optimism at 7-8 years of age were also better functioning when the child was 11-13 years old. The child's higher optimism at the 

age of 7-8 was related to better problem solving skills, affective responsiveness, affective involvement and better behavior control. 

Child’s optimism decreased between 7-8 years and 11-13 years. The results of the connections between child's optimism and 

family functioning were contradictory as the child's optimism at the age of 11-13 was not connected to the dimensions of the family 

functioning and, on the other hand, the decrease in child's optimism was associated with better family responsiveness and 

emotional involvement. Because of the contradictory results, it is important to study the topic further in the future. The results 

provide more knowledge about the importance of optimism for social relations. Optimism seems to be a significant psychological 

resource especially for mothers, and it may promote the processes that support the family functioning. According to the study, the 

trait of optimism can be utilize as a resource when helping families with children to improve the functioning of the family and when 

promoting the well-being of children and parents. 
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1. JOHDANTO  
 

Perhe on tärkeä kasvuympäristö, jossa tapahtuva dynaaminen vuorovaikutus ohjaa lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä (Cox & Paley, 2003). Hyvin toimivassa perheessä perheenjäsenet 

kykenevät yhdessä esimerkiksi ratkaisemaan ongelmia, kommunikoimaan selkeästi, ylläpitämään 

toimivia rooleja ja jakamaan vastuuta, ilmaisemaan tilanteisiin sopivia tunteita ja kiinnostusta 

toisiaan kohtaan sekä asettamaan ja ylläpitämään käyttäytymiseen liittyviä normeja (Mansfield, 

Keitner & Dealy, 2015). Perheen toimivuutta tutkimalla on osoitettu sen merkitys myös terveydelle 

ja hyvinvoinnille. Esimerkiksi meta-analyysissa perheen hyvän toimivuuden havaittiin ennustavan 

kroonisista sairauksista kärsivien lasten korkeampaa psykologista hyvinvointia, minkä lisäksi 

joidenkin perheen toimivuuden osa-alueiden havaittiin ennustavan myös lasten suurempaa 

sosiaalista kompetenssia ja parempaa elämänlaatua, sekä vähäisempää eksternalisoivan oireilun 

määrää (Leeman ym., 2016). Sen sijaan perheen epäsuotuisat olosuhteet ja toimimattomuus ovat 

merkittävä riskitekijä lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmille (katsaus: Ogundele, 2018). 

Perheen toimivuudella on siis merkittävä rooli sekä lasten ja nuorten kehityksen että hyvinvoinnin 

taustalla, jonka vuoksi on tärkeää pyrkiä lisäämään ymmärrystä perheen toimivuutta ennustavista 

tekijöistä. 

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan useat perheenjäsenten ominaisuudet ja heidän kokemansa 

ahdinko ovat yhteydessä perheen toimivuuteen (katsaus: Staccini, Tomba, Grandi & Keitner, 2015). 

Tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty verrattain vähän yksilöiden vahvuuksien ja perheen 

toimivuuden välisten yhteyksien tutkimiseen. Optimismin on persoonallisuuden piirteenä havaittu 

olevan yhteydessä parempaan psykologiseen ja fyysiseen terveyteen sekä parempiin sosiaalisiin 

suhteisiin (katsaus: Carver & Scheier, 2014). Optimismi saattaakin olla perheen äidille merkittävä 

voimavara ja heijastua koko perhesysteemin toimivuudessa. Lisäksi on kiinnostavaa tutkia lapsen 

optimismia kehitysvaiheessa, jossa lapsi siirtyy vähitellen kohti nuoruusikää ja vertaissuhteiden 

merkitys perhesuhteiden rinnalla kasvaa. Tässä tutkielmassa tarkastellaankin sekä äidin että lapsen 

optimismin yhteyttä perheen toimivuuteen.  

 

1.1. Perheen toimivuus  

 
Perheen toimivuuden käsite esiintyy tutkimuskirjallisuudessa osana perhesysteemisiä teorioita 

(katsaus: Cridland, Jones, Magee & Caputi, 2014). Teorioiden mukaan perheen toimivuutta ei voida 

ymmärtää tutkimalla ainoastaan yksittäisiä perheenjäseniä ja perheen alasysteemejä, kuten pari-, 
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vanhemmuus- ja sisarussuhteita (Cox & Paley, 2003). Yleisen systeemiteorian oletusten mukaisesti 

perhesysteemi on kokonaisuutena enemmän kuin osiensa summa (Cox & Paley, 2003). Perhe 

nähdäänkin systeeminä, jossa perheenjäsenet sekä useat perheen sisäiset alasysteemit vaikuttavat 

toisiinsa muodostaen dynaamisen kokonaisuuden (katsaus: Cox & Paley, 1997).  

Myöskään yksilöä tai vain yhtä perheen alasysteemiä ei voida ymmärtää irrallaan perhesysteemistä, 

joka vaikuttaa perheenjäsenten käyttäytymiseen (Miller, Ryan, Keitner, Bishop & Epstein, 2000). 

Tämä tapahtuu transaktionaalisen prosessin eli kehämäisen vuorovaikutuksen kautta 

perheenjäsenten reagoidessa toistensa käyttäytymiseen ja sopeuttaessa omaa käyttäytymistään 

vuorovaikutuskumppanin toiminnan mukaan (katsaus: Jenkins, McGowan & Knafo-Noam, 2016). 

Transaktionaaliset prosessit selittävät myös yksilöllisten tekijöiden merkitystä koko perhesysteemin 

toimivuudelle. 

Perhesysteemin toimivuus on siis hyvin moniulotteinen ilmiö, joka koostuu erilaisista osa-alueista 

ja jota voidaan tutkia useiden käsitteiden avulla. Tutkimuskirjallisuudessa tarkastellaan esimerkiksi 

perheen sisäisiä rooleja, vuorovaikutussuhteita ja erilaisia perheen toimintaan liittyviä prosesseja 

(Knafl, Leeman, Havill, Crandell & Sandelowski, 2015). Kaikki perheen toimivuuden ulottuvuudet 

kattavaa teoreettista mallia ei toistaiseksi ole olemassa, mutta eräs tutkimus- ja kliinisessä työssä 

eniten hyödynnetyistä malleista on McMasterin malli (the McMaster Model of Family Functioning, 

MMFF; Epstein, Bishop & Levin, 1978), jota käytetään perheen toimivuuden arviointiin myös tässä 

tutkielmassa. 

 

1.1.1. McMasterin malli ja perheen toimivuuden arviointi 

 
Perhesysteemiseen teoriaan pohjautuva McMasterin malli koostuu kuudesta osa-alueesta (taulukko 

1), joita ovat ongelmanratkaisu, kommunikaatio, roolit, responsiivisuus, tunnepitoinen 

osallistuminen ja käyttäytymisen kontrolli (Epstein ym., 1978). Malliin perustuva Family 

Assessment Device -kysely (FAD, Epstein, Baldwin & Bishop, 1983; Kabacoff, Miller, Bishop, 

Epstein & Keitner, 1990; Miller, Epstein, Bishop & Keitner, 1985) on laajasti käytetty ja 

luotettavaksi todettu menetelmä perheen toimivuuden arviointiin sekä kliinisessä ympäristössä että 

tutkimuskäytössä (Mansfield ym., 2015). Kyselyn avulla voidaan arvioida McMasterin mallin 

kuutta osa-aluetta, sekä perhesysteemin kokonaisvaltaista hyvinvointia kuvaavaa yleistä perheen 

toimivuutta. Yleinen toimivuus kertoo esimerkiksi siitä, miten hyvin perheenjäsenet ymmärtävät ja 

tukevat toisiaan, tulevat toimeen keskenään ja luottavat toisiinsa (Epstein, Baldwin & Bishop, 
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1983). Yleinen toimivuus on vahvasti yhteydessä kuuteen erilliseen osa-alueeseen (Mansfield ym., 

2015).  

Ongelmanratkaisun osa-alue viittaa perheen kykyyn ratkaista sekä asiakeskeisiä että tunne-elämään 

liittyviä ongelmia (Mansfield ym., 2015). Perheen ongelmaksi määritellään aihe, joka jollain tavoin 

uhkaa perheen yhtenäisyyttä ja toimivuutta (Miller ym., 2000). Epstein kollegoineen (1978) 

määrittelee mallissaan ongelmanratkaisun vaiheet, joita ovat ongelman tunnistaminen, siihen 

liittyvä kommunikointi, vaihtoehtoisten toimintasuunnitelmien kehittäminen, ratkaisutavan valinta, 

toimiminen ongelman ratkaisemiseksi ja lopuksi toiminnan onnistumisen arviointi. Mitä useampia 

vaiheita perhe kykenee toteuttamaan, sitä paremmaksi perheen toimivuus mallin mukaan arvioidaan 

(Epstein ym., 1978).  

Kommunikaation osa-alue viittaa perheenjäsenten tyyliin välittää verbaalista informaatiota 

toisilleen (Epstein ym., 1978). Myös kommunikaatiota tarkastellessa erotetaan asiakeskeiset ja 

tunteisiin liittyvät viestinnän aiheet (Miller ym., 2000). Perheellä saattaa esimerkiksi olla vaikeuksia 

tunteisiin liittyvässä kommunikaatiossa, vaikka asiakeskeinen kommunikaatio sujuisi hyvin 

(Epstein ym., 1978). Lisäksi arvioidaan perheenjäsenten kykyä kommunikoida suoraan ja selkeästi 

toisilleen (Mansfield ym., 2015).  

Roolien osa-alueen avulla kuvataan perheen toimintoihin liittyviä toistuvia käyttäytymismalleja 

(Epstein ym., 1978). Perheen toiminnot voidaan jakaa edelleen asiakeskeisiin ja tunteisiin liittyviin 

toimintoihin, sekä perheelle välttämättömiin ja muihin toimintoihin (Miller ym., 2000). Roolien 

osa-alue viittaa tapaan, jolla perhe jakaa vastuuta, ohjaa ja tarkkailee terveyteen ja kehitykseen 

liittyviä toimintojaan ja ylläpitää perheen ulkopuolisia suhteita (Mansfield ym., 2015). Hyvin 

toimivassa perheessä vastuuta jaetaan ja toteutetaan asianmukaisesti, selkeästi ja avoimesti 

perheenjäsenten kesken, eikä esimerkiksi perheen lapsi joudu kantamaan kohtuutonta vastuuta 

aikuiselle kuuluvista toiminnoista (Epstein ym., 1978). 

Responsiivisuudella tarkoitetaan perheenjäsenten kykyä ilmaista tunteitaan tilanteeseen sopivalla ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla (Mansfield ym., 2015). Keskeistä responsiivisuudessa on 

tunnepitoiseen ärsykkeeseen vastaaminen tunneilmaisulla sekä rakkauden ja hellyyden osoittaminen 

muille perheenjäsenille (Epstein ym., 1978). Hyvin toimivassa perheessä ilmaistaan kuitenkin 

kaikenlaisia tunteita, kuten rakkauden lisäksi myös iloa, surua, pelkoa, vihaa ja pettymystä (Epstein 

ym., 1978). Tunteiden ilmaisu hyvin toimivassa perheessä on tilanteeseen sopivaa sekä laadultaan 

että intensiteetiltään (Miller ym., 2000).  
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Tunnepitoisen osallistumisen osa-alueella viitataan tapaan, jolla perheenjäsenet osoittavat 

mielenkiintoaan ja arvostustaan toistensa mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja kohtaan (Epstein 

ym., 1978). Hyvin toimiva perhe kykenee osoittamaan yksilölle empaattista kiinnostusta liittyen 

hänen mielenkiintonsa kohteisiin, kun taas heikosti toimivassa perheessä kiinnostusta ei osoiteta 

lainkaan tai sitä osoitetaan liiallisesti tai ilman empatiaa (Epstein ym., 1978). Osa-alue ei viittaa 

ensisijaisesti perheen yhteisten aktiviteettien toteuttamiseen, vaan perheenjäsenten tunnepitoisen 

osallisuuden määrään toistensa elämässä (Miller ym., 2000). 

Käyttäytymisen kontrollilla tarkoitetaan perheenjäsenten kykyä asettaa ja ylläpitää käyttäytymiseen 

liittyviä normeja (Mansfield ym., 2015). Käyttäytymisen kontrollointia tarkastellaan erityisesti 

tilanteissa, joissa ilmenee fyysistä vaaraa, psykofyysisiä tarpeita tai vuorovaikutusta muiden 

ihmisten kanssa (Miller ym., 2000). Jokainen perhe kehittää näihin tilanteisiin liittyvät 

käyttäytymisen standardit sekä määrittää, kuinka paljon yhteisistä normeista on hyväksyttävää 

poiketa (Epstein ym., 1978). Hyvin toimivassa perheessä käyttäytymisen normit ovat tilanteeseen 

sopivia ja riittävän joustavia, kun taas liiallinen kapeus tai sallivuus normien noudattamisessa 

ilmentävät heikompaa perheen toimivuutta (Epstein ym., 1978).  

 

Taulukko 1 
 

Perheen toimivuuden osa-alueet McMasterin mallissa 

Osa-alue Kuvaus 
  

Ongelmanratkaisu Perheen kyky ratkaista sekä asiakeskeisiä että tunne-

elämään liittyviä ongelmia. 

Kommunikaatio Perheen kyky viestiä toisilleen suoraan ja selkeästi sekä 

asiakeskeistä että tunteisiin liittyvää sanallista sisältöä. 

Roolit Perheen kyky jakaa ja ylläpitää rooleja, joiden avulla 

perheenjäsenet kantavat perheen toimintoihin liittyvää 

vastuuta. 

Responsiivisuus Perheenjäsenten kyky vastata tunnepitoisiin ärsykkeisiin 

tunneilmaisuilla, jotka sopivat tilanteeseen sekä laadultaan 

että intensiteetiltään. 

Tunnepitoinen osallistuminen Perheen kyky osoittaa sopivassa määrin empaattista 

kiinnostusta yksittäisen perheenjäsenen mielenkiinnon 

kohteita ja aktiviteetteja kohtaan. 

Käyttäytymisen kontrolli Perheen kyky asettaa ja ylläpitää käyttäytymiseen liittyviä 

riittävän joustavia normeja. 
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1.1.2. Perheen toimivuuden yhteys lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin 

 
Tutkimuksissa on tarkasteltu perheen toimivuuden yhteyksiä lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen 

kehitykseen, hyvinvointiin sekä psyykkiseen oireiluun (Daches, Vine, Layendecker, George & 

Kovacs, 2018; Freed, Rubenstein, Daryanani, Olino ja Alloy, 2016; Leeman ym., 2016; Lindgren 

ym., 2017; Simpson, Vannuccia & McCauley Ohannessian, 2018; Yeh, Huang & Liu, 2016). 

Tutkittaessa 14-17-vuotiaita nuoria kahden vuoden ajan havaittiin korkeamman perheen 

toimivuuden ennustavan nuorten parempaa tunteiden ymmärtämistä (Freed ym., 2016). Toisessa 

tutkimuksessa McMasterin mallin mukainen toimiva tunnepitoinen osallistuminen ennusti 14-17-

vuotiaiden korkeampaa itsetuntoa (Krug, Wittchen, Lieb, Beesdo-Baum, & Knappe, 2016). Kuten 

aiemmin todettiin, perheen hyvällä toimivuudella on havaittu olevan yhteyksiä myös kroonisista 

sairauksista kärsivien lasten korkeampaan psykologiseen hyvinvointiin, parempaan elämänlaatuun 

ja suurempaan sosiaaliseen kompetenssiin (Leeman ym., 2016). Hyvin toimiva perhe voi tukea 

lapsen ja nuoren sosioemotionaalista kehitystä ja hyvinvointia monin tavoin. 

Krug kollegoineen (2016) esittävät, että heikko perheen toimivuus saattaa puolestaan johtaa 

esimerkiksi turvattomuuden ja epävarmuuden kokemuksiin sekä vaikuttaa negatiivisesti tunne-

elämän kehitykseen. Meta-analyysin mukaan heikko perheen toimivuus onkin yhteydessä 

eksternalisoivan oireilun suurempaan määrään kroonisista sairauksista kärsivillä lapsilla (Leeman 

ym., 2016). Heikko perheen toimivuus ennusti suurempaa eksternalisoivan oireilun määrää myös 

12-18-vuotiailla nuorilla (Francisco, Loios & Pedro, 2016). Lisäksi heikolla perheen toimivuudella 

on osoitettu olevan yhteys internalisoivan oireilun suurempaan määrään lapsilla ja nuorilla 

(Francisco ym., 2016; Simpson ym., 2018).  

Perheen toimivuutta on myös tutkittu tekijänä, joka voi välittää äidin masennuksen yhteyttä perheen 

lasten oireiluun. Heikon perheen toimivuuden on esimerkiksi havaittu välittävän äidin masennuksen 

yhteyttä 7-9-luokkalaisten nuorten negatiivisten tunteiden suurempaan määrään ja positiivisten 

tunteiden vähäisempään määrään (Yeh ym., 2016). Heikko perheen toimivuus välitti toisessa 

tutkimuksessa äidin masennuksen yhteyttä myös alle 18-vuotiaiden lasten masennusoireiluun 

(Daches ym., 2018). Toisaalta heikon perheen toimivuuden on havaittu itsenäisestikin ennustavan 

14-17-vuotiaiden masennusoireilua (Freed ym., 2016).  

Perheen toimivuus lapsuudessa voi heijastua myöhempään hyvinvointiin. Tutkittaessa esimerkiksi 

psykoottisesta oireilusta kärsiviä 18-40-vuotiaita aikuisia havaittiin heillä olleen enemmän vakavia 

konflikteja perheessä ennen 16 vuoden ikää verrattuna kontrolliryhmään (Lindgren ym., 2017). 

Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa perheen toimivuuden merkitys lasten ja nuorten kehitykselle 
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ja hyvinvoinnille on siis ilmeinen. Siksi onkin tärkeää selvittää, mitkä tekijät ennustavat perheen 

toimivuutta. Heikon perheen toimivuuden taustalta löytyvien tekijöiden tunnistamisen rinnalla on 

olennaista lisätä ymmärrystä myös perheen toimivuutta mahdollisesti tukevista ja suojaavista 

tekijöistä. 

 

1.1.3. Perheen toimivuutta ennustavia tekijöitä  

 
Perheen toimivuus on hyvin moniulotteinen ilmiö, jonka taustalta voidaan erottaa lukuisia sitä 

ennustavia tekijöitä. Perheen taustatekijöiden yhteyttä perheen toimivuuteen selvitettiin 

tutkimuksessa, jossa seurattiin ensisynnyttäjien perheitä Australiassa (Vivekanandarajah, Wen & 

Baur, 2018). Tutkimuksessa parempaa perheen toimivuutta ennustivat äitien australialainen 

syntyperä, työllisyys ennen lapsen syntymää sekä parisuhde. Tulokset viittaavat etenkin 

sosioekonomisen aseman ja äidin kumppaniltaan saaman tuen merkitykseen. Sosioekonomisen 

aseman merkitys on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa, jossa se selitti perheen toimivuudessa 

havaittua vaihtelua (Georgiades, Boyle, Jenkins, Sanford & Lipman, 2008). Sekä perheen ulkoiset 

että sisäiset tekijät voivat siis ennustaa perheen toimivuutta. 

Perheen äidillä on esitetty olevan usein tärkeä rooli koko perheen terveyden kannalta (Loh, Harms 

& Harman, 2017), mikä herättää kysymyksen äidin hyvinvoinnin ja siihen liittyvien tekijöiden 

merkityksestä myös perheen toimivuudelle. Tutkimustieto osoittaakin esimerkiksi äidin 

toimivamman tunteiden säätelyn olevan yhteydessä parempaan perheen toimivuuteen lapsen 10-13 

vuoden iässä (Crandall, Ghazarian, Day & Riley, 2016). Äitien stressiä tutkittaessa havaittiin, että 

HIV-diagnoosin saaneiden äitien suurempi stressi ennusti heikompaa perheen toimivuutta 

tutkimukseen osallistuneiden lasten ollessa 6-14 vuoden ikäisiä (Schulte, Armistead, Marelich, 

Payne, Goodrum & Murphy, 2017). Myös esimerkiksi suuremman post-traumaattisen 

stressioireilun havaittiin olevan yhteydessä heikentyneeseen perheen toimivuuteen, kun tutkittiin 

keskimäärin 12-vuotiaiden lasten äitejä (Sangalang, Jager & Harachi, 2017).  

Psykiatrisista ongelmista masennus on yksi eniten tutkituista perheen toimivuutta ennustavista 

tekijöistä. Vanhemman masennuksen yhteys perheen toimivuuteen on osoitettu tutkimalla sekä 

äitejä (Pérez, Coo & Irarrázaval, 2018) että molempia vanhempia (Krug ym., 2016; Wang, Zhang & 

Yi, 2015). Kuten aiemmin mainittiin, myös Daches kollegoineen (2018) totesivat äidin 

masennuksen ennustavan perheen toimivuutta, joka puolestaan välittää äidin masennuksen yhteyttä 

lapsen masennusoireiluun. Psykiatristen ongelmien yhteys perheen toimivuuteen onkin oletetusti 

molemminsuuntaista. Myös lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmilla on tutkimuksissa 
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osoitettu olevan negatiivisia vaikutuksia perheeseen (katsaus: Ogundele, 2018). Esimerkiksi 10-16-

vuotiaiden lasten lisääntyneen internalisoivan ja eksternalisoivan oireilun on havaittu ennustavan 

heikompaa perheen toimivuutta 6 kuukautta myöhemmin (Jozefiak & Wallander, 2016).  

Perheen toimivuuden taustalta voidaan siis nykyisen tutkimustiedon mukaan löytää useita 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveyteen liittyviä tekijöitä. Erilaiset perheen kohtaamat 

stressitekijät voivat ennustaa perheen toimivuudessa ilmeneviä haasteita, kun taas esimerkiksi 

hyvän parisuhteen ja äidin toimivan tunteiden säätelyn oletetaan tukevan perheen toimivuutta. 

Psykologisia tekijöitä tutkittaessa on kuitenkin keskitytty tarkastelemaan lähinnä psyykkistä oireilua 

ja suojaavista tekijöistä on vähemmän tietoa. Aiheen tutkimuskentässä on huomattavia aukkoja 

siinä, miten erilaiset yksilön persoonallisuuteen liittyvät vahvuustekijät, kuten optimismi, voivat 

mahdollisesti olla yhteydessä perheen toimivuuteen.  

 

1.2. Optimismi 

 
Optimismilla viitataan taipumukseen tehdä positiivisia oletuksia tulevaisuudesta, kun taas 

pessimismiin liittyvät tulevaisuuden oletukset ovat negatiivisia (Scheier & Carver, 1985). 

Optimismin piirteeseen on osoitettu linkittyvän lukuisia hyötyjä, kuten positiivista mielialaa, 

sinnikkyyttä ja korkeampia saavutuksia (Peterson, 2000). Positiivinen psykologia pitääkin 

optimismia yhtenä keskeisenä psykologisena vahvuutena, joka voi toimia suojaavana tekijänä 

esimerkiksi mielenterveyden ongelmia vastaan (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Psyykkisen 

hyvinvoinnin lisäksi optimismin on havaittu olevan yhteydessä myös fyysiseen terveyteen sekä 

parempiin sosiaalisiin suhteisiin (katsaus: Carver & Scheier, 2014).  

Tyypillisin tapa mitata optimismin piirrettä on Scheierin, Carverin ja Bridgesin (1994) kehittämä 

itsearviointiin perustuva kysely Life Orientation Test - Revised (LOT-R). Optimismia ja 

pessimismiä voidaan tarkastella joko kahtena eri dimensiona tai vastakohtina saman piirteen 

jatkumolla, eikä yhtenevää näkemystä niiden dimensionaalisuudesta ole toistaiseksi syntynyt. 

Alkuperäisessä määritelmässä optimismi ja pessimismi sijoitetaan samalle jatkumolle (Scheier & 

Carver, 1985), ja jatkumon onkin useissa tutkimuksissa todettu olevan toimiva tapa optimismin 

mallintamiseen (Chiesi, Galli, Primi, Borgi & Bonacchi, 2013; Monzani, Steca & Greco, 2014; 

Segerstrom, Evans & Eisenlohr-Moul, 2011). Myös tässä tutkielmassa optimismia ja pessimismiä 

tarkastellaan samalla jatkumolla. Raportoidessa aiempien tutkimusten tuloksia käytetään 

pessimismin käsitettä ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli viitataan pessimismidimensioon 

sellaisessa tutkimuksessa, jossa kyseistä piirrettä on tutkittu kahden dimension avulla.    
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Optimismin piirre eroaa tilannesidonnaisista optimistisista oletuksista pysyvyyttä ilmentävän 

luonteensa vuoksi (katsaus: Carver & Scheier, 2014). Optimismin piirrettä on tärkeä tutkia, sillä 

persoonallisuudella on todettu olevan merkittävä vaikutus monenlaisiin elämän kehityskulkuihin ja 

käyttäytymiseen (Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi & Goldberg, 2007). Viiden 

persoonallisuuspiirteen malli luonnehtii persoonallisuutta neuroottisuuden, ekstraversion, 

sovinnollisuuden, tunnollisuuden ja avoimuuden piirteiden avulla (McCrae & Costa, 1997). 

Optimismin on havaittu olevan voimakkaimmin yhteydessä matalaan neuroottisuuteen ja korkeaan 

ekstraversioon, joiden lisäksi yhteys on havaittu myös korkeaan sovinnollisuuteen ja 

tunnollisuuteen (Sharpe, Martin & Roth, 2011).  

Sharpe ja kollegansa (2011) esittävät optimismin yhteyden edellä mainittuihin persoonallisuuden 

piirteisiin selittyvän mahdollisesti kolmella tavalla: 1) optimismiin liittyvän positiivisen 

affektiivisuuden kautta, 2) optimisteille tyypillisellä tavalla tehdä positiivisia oletuksia 

tulevaisuudesta ja ylläpitää tavoitteita positiivisten oletusten toteutumiseksi sekä 3) optimisteille 

tyypillisellä tavalla olla myös sosiaalisesti taitavia, ystävällisiä ja tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. 

Jälkimmäisin viittaa kuitenkin ennemmin optimismin vaikutuksiin kuin kyseisen piirteen 

ulottuvuuksiin. Meta-analyysin mukaan optimismi on erotettavissa viidestä suuresta piirteestä 

(Alarcon, Bowling, & Khazon, 2013), ja on siis hyvin monimuotoinen persoonallisuuden piirre. 

Optimismiin liittyy olennaisesti sekä kognitiivisia, emotionaalisia että motivationaalisia prosesseja 

(katsaus: Carver & Scheier, 2014). Optimismin kognitiivinen ulottuvuus viittaa tulevaisuuteen 

liittyviin oletuksiin, ja emotionaalisuus näiden oletusten tunnesisältöön. Motivationaaliset prosessit 

viittaavat puolestaan optimistien taipumukseen tehdä myös enemmän töitä positiivisten oletusten 

toteutumiseksi, mikä osittain selittää optimismin yhteyttä parempiin sosiaalisiin suhteisiin (katsaus: 

Carver & Scheier, 2014). Optimisteilla on havaittu olevan esimerkiksi laajempi sosiaalinen verkosto 

(Andersson, 2012a). Lisäksi Anderssonin ja kollegoidensa tutkimustulokset (2012b) antavat viitteitä 

optimismista voimavarana läheisissä ihmissuhteissa ilmenevien kriisien keskellä. 

Optimismin ja sosiaalisten suhteiden välillä havaituista yhteyksistä huolimatta tietoa on varsin 

vähän optimismin merkityksestä perheen toimivuudelle. Optimismiin liittyvien positiivisten 

oletusten ja niihin kietoutuvien motivationaalisten prosessien vuoksi on kuitenkin perusteltua 

selvittää piirteen yhteyttä myös perheen toimivuuteen. Koska perheen toimivuus muodostuu 

jokaisen perheenjäsenen osallisuudesta vuorovaikutukseen, tarkastellaan optimismin yhteyttä 

perheen toimivuuteen tässä tutkielmassa huomioimalla sekä äidin että lapsen optimistisuus. 

 

https://helka.finna.fi/Primo/Search?lookfor=Bowling%2C+Nathan+A.&type=Author
https://helka.finna.fi/Primo/Search?lookfor=Khazon%2C+Steven&type=Author
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1.2.1. Äidin optimismin yhteys perheen toimivuuteen  

 

Perheen toimivuutta tutkittaessa huomio kiinnittyy usein perheen äidin hyvinvointiin liittyviin 

tekijöihin, joista seuraavaksi tarkastellaan äidin optimismia ja sen mahdollista merkitystä perheen 

toimivuudelle. Tutkittaessa äitejä, joiden lapsella on autismikirjon häiriö, optimismin havaittiin 

ennustavan äitien positiivisempaa mielialaa sekä korkeampaa psykologista hyvinvointia ja 

elämäntyytyväisyyttä (Ekas, Lickenbrock & Whitman, 2010). Lisäksi tuoreessa australialaisessa 

tutkimuksessa optimismin havaittiin ennustavan 18-40-vuotiaiden äitien parempaa elämänlaatua 

(Loh ym., 2017). Optimismi saattaakin olla äideille voimavara, joka voi heijastua myös koko 

perhesysteemin toimivuudessa. Äidin hyvinvointi voi tukea esimerkiksi hänen kykyään ottaa ja 

jakaa vastuuta perheen toiminnoista ja kykyä toteuttaa rooliinsa liittyviä vastuutehtäviä, mikä 

edistää roolien toimivuutta perheessä.  

Ekas tutkimusryhmineen (2010) totesivat korkeamman optimismin ennustavan myös äitien 

vähäisempää masennusoireilua ja vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Optimismin yhteys 

vähäisempään masennusoireiluun löydettiin myös toisessa tutkimuksessa pienemmällä otoksella 

äideillä, joiden lapsella on autismikirjon häiriö (Willis, Timmons, Pruitt, Schneider, Alessandri & 

Ekas, 2016). Tämän yhteyden havaittiin välittyvän osittain positiivisten ja aktiivisten 

selviytymisstrategioiden käytön kautta. Optimismin onkin meta-analyysissa havaittu olevan 

yhteydessä aktiivisiin, ongelman ratkaisemiseen keskittyviin selviytymisstrategioihin kuten 

stressitekijöiden eliminoimiseen, vähentämiseen tai hallitsemiseen (Nes & Segerstrom, 2006). 

Lisäksi optimismin on huomattu olevan yhteydessä vähäisempään välttämiseen perustuvien 

strategioiden käyttöön (Nes & Segerstrom, 2006). Tämän tutkimustiedon pohjalta on perusteltua 

tarkastella äidin optimismin yhteyttä perhesysteemissä tapahtuvaan ongelmanratkaisuun.  

Tutkimuskirjallisuudessa on tarkasteltu äidin optimismin yhteyttä myös useisiin vanhemmuuteen 

liittyviin tekijöihin. Pitkittäistutkimuksessa tutkittiin yksinhuoltajaäitejä, joiden optimismia 

arvioitiin lasten ollessa keskimäärin 10,5-vuotiaita, minkä jälkeen arvioitiin vanhemmuuden taitoja 

ja perheen rutiineja 2-3 vuotta myöhemmin (Taylor, Larsen-Rife, Conger, Widaman & Cutrona, 

2010). Tutkimuksessa optimismin havaittiinkin ennustavan parempia vanhemmuuden taitoja ja 

johdonmukaisempia perheen rutiineja. Optimismin yhteys perheen johdonmukaisempiin rutiineihin 

löydettiin myös poikittaistutkimuksessa 10-13-vuotiaiden lasten äitejä tutkittaessa (Taylor, 

Widaman, Robins, Jochem, Early & Conger, 2012). Taylor ja kollegansa (2012) havaitsivat 

optimismin ennustavan lisäksi äitien suurempaa osallistumista lastensa koulunkäyntiin sekä 

tehokkaampaa lastensa toiminnan valvontaa. Optimismin rooli perheen johdonmukaisempien 

https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Lickenbrock%2C+Diane+M.&type=Author
https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Whitman%2C+Thomas+L.&type=Author
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rutiinien ja lapsen toiminnan valvonnan ennustajana antaa viitteitä optimismin yhteydestä 

McMasterin mallin mukaiseen käyttäytymisen kontrollin osa-alueeseen, jossa keskeistä on perheen 

yhteisten normien asettaminen ja ylläpitäminen.  

Optimismin yhteys vanhemmuuden laatuun osoitettiin myös tutkimuksessa, jossa 10-13-vuotiaiden 

lasten äitien optimismi ennusti lapsensa toiminnan valvonnan lisäksi muun muassa vanhemman 

osoittamaa lämpöä sekä asioiden selittämistä lapselle (Castro-Schilo, Taylor, Ferrer, Robins, 

Conger  & Widaman, 2013). Optimismin yhteys asioiden selittämiseen lapselle antaa viitteitä 

optimismin yhteydestä perheen kommunikaation toimimiseen, sillä hyvä kommunikaatio edellyttää 

McMasterin mallissa suoraa ja selkeää sanallista viestintää. Äidin lapselleen osoittaman lämmön 

suhteen tutkimustieto on sen sijaan ristiriitaista, sillä äidin optimismin ja lämmön välillä ei 

aiemmissa tutkimuksissa ole löydetty yhteyttä (Taylor, Larsen-Rife, Conger, Widaman & Cutrona, 

2010; Taylor, Widaman, Robins, Jochem, Early & Conger, 2012). Äidin optimismin mahdollinen 

yhteys hänen osoittamaansa lämpöön antaa kuitenkin aihetta selvittää optimismin yhteyttä perheen 

responsiivisuuteen, jossa rakkauden ja hellyyden osoittaminen on McMasterin mallin mukaan 

olennaista.  

Toistaiseksi ei ole julkaistu tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu äidin optimismin suoria yhteyksiä 

McMasterin mallin mukaiseen perheen toimivuuteen. Nykyisen tutkimustiedon osoittaessa 

optimismin merkityksen äidin terveydelle ja hyvinvoinnille on kuitenkin perusteltua selvittää 

optimismin yhteyttä jokaiseen McMasterin mallin osa-alueeseen. Optimismin yhteys 

selviytymisstrategioiden käyttöön motivoi kiinnittämään huomiota ongelmanratkaisun osa-

alueeseen. Myös yhteydet vanhemmuuden laatuun antavat viitteitä optimismin 

merkityksellisyydestä erityisesti kommunikoinnin, responsiivisuuden sekä käyttäytymisen 

kontrollin osa-alueeseen. Nykyisen tutkimustiedon valossa on perusteltua selvittää optimismin 

yhteyttä McMasterin mallin kuuden osa-alueen lisäksi myös perheen yleiseen toimivuuteen.  

 

1.2.2. Lapsen optimismin yhteys perheen toimivuuteen 

Lapsen optimismissa mahdollisesti tapahtuvaa muutosta sekä lapsen optimismin yhteyttä perheen 

toimivuuteen on kiinnostavaa tarkastella ikävaiheessa, jolloin lapsi kohtaa tärkeän siirtymävaiheen 

lapsuudesta kohti alkavaa nuoruutta. Puberteetti alkaa tytöillä normaalisti 8-13-vuotiaana ja pojilla 

keskimäärin 1-2 vuotta myöhemmin (katsaus: Bordini & Rosenfield, 2011). Nuoruuteen 

siirryttäessä voidaan havaita myös monia psykososiaaliseen kehitykseen liittyviä muutoksia, kuten 

ihmissuhteissa ilmenevä perhekeskeisyyden vähentyminen ja vertaissuhteiden merkityksen 

https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Taylor%2C+Zoe+E.&type=Author
https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Ferrer%2C+Emilio&type=Author
https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Robins%2C+Richard+W.&type=Author
https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Conger%2C+Rand+D.&type=Author
https://www.vpn.helsinki.fi/Primo/,DanaInfo=helka.finna.fi,SSL+Search?lookfor=Widaman%2C+Keith+F.&type=Author
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korostuminen (katsaus: Sanders, 2013). Lisäksi nykyinen tutkimustieto osoittaa vanhempien tuen 

määrän vähenemisen ja nuorten aseman muuttumisen tasa-arvoisemmaksi suhteessa vanhempiinsa, 

mikä kertoo nuorten itsenäistymisestä (katsaus: Meeus, 2016). Nuoruuteen siirryttäessä voi ilmetä 

myös erilaisia käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia (katsaus: Patton & Viner, 2007), minkä 

vuoksi on tärkeää pyrkiä lisäämään ymmärrystä lapsen kehitystä ja hyvinvointia suojaavista 

tekijöistä ja niiden välisistä yhteyksistä. 

Optimismin pysyvyydestä tai muutoksesta lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä ei ole 

tutkimustietoa. Kuitenkin optimismille läheistä itsetunnon käsitettä tutkittaessa on saatu useita 

ristiriitaisia tuloksia sen pysyvyydestä tai muutoksista kyseisessä siirtymävaiheessa (Ju & Lee, 

2018). Itsetunnon on esimerkiksi havaittu laskevan hiljalleen viidesluokkalaisten kasvaessa 

kahdeksasluokkalaisen ikään (Ju & Lee, 2018). Itsetuntoon liittyvän tutkimuskirjallisuuden valossa 

on perusteltua tarkastella myös lapsen optimismin pysyvyyttä.  

Lasten optimismia on tutkittu verrattain vähän suhteessa aikuisväestöön. Matalamman optimismin 

ja suuremman pessimismin on kuitenkin havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi matalampaan 

itsetuntoon ja matalampaan sosiaaliseen kompetenssiin keskimäärin 8-vuotiailla lapsilla (Lemola 

ym., 2010). Lemola kollegoineen (2010) osoittivat matalamman optimismin ja korkeamman 

pessimismin yhteyden myös lasten suurempaan internalisoivan ja eksternalisoivan oireilun määrään. 

Tutkimustulokset antavat viitteitä lapsen optimismin mahdollisista yhteyksistä perheen 

toimivuuteen. Lapsen optimismia perheen toimivuutta ennustavana tekijänä ei kuitenkaan ole 

tutkittu lainkaan.  

Optimismin merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on todettu myös nuoria tutkittaessa. Esimerkiksi 

yhdysvaltalaisia 12-15-vuotiaita köyhyysrajan alapuolella eläviä, etnisten vähemmistöjen edustajia 

tutkittaessa nuorten optimismin havaittiin ennustavan heidän subjektiivista hyvinvointiaan (Vacek, 

Coyle & Vera, 2010). Lisäksi korkeamman optimismin on havaittu ennustavan korkeampaa 

itsetuntoa, elämäntyytyväisyyttä ja psykologista hyvinvointia sekä vähäisempää masennusoireilua, 

aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta 15-18-vuotiailla nuorilla (Monzani, Steca & Greco, 2014). 

Vaikka lasten optimismin merkityksestä perheen toimivuudelle ei vielä ole näyttöä, voidaan 

nykyisen lasten ja nuorten optimismia koskevan tiedon sekä aikuisväestön keskuudessa tehdyn 

tutkimuksen perusteella tehdä oletus myös lapsen optimismin yhteydestä perheen toimivuuteen. 
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1.3. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit  

Perheen toimivuutta voidaan ennustaa useilla tekijöillä, mutta suojaavia tekijöitä ja 

persoonallisuuden vahvuuksia perheen toimivuuden ennustajina on tutkittu riskitekijöitä 

vähemmän. Optimismin monet yhteydet terveyteen, hyvinvointiin, selviytymisstrategioiden 

käyttöön ja vanhemmuuden laatuun antavat viitteitä optimismin yhteydestä myös perheen 

toimivuuteen. Optimismin piirrettä ei kuitenkaan ole tutkittu lainkaan McMasterin mallin mukaisen 

perheen toimivuuden ennustajana, mikä osoittaa selkeän tarpeen tutkimukselle. 

Tutkimuskirjallisuudessa on puutteita myös ymmärryksessä lapsen optimismin pysyvyydestä. 

Onkin kiinnostavaa tarkastella lapsen optimismin mahdollista muutosta ja sen yhteyttä perheen 

toimivuuteen siirtymävaiheessa lapsuudesta nuoruuteen.  

Tutkimuskysymys 1: Onko äidin itse arvioima oma optimismi ja äidin arvioima lapsen optimismi 

lapsen 7-8 vuoden iässä yhteydessä äidin arvioimiin McMasterin mallin mukaisiin perheen 

toimivuuden osa-alueisiin lapsen 11-13 vuoden iässä?  

Hypoteesi: Tarkemman tutkimustiedon puuttuessa ei voida asettaa tarkkoja hypoteeseja.  

Tutkimuskysymys 2: Onko äidin itse arvioima optimismi ja lapsen itse arvioima optimismi lapsen 

11-13 vuoden iässä yhteydessä äidin arvioimiin McMasterin mallin mukaisiin perheen toimivuuden 

osa-alueisiin lapsen 11-13 vuoden iässä?  

Hypoteesi: Tarkemman tutkimustiedon puuttuessa ei voida asettaa tarkkoja hypoteeseja.  

Tutkimuskysymys 3: Onko lapsen optimismissa lapsen 7-8 ja 11-13 vuoden iän välillä 

mahdollisesti tapahtuvalla muutoksella yhteys äidin arvioimiin McMasterin mallin mukaisiin 

perheen toimivuuden osa-alueisiin lapsen 11-13 vuoden iässä?  

Hypoteesi: Tarkemman tutkimustiedon puuttuessa ei voida asettaa tarkkoja hypoteeseja. 
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2. MENETELMÄT 
 

2.1. Aineiston keruu ja tutkittavat 
 

Tämän tutkimuksen otos koostui Glycyrrhizin in Licorice (GLAKU) -seurantatutkimukseen 

osallistuneista äideistä ja lapsista. Vuonna 1998 aloitetun GLAKU-tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää raskauden ja varhaislapsuuden aikaisia korkean verenpaineen riskitekijöitä sekä lapsuusiän 

psykologista kehitystä (Pesonen ym., 2008). GLAKU-tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston 

psykologian ja lääketieteen tutkimusryhmien sekä Kätilöopiston sairaalan yhteistyönä. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen osallistui kätilöiden rekrytoimana 1049 suomalaista äitiä, 

joiden lapset olivat syntyneet Kätilöopiston sairaalassa terveinä ja täysiaikaisina (Strandberg ym., 

2001). Tarkemmat tiedot alkuperäisen aineiston keräämisestä löytyvät muualta (Strandberg ym., 

2001). Tämän tutkimuksen tutkittavat valikoituivat GLAKU-tutkimuksen 8-vuotis- ja 12-

vuotisseurantaan osallistuneiden perheiden joukosta.  

Vuonna 2006 toteutetussa 8-vuotisseurantavaiheessa tutkittiin muun muassa yksilöllisiä eroja lasten 

fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä (Räikkönen ym., 2009). Seurantavaiheeseen kutsuttiin 

kaikki jatkoseurantoihin suostumuksen antaneet ja vuonna 2006 uudelleen tavoitetut äidit, joita oli 

yhteensä 413 (39.4% alkuperäisestä kohortista). Kutsutuista äideistä 321 (77.7%) osallistui 

tutkimukseen (Räikkönen ym., 2009). Vuosina 2009-2011 toteutettuun 12-vuotisseurantavaiheeseen 

kutsuttiin alkuperäisestä kohortista kaikki ne jatkoseurantoihin suostumuksen antaneet, joiden 

osoitetiedot olivat jäljitettävissä. Kutsukirje tutkimukseen lähetettiin 920 lapselle ja heidän 

vanhemmilleen (87.7% alkuperäisestä kohortista), joista 451 (49,0%) osallistui 12-

vuotisseurantavaiheeseen (Kuula ym., 2015).  

Tämän tutkimuksen otokseen valittiin ne äiti-lapsiparit, joilta saatiin vastaukset lapsen optimismia 

koskeviin kyselyihin 8- ja 12-vuotisseurannoissa, äidin optimismia koskeviin kyselyihin 8- ja 12-

vuotisseurannoissa ja perheen toimivuutta koskevaan kyselyyn 12-vuotisseurannassa. Lopullinen 

otos koostui 213 äiti-lapsiparista (47.2% 12-vuotisseurantaan osallistuneista). Tutkimukseen 

valittujen äitien keskimääräinen ikä 12-vuotisseurannan aikaan oli 34 vuotta (kh=4v, vaihteluväli 

24-46). Äideistä 210 (98.6%) asui samassa taloudessa lapsen isän kanssa ja kolmelta tutkittavalta 

tieto äidin suhteesta lapsen isään puuttui. Tutkimukseen valittujen lasten keskimääräinen ikä 8-

vuotisseurannan aikaan oli 7 vuotta 9 kuukautta (kh=5kk, vaihteluväli 7v 5kk – 8v 8kk) ja 12-

vuotisseurannan aikaan 11 vuotta 10 kuukautta (kh=7kk, vaihteluväli 10v 11kk – 13v 5kk). 
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Otokseen valituista lapsista 113 (53.1%) oli tyttöjä ja 100 (46.9%) poikia.  

 

2.2. Arviointimenetelmät  
 

2.2.1. Optimismi 
 

Tässä tutkimuksessa äitien optimismia mitattiin Scheierin ja kollegoiden (1994) kehittämällä 

kyselyllä Life Orientation Test - Revised (LOT-R). Kyselylomake sisältää kuusi osiota, jotka 

mittaavat optimismin piirrettä kartoittamalla vastaajan positiivisia ja negatiivisia oletuksia, kuten 

”Epävarmoina aikoina uskon asioiden yleensä ratkeavan parhaalla mahdollisella tavalla” ja ”Jos 

joku asia voi mennä minulta pieleen, se varmasti menee pieleen” (Sheier ym., 1994). Äidit täyttivät 

tämän itsearviointiin perustuvan kyselylomakkeen sekä lapsen 7-8 että 11-13 vuoden iässä. Äitejä 

ohjattiin vastaamaan kyselyssä esitettyihin väittämiin neliportaisen Likert-asteikon avulla (1= ei 

pidä paikkansa, 2 = pitää melko huonosti paikkansa, 3 = pitää melko hyvin paikkansa, 4 = pitää 

täysin paikkansa). Puolet osioista käännettiin siten, että korkeat pisteet viittasivat jokaisessa osiossa 

korkeaan optimismiin. Osioiden keskiarvojen avulla muodostettiin äidin optimismia kuvaavat 

asteikot. Reliabiliteetti (Cronbachin α) äidin optimismia lapsen 7-8 vuoden iässä kuvaavassa 

asteikossa oli .81. Vastaavasti reliabiliteetti äidin optimismia lapsen 11-13 vuoden iässä kuvaavassa 

asteikossa oli .82. Äidin optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä oli yhteydessä äidin optimismiin lapsen 

11-13 vuoden iässä (taulukko 3).  

Tutkimukseen osallistuneet äidit arvioivat lapsen optimismia 7-8 vuoden iässä kyselyllä Parent‐

rated Life Orientation Test (PLOT) (Lemola ym., 2010). Kyselylomake sisältää kahdeksan osiota, 

joissa vanhempi arvioi lapsensa positiivisia ja negatiivisia oletuksia, kuten ”Mennessään uuteen 

paikkaan lapseni uskoo, että hänellä tulee olemaan mukavaa” ja ”Lapseni uskoo usein, että tuleva 

päivä ei sujukaan mukavasti” (Lemola ym., 2010). Äitejä ohjattiin vastaamaan kyselyssä 

esitettyihin väittämiin neliportaisen Likert-asteikon avulla (1= ei pidä lainkaan paikkansa, 2 = pitää 

jonkin verran paikkansa, 3 = pitää melko hyvin paikkansa, 4 = pitää täysin paikkansa). Puolet 

osioista käännettiin siten, että korkeat pisteet viittasivat jokaisessa osiossa korkeaan optimismiin. 

Osioiden keskiarvojen avulla muodostettiin asteikko kuvaamaan äidin arviota lapsen optimismista 

7-8 vuoden iässä. Reliabiliteetti (Cronbachin α) kyseisessä asteikossa oli .77. 

Lapsen optimismia 11-13 vuoden iässä mitattiin itsearviointiin perustuvalla kyselylomakkeella 

Youth Life Orientation Test (YLOT) (Ey, 2005). Kyselylomake sisältää kaksitoista osiota, joissa 

lapsi arvioi positiivisia ja negatiivisia oletuksiaan, kuten ”Kun en tiedä, mitä on tapahtumassa 
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seuraavaksi, uskon sen yleensä olevan jotain hyvää” ja ”En yleensä odota, että minulle tapahtuisi 

hyviä asioita” (Ey, 2005). Lapsia ohjattiin vastaamaan kyselyssä esitettyihin väittämiin 

neliportaisen Likert-asteikon avulla (1= ei pidä lainkaan paikkansa, 2 = pitää jonkin verran 

paikkansa, 3 = pitää melko hyvin paikkansa, 4 = pitää täysin paikkansa). Puolet osioista käännettiin 

siten, että korkeat pisteet viittasivat jokaisessa osiossa korkeaan optimismiin. Osioiden keskiarvojen 

avulla muodostettiin lapsen optimismia 7-8 vuoden iässä kuvaava asteikko. Reliabiliteetti 

(Cronbachin α) kyseisessä asteikossa oli .84. Äidin arvio lapsen optimismista 7-8 vuoden iässä oli 

yhteydessä lapsen itsearvioon perustuvaan optimismiin 11-13 vuoden iässä (taulukko 3).  

 

2.2.2. Perheen toimivuus 
 

Perheen toimivuutta mitattiin Family Assessment Device -kyselyllä (FAD, Epstein ym., 1983), joka 

perustuu McMasterin malliin perheen toimivuudesta (Epstein ym., 1978). Tutkimukseen 

osallistuvat äidit täyttivät FAD-kyselyn lasten ollessa 11-13-vuotiaita. Kysely koostuu 60 osiosta, 

joista 6 mittaa perheen ongelmanratkaisukykyä (esim. ”Selvitämme useimmat jokapäiväiset 

ongelmat kotona”), 9 kommunikaatiota (esim. ”Kun joku on poissa tolaltaan, muut tietävät mistä se 

johtuu”), 11 rooleja (esim. ”Pidämme huolen siitä, että perheenjäsenet suorittavat 

velvollisuutensa”), 6 responsiivisuutta (esim. ”Osoitamme hellyyttä toisillemme”), 7 tunnepitoista 

osallistumista (esim. ”Kun jollakulla on ongelma, muut sekaantuvat siihen liikaa”), 9 

käyttäytymisen kontrollia (esim. ”Tiedämme miten toimia hätätilanteessa”) ja 12 yleistä perheen 

toimivuutta (esim. ”Hyväksymme toisemme sellaisina kuin olemme”) (Epstein ym., 1983). Äitejä 

ohjattiin vastaamaan väittämiin neliportaisen Likert-asteikon avulla (1 = täysin samaa mieltä, 2 = 

samaa mieltä, 3 = eri mieltä, 4 = täysin eri mieltä) arvioiden väittämien toteutumista perheessä 

viimeisen vuoden aikana.  

FAD-kyselyn tarvittavat osiot käännettiin siten, että korkeat pisteet viittasivat jokaisessa osiossa 

heikompaan perheen toimivuuteen. Osioiden keskiarvojen avulla muodostettiin kuusi perheen 

toimivuuden osa-alueita kuvaavaa asteikkoa sekä yksi yleistä perheen toimivuutta kuvaava 

asteikko. Asteikkojen reliabiliteetti (Cronbachin α) vaihteli tässä tutkimuksessa välillä .70 - .88 

lukuun ottamatta käyttäytymisen kontrollin asteikkoa, jonka reliabiliteetti oli .49. Kaikki perheen 

toimivuuden muuttujat olivat yhteydessä toisiinsa (taulukko 3). 

 



16 
 

2.3. Taustamuuttujat 

 
Tilastollisissa analyyseissa kontrolloitiin äidin sosioekonominen asema, jolla tiedetään olevan 

yhteys optimismiin ja perheen toimivuuteen (Georgiades ym., 2008; Vivekanandarajah ym., 2018). 

Sosioekonomisen aseman indikaattoriksi valittiin äidin koulutus, josta saatiin tieto äidin 11-13-

vuotisseurannassa täyttämästä kyselylomakkeesta. Koulutustasoista luotiin kolmiluokkainen 

muuttuja (1=korkeintaan toisen asteen tutkinto, 2=alempi korkeakoulututkinto, 3=ylempi 

korkeakoulututkinto). Analyyseissa kontrolloitiin myös äidin masennus, jonka tiedetään olevan yksi 

perheen toimivuutta ennustava tekijä (Daches ym., 2018; Pérez ym., 2018). Tieto äidin 

masennuksesta saatiin äidin 11-13-vuotisseurannassa täyttämästä Beckin depressiokyselystä (BDI-

II). Lisäksi kontrolloitiin 11-13-vuotisseurannassa kysytty äidin ikä, jonka on havaittu olevan 

yhteydessä perheen toimivuuteen (Vivekanandarajah ym., 2018).  

 

2.4. Tilastolliset menetelmät 
 

Katoanalyysit äidin iän ja lapsen syntymäpainon suhteen suoritettiin riippumattomien otosten t-

testillä. χ²- testin avulla verrattiin tutkimukseen osallistuneita ja alkuperäiseen kohorttiin kuuluvia, 

mutta tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjä äiti-lapsipareja äidin lakritsin syönnin, tupakoinnin 

määrän, alkoholin kulutuksen, lapsen sukupuolen sekä lapsen vointia syntymän jälkeen kuvaavien 

Apgar-pisteiden suhteen.  

 

Äidin koulutusmuuttujan yksi puuttuva arvo korvattiin koko aineiston mediaanilla (2; alempi 

korkeakoulututkinto). Äidin ikämuuttujan 75 puuttuvaa arvoa korvattiin aiemman seurantavaiheen 

tietojen avulla lisäämällä äitien 7-8-vuotisseurannassa raportoimaan ikään 4 vuotta. Kaikkien 

optimismimuuttujien jakaumat olivat vasemmalle vinoja. Vasemmalle vinot jakaumat käännettiin, 

jonka jälkeen niille tehtiin logaritmimuunnokset, joiden avulla jakaumat lähestyivät 

normaalijakaumaa. Muuttujamuunnosten jälkeen optimismimuuttujien korkeat arvot viittaavat 

matalampaan optimismiin. Kaikki perheen toimivuuden muuttujien jakaumat sekä äidin 

masennusmuuttujan jakauma olivat oikealle vinoja. Oikealle vinoille jakaumille tehtiin 

logaritmimuutokset, joiden avulla niiden jakaumat lähestyivät normaalijakaumaa. 

 

Äidin koulutuksen yhteyttä perheen toimivuuden muuttujiin tutkittiin yksisuuntaisella 

varianssianalyysilla. Äidin iän ja masennuksen yhteyttä äidin ja lapsen optimismiin sekä perheen 

toimivuuden muuttujiin tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Lapsen sukupuolen 
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yhteyttä perheen toimivuuden muuttujiin tutkittiin riippumattomien otosten t-testillä. Lapsen 

optimismin muutosta tutkittiin parittaisten otosten t-testillä. 

 

Sekä äidin että lapsen optimismin yhteyksiä perheen toimivuuteen tutkittiin molemmissa 

aikapisteissä (lapsen 7-8 ja 11-13 vuoden iässä) erikseen jokaisen perheen toimivuuden muuttujan 

osalta. Lisäksi tutkittiin lapsen optimismin muutosta, jota mallintamaan luotiin erotusmuuttuja 

kahdesta lapsen optimismimuuttujasta. Tämän erotusmuuttujan yhteyttä perheen toimivuuden 

muuttujiin tutkittiin Pearsonin korrelaatiolla ja lineaarisilla regressioanalyyseilla. Lineaaristen 

regressioanalyysien avulla luotiin kaksi erillistä mallia, joista ensimmäisellä mallinnettiin 

optimismimuuttujien ja perheen toimivuuden muuttujien yhteyttä kontrolloimalla äidin koulutus ja 

ikä. Toisessa mallissa kontrolloitiin äidin iän ja koulutuksen lisäksi äidin masennus. Aineiston 

käsittely ja tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS-ohjelman versiolla 24 (IBM SPSS Statistics 24). 

 

3. TULOKSET 
 

3.1. Katoanalyysi  
 

Tutkimukseen osallistuneet äiti-lapsiparit (n=213) eivät eronneet alkuperäiseen kohorttiin 

kuuluvista, mutta tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätetyistä äiti-lapsipareista (n=836) äidin iän, 

tupakoinnin määrän, alkoholin kulutuksen, lapsen sukupuolen, lapsen syntymäpainon tai lapsen 

vointia syntymän jälkeen kuvaavien Apgar-pisteiden suhteen (p>.05). Lakritsinsyönti raskauden 

aikana oli useammin kohtalaista tai runsasta (yli 250 mg/vko) tutkimukseen osallistuneiden äitien 

joukossa verrattuna alkuperäiseen kohorttiin kuuluviin, mutta tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jätettyihin äiteihin (χ²(1) = 5.67, p < .02). 

 

3.2. Perustunnusluvut 

 
Taustamuuttujien, optimismimuuttujien ja perheen toimivuuden muuttujien frekvenssit, 

perustunnusluvut ja vaihteluvälit on esitetty taulukossa 2. Äideistä 20:n (9.4%) pistemäärä 

depressiokyselyssä oli 13 pistettä tai enemmän, mikä viittaa vähintään lievään masennusoireiluun. 

Suurin osa äideistä oli korkeakoulutettuja (86.4%). Optimismimuuttujien suuret arvot viittaavat 

korkeaan optimismiin, ja perheen toimivuuden muuttujien suuret arvot viittaavat matalaan perheen 

toimivuuteen.  
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Taulukko 2   

Keskeisten muuntamattomien muuttujien frekvenssit, perustunnusluvut ja vaihteluvälit 

Muuttuja N(%) / ka(kh)* vaihteluväli 

   Äidin ikä 34.30 (4.17) 24 - 46 

         Puuttuvia arvoja 75    

   Äidin masennus (BDI-II)   

         Summapistemäärä 5.35 (6.52) 0 - 40 

         Summapistemäärä ≥ 13 20 (9.39%)  
   Äidin koulutus   

        Korkeintaan toisen asteen tutkinto 29 (13.62%)  

        Alempi korkeakoulututkinto 99 (46.95%)  

        Ylempi korkeakoulututkinto 84 (39.44%)  

        Puuttuvia arvoja 1   

   Optimismi1 
  

        Äidin optimismi (LOT-R) lapsen 7-8 vuoden iässä  3.32 (0.50) 1 - 4  

        Äidin optimismi (LOT-R) lapsen 11-13 vuoden iässä 3.35 (0.50) 1 - 4  

        Lapsen optimismi (PLOT) 7-8 vuoden iässä 3.37 (0.38) 1 - 4  

        Lapsen optimismi (YLOT) 11-13 vuoden iässä 3.10 (0.45) 1 - 4  

   Perheen toimivuus (FAD)2 
  

        Ongelmanratkaisu 1.72 (0.35) 1 - 4  

        Kommunikaatio 1.84 (0.32) 1 - 4  

        Roolit 2.11 (0.31) 1 - 4  

        Responsiivisuus 1.76 (0.45) 1 - 4  

        Tunnepitoinen osallistuminen 1.75 (0.36) 1 - 4  

        Käyttäytymisen kontrolli 1.85 (0.27) 1 - 4  

        Yleinen perheen toimivuus 1.62 (0.38) 1 - 4  

*ka = keskiarvo, kh = keskihajonta   

Lyhenteet: BDI = Beck Depression Inventory, LOT-R = Life Orientation Test - Revised,  

PLOT = Parent‐rated Life Orientation Test, YLOT = Youth Life Orientation Test, 

FAD = Family Assessment Device   
1Optimismimuuttujien korkeammat arvot viittaavat korkeampaan optimismiin. 
2Perheen toimivuuden muuttujien korkeammat arvot viittaavat heikompaan perheen toimivuuteen. 

 

 

3.3. Taustamuuttujien yhteydet riippuviin ja riippumattomiin muuttujiin 
 

Äidin koulutustason ja ongelmanratkaisun [F(2)=3.90, p<.05] sekä kommunikaation [F(2)=3.22, 

p<.05] osa-alueiden välillä havaittiin yksittäisiä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet äidit raportoivat perheen toimivampaa ongelmanratkaisukykyä 

kuin alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet äidit (MD=-0.09, p=.04). Lisäksi alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneet äidit raportoivat perheen heikompaa kommunikaatiota kuin 
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korkeintaan toisen asteen tutkinnon suorittaneet äidit (MD=0.12, p=.04). Äidin koulutuksen ja 

muiden perheen toimivuuden osa-alueiden (roolit, responsiivisuus, tunnepitoinen osallistuminen, 

käyttäytymisen kontrolli) tai perheen yleisen toimivuuden välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä yhteyksiä (p>.05).  

 

Äidin iän, masennuksen, optimismimuuttujien ja perheen toimivuuden muuttujien väliset yhteydet 

on esitetty taulukossa 3. Äidin korkeampi ikä oli yhteydessä ainoastaan matalampaan yleiseen 

perheen toimivuuteen. Äidin korkeammat masennuspisteet olivat yhteydessä äidin matalampaan 

optimismiin molemmissa aikapisteissä sekä lapsen matalampaan optimismiin äidin arvioimana 

lapsen 7-8 vuoden iässä. Korkeammat masennuspisteet olivat yhteydessä myös äidin raportoimaan 

perheen heikompaan ongelmanratkaisukykyyn, toimimattomampaan kommunikaatioon ja rooleihin, 

vähäisempään responsiivisuuteen ja tunnepitoiseen osallistumiseen sekä heikompaan 

käyttäytymisen kontrolliin ja matalampaan yleiseen perheen toimivuuteen. 
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1Muuttujamuunnosten jälkeen optimismimuuttujien korkeammat arvot viittaavat matalampaan optimismiin ja perheen toimivuuden korkeammat arvot 

viittaavat heikompaan perheen toimivuuteen. 

Taulukko 3              
Korrelaatiot riippumattomien ja riippuvien muuttujien välillä 

muuttujamuunnosten jälkeen1 
           

Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Äidin ikä              

2. Äidin masennus .09             

3. Äidin optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä  .00 .36***            

4. Äidin optimismi lapsen 11-13 vuoden iässä .05 .47*** .73***           

5. Lapsen optimismi 7-8 vuoden iässä -.05 .25*** .25*** .27***          

6. Lapsen optimismi 11-13 vuoden iässä .11 .12 .13 .18** .14*         

7. Ongelmanratkaisu .07 .31*** .26*** .32*** .25*** .09        

8. Kommunikaatio .13 .30*** .22** .24** .18** .03 .72***       

9. Roolit .01 .43*** .23** .29*** .21** .13 .61*** .47***      

10. Responsiivisuus .10 .27*** .12 .18** .24*** -.05 .63*** .64*** .40***     

11. Tunnepitoinen osallistuminen .13 .34*** .24** .27*** .23** .03 .61*** .59*** .53*** .51***    

12. Käyttäytymisen kontrolli .12 .31*** .10 .22** .23** .06 .57*** .46*** .49*** .43*** .40***   

13. Yleinen perheen toimivuus .17* .43*** .30*** .36*** .26*** .09 .79*** .74*** .62*** .64*** .73*** .46***   

*p<.05   **p<.01   *** p <.001              
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3.4. Äidin ja lapsen optimismin yhteydet perheen toimivuuteen 
 

Tulokset äidin optimismin yhteyksistä perheen toimivuuden muuttujiin on esitetty taulukossa 4. 

Äidin korkeampi optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä oli yhteydessä äidin raportoimiin perheen 

parempiin ongelmanratkaisutaitoihin, toimivampaan kommunikaatioon, tunnepitoiseen 

osallistumiseen ja parempaan yleiseen perheen toimivuuteen, kun taustamuuttujina kontrolloitiin 

äidin koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet säilyivät, kun äidin koulutuksen ja iän lisäksi kontrolloitiin 

äidin masennus (malli 2). Äidin korkeampi optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä ennusti tilastollisesti 

merkitsevästi myös perheen toimivampia rooleja ja responsiivisuutta, kun taustamuuttujina 

kontrolloitiin äidin koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet eivät säilyneet, kun äidin koulutuksen ja iän 

lisäksi kontrolloitiin äidin masennus (malli 2). Äidin optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä ei ollut 

yhteydessä käyttäytymisen kontrolliin. 

Äidin korkeampi optimismi lapsen 11-13 vuoden iässä oli yhteydessä äidin raportoimiin perheen 

parempiin ongelmanratkaisutaitoihin, toimivampaan kommunikaatioon, tunnepitoiseen 

osallistumiseen ja parempaan yleiseen perheen toimivuuteen, kun taustamuuttujina kontrolloitiin 

äidin koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet säilyivät, kun äidin koulutuksen ja iän lisäksi kontrolloitiin 

äidin masennus (malli 2). Äidin korkeampi optimismi lapsen 11-13 vuoden iässä oli yhteydessä 

myös perheen toimivampiin rooleihin, responsiivisuuteen ja käyttäytymisen kontrolliin, kun 

taustamuuttujia ei kontrolloitu (malli 1). Yhteydet eivät säilyneet, kun äidin koulutuksen ja iän 

lisäksi kontrolloitiin äidin masennus (malli 2). 

Tulokset lapsen optimismin yhteyksistä perheen toimivuuden muuttujiin on esitetty taulukossa 5. 

Äidin arvioima lapsen korkeampi optimismi 7-8 vuoden iässä oli yhteydessä äidin raportoimiin 

perheen parempiin ongelmanratkaisutaitoihin, responsiivisuuteen, tunnepitoiseen osallistumiseen, 

käyttäytymisen kontrolliin ja parempaan yleiseen perheen toimivuuteen, kun taustamuuttujina 

kontrolloitiin äidin koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet säilyivät, kun äidin koulutuksen ja iän lisäksi 

kontrolloitiin äidin masennus (malli 2). Äidin arvioima lapsen korkeampi optimismi 7-8 vuoden 

iässä oli yhteydessä myös perheen toimivampaan kommunikaatioon ja rooleihin, kun 

taustamuuttujina kontrolloitiin äidin koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet eivät säilyneet, kun äidin 

koulutuksen ja iän lisäksi kontrolloitiin äidin masennus (malli 2). Lapsen itse arvioima optimismi 

11-13 vuoden iässä ei ollut yhteydessä mihinkään perheen toimivuuden muuttujaan. 
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Taulukko 4            

Äidin optimismin yhteys perheen toimivuuteen muuttujamuunnosten jälkeen1 

     

    Äidin optimismi lapsen 7-8 vuoden iässä  Äidin optimismi lapsen 11-13 vuoden iässä 

Selitettävät muuttujat   β SE R^2 p luottamusväli 95% β SE R^2 p luottamusväli 95% 

Ongelmanratkaisu            
 

Malli 1 0.24 0.06 0.11 <.001 (0.13 - 0.35) 0.28 0.05 0.15 <.001 (0.17 - 0.38) 
 

Malli 2 0.16 0.06 0.17 .005 (0.05 - 0.28) 0.20 0.06 0.18 .001 (0.08 - 0.32) 

Kommunikaatio            
 

Malli 1 0.34 0.09 0.10 <.001 (0.16 - 0.52) 0.40 0.09 0.12 <.001 (0.20 - 0.55) 
 

Malli 2 0.21 0.10 0.17 <.05 (0.02 - 0.40) 0.22 0.10 0.17 .03 (0.03 - 0.41) 

Roolit            
 

Malli 1 0.13 0.04 0.05 .002 (0.05 - 0.21) 0.17 0.04 0.08 <.001 (0.09 - 0.24)  
 

Malli 2 0.05 0.04 0.19 .24 (-0.03 - 0.13)  0.06 0.04 0.20 .14 (-0.02 - 0.15) 

Responsiivisuus            

 Malli 1 0.14 0.07 0.04 .04 (0.01 - 0.28) 0.20 0.07 0.06 .004 (0.06 - 0.33) 

 Malli 2 0.05 0.07 0.10 .48 (-0.09 - 0.20) 0.09 0.08 0.11 .23 (-0.06 - 0.24) 

Tunnepitoinen osallistuminen            

 Malli 1 0.20 0.06 0.08 <.001 (0.09 - 0.31) 0.22 0.06 0.09 <.001 (0.11 - 0.33) 

 Malli 2 0.12 0.06 0.14 .04 (0.01 - 0.24) 0.12 0.06 0.14 .05 (0.00 - 0.24) 

Käyttäytymisen kontrolli            

 Malli 1 0.06 0.04 0.04 .13 (-0.02 - 0.13) 0.12 0.04 0.06 .001 (0.05 - 0.20) 

 Malli 2 0.00 0.04 0.04 .99 (-0.08 - 0.08)  0.06 0.04 0.12 .16 (-0.02 - 0.13) 

Yleinen perheen toimivuus            

 Malli 1 0.29 0.06 0.13 <.001 (0.17 - 0.41) 0.33 0.06 0.17 <.001 (0.22 - 0.45) 

  Malli 2 0.18 0.06 0.25 .004 (0.06 - 0.30) 0.20 0.06 0.25 .002 (0.08 - 0.32) 

Malli 1: taustamuuttujana äidin koulutus ja ikä          
Malli 2: taustamuuttujina äidin koulutus, ikä ja äidin masennus        

1Muuttujamuunnosten jälkeen optimismimuuttujien korkeammat arvot viittaavat matalampaan optimismiin ja perheen toimivuuden korkeammat arvot 

viittaavat heikompaan perheen toimivuuteen. 
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Taulukko 5            

Lapsen optimismin yhteys perheen toimivuuteen muuttujamuunnosten jälkeen1 

     

    Lapsen optimismi 7-8 vuoden iässä    Lapsen optimismi 11-13 vuoden iässä   

Selitettävät muuttujat   β SE R^2 p luottamusväli 95% β SE R^2 p luottamusväli 95% 

Ongelmanratkaisu            
 

Malli 1 0.29 0.07 0.11 <.001 (0.15 - 0.43) 0.08 0.07 0.05 .25 (-0.05 - 0.21) 
 

Malli 2 0.22 0.07 0.17 .003 (0.08 - 0.36) 0.05 0.06 0.14 .47 (-0.08 - 0.17) 

Kommunikaatio            
 

Malli 1 0.36 0.12 0.08 .003 (0.13 - 0.59) 0.09 0.11 0.05 .41 (-0.12 - 0.30) 
 

Malli 2 0.23 0.19 0.16 .06 (-0.01 - 0.46) 0.04 0.10 0.15 .73 (-0.17 - 0.24) 

Roolit            
 

Malli 1 0.17 0.05 0.05 .002 (0.07 - 0.27) 0.09 0.05 0.02 .07 (-0.01 - 0.18) 
 

Malli 2 0.09 0.05 0.20 .08 (-0.01 - 0.19) 0.06 0.04 0.19 .21 (-0.03 - 0.14) 

Responsiivisuus            

 Malli 1 0.31 0.09 0.08 <.001 (0.14 - 0.48) -0.04 0.08 0.02 .60 (-0.20 - 0.12) 

 Malli 2 0.23 0.09 0.13 .008 (0.06 - 0.41) -0.08 0.08 0.10 .32 (-0.23 - 0.08) 

Tunnepitoinen osallistuminen            

 Malli 1 0.25 0.07 0.07 .001 (0.11 - 0.39) 0.02 0.07 0.02 .73 (-0.11 - 0.15) 

 Malli 2 0.17 0.07 0.07 .02 (0.03 - 0.32) -0.01 0.06 0.12 .87 (-0.14 - 0.11) 

Käyttäytymisen kontrolli            

 Malli 1 0.16 0.05 0.07 .001 (0.06 - 0.25) 0.04 0.04 0.02 .35 (-0.04 - 0.12) 

 Malli 2 0.11 0.05 0.13 .02 (0.02 - 0.20) 0.02 0.04 0.11 .63 (-0.06 - 0.10) 

Yleinen perheen toimivuus            

 Malli 1 0.31 0.08 0.11 <.001 (0.16 - 0.46) 0.10 0.07 0.05 .15 (-0.04 - 0.24) 

  Malli 2 0.19 0.07 0.24 .01 (0.04 - 0.34) 0.06 0.07 0.22 .40 (-0.07 - 0.19) 

Malli 1: taustamuuttujina äidin koulutus ja ikä          
Malli 2: taustamuuttujina äidin koulutus, ikä ja masennus         

1Muuttujamuunnosten jälkeen optimismimuuttujien korkeammat arvot viittaavat matalampaan optimismiin ja perheen toimivuuden korkeammat arvot 

viittaavat heikompaan perheen toimivuuteen. 
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3.5. Lapsen optimismin muutoksen yhteys perheen toimivuuteen 
 

Äitien arvioima lasten optimismi 7-8 vuoden iässä oli korkeampaa kuin lasten arvioima optimismi 

11-13 vuoden iässä (p<.001). Tulokset lapsen optimismin laskun yhteydestä perheen toimivuuden 

muuttujiin on esitetty taulukossa 6. Lapsen optimismin lasku oli yhteydessä perheen korkeampaan 

responsiivisuuteen ja tunnepitoiseen osallistumiseen, kun taustamuuttujina kontrolloitiin äidin 

koulutus ja ikä (malli 1). Yhteydet säilyivät, kun äidin koulutuksen ja iän lisäksi kontrolloitiin äidin 

masennus (malli 2). Lapsen optimismin lasku ei ollut yhteydessä perheen 

ongelmanratkaisutaitoihin, kommunikaatioon, rooleihin, käyttäytymisen kontrolliin tai yleiseen 

perheen toimivuuteen. 

Taulukko 6       
Lapsen optimismin laskun yhteys perheen toimivuuteen 

muuttujamuunnosten jälkeen1 
   

    Lapsen optimismin lasku     

Selitettävät muuttujat   β SE R^2 p luottamusväli 95% 

Ongelmanratkaisu       
 

Malli 1 -.05 .03 .05 .09 (-0.11 - 0.01) 
 

Malli 2 -.04 .03 .14 .18 (-0.10 - 0.02) 

Kommunikaatio       
 

Malli 1 -.08 .05 .05 .13 (-0.18 - 0.02) 
 

Malli 2 -.06 .05 .15 .25 (-0.15 - 0.04) 

Roolit       
 

Malli 1 -.02 .02 .01 .43 (-0.06 - 0.03) 
 

Malli 2 -.01 .02 .19 .81 (-0.05 - 0.04) 

Responsiivisuus       

 Malli 1 -.11 .04 .06 .003 (-0.18 - (-0.04)) 

 Malli 2 -.10 .04 .13 .006 (-0.17 - (-0.03)) 

Tunnepitoinen osallistuminen       

 Malli 1 -.07 .03 .05 .02 (-0.13 - (-0.01)) 

 Malli 2 -.06 .03 .14 .04 (-0.12 - (-0.003)) 

Käyttäytymisen kontrolli       

 Malli 1 -.03 .02 .03 .13 (-0.07 - 0.01) 

 Malli 2 -.02 .02 .12 .24 (-0.06 - 0.02) 

Yleinen perheen toimivuus       

 Malli 1 -.05 .03 .05 .13 (-0.12 - 0.02) 

  Malli 2 -.03 .03 .22 .30 (-0.09 - 0.03) 

Malli 1: taustamuuttujina äidin koulutus ja ikä     
Malli 2: taustamuuttujina äidin koulutus, ikä ja masennus    
1Perheen toimivuuden muuttujien korkeammat arvot viittaavat heikompaan perheen toimivuuteen. 
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4. POHDINTA 
 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin äidin ja lapsen optimismin yhteyttä McMasterin mallin mukaisiin 

äidin raportoimiin perheen toimivuuden osa-alueisiin. Äidin ja lapsen optimismia tutkittiin sekä 

lapsen 7-8 että 11-13 vuoden iässä. Perheen toimivuutta tutkittiin lapsen ollessa 11-13 vuoden iässä. 

Tutkimukseen osallistuneiden optimistisempien äitien perheet olivat äidin arvioon perustuen 

yleisesti toimivampia. Perheissä oli paremmat ongelmanratkaisutaidot sekä toimivampaa 

kommunikaatiota, minkä lisäksi kyseisillä perheillä oli paremmat kyvyt osoittaa empaattista 

kiinnostusta yksittäisten perheenjäsenten mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja kohtaan. Myös 

perheet, joissa äidin arvioima lapsen optimismi oli korkeampaa, olivat yleisesti toimivampia. Näissä 

perheissä oli paremmat ongelmanratkaisutaidot ja paremmat kyvyt vastata tunnepitoisiin 

ärsykkeisiin sopivilla tunneilmaisuilla, osoittaa empaattista kiinnostusta yksittäisten 

perheenjäsenten mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja kohtaan sekä paremmat kyvyt asettaa ja 

ylläpitää käyttäytymisen liittyviä riittävän joustavia normeja. Lapsen itsearvioima optimismi 11-13 

vuoden iässä ei tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä perheen toimivuuden osa-alueisiin.  

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsen optimismissa mahdollisesti tapahtuvan 

muutoksen yhteyttä perheen toimivuuteen. Lapsen optimismi laski 7-8 vuoden ja 11-13 vuoden iän 

välillä. Tulokset optimismin laskun yhteydestä perheen toimivuuteen olivat ristiriidassa suhteessa 

aiempiin havaintoihin lapsen optimismin ja perheen toimivuuden välisistä yhteyksistä. Perheissä, 

joissa lapsen optimismin lasku oli suurempaa, kyvyt vastata tunnepitoisiin ärsykkeisiin sopivilla 

tunneilmaisuilla ja osoittaa empaattista kiinnostusta yksittäisten perheenjäsenten mielenkiinnon 

kohteita ja aktiviteetteja kohtaan olivat äidin arvion mukaan parempia.   

 

4.1 Äidin optimismin yhteydet perheen toimivuuteen 

Tutkimukseen osallistuneiden optimistisempien äitien perheet olivat yleisesti toimivampia, mikä 

tarkoittaa optimistisempien äitien perheiden esimerkiksi ymmärtävän ja tukevan toisiaan paremmin, 

tulevan paremmin toimeen keskenään ja luottavansa toisiinsa enemmän (Epstein, Baldwin & 

Bishop, 1983). Sekä lapsen 7-8 vuoden että 11-13 vuoden iässä arvioitu äidin optimismi selitti 

yleisen perheen toimivuuden vaihtelusta 25% lapsen ollessa 11-13-vuotias. Tulos on merkittävä ja 

täydentää näkemystä äidin tärkeästä roolista koko perheen hyvinvoinnin kannalta (Loh, Harms & 

Harman, 2017). Tulos vastaa myös perhesysteemisten teorioiden mukaista käsitystä yksilöllisten 

perheenjäsenten merkityksestä vuorovaikutuksellisten prosessien kautta koko perheen toiminnalle 

(katsaus: Cox & Paley, 1997; katsaus: Jenkins ym., 2016).  
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Äidin optimismin yhteys perheen toimivuuteen tukee Carverin ja Scheierin (2014) katsauksessaan 

esittämää havaintoa optimismin yhteydestä parempiin sosiaalisiin suhteisiin. Sharpe ja kollegansa 

(2011) kuvaavat optimisteja tyypillisesti sosiaalisesti taitaviksi, jonka perusteella voidaan olettaa 

optimistisemmilla äideillä olevan parempia kykyjä toimia perheen toimivuutta edistävällä tavalla. 

Tutkimuskirjallisuudessa optimismiin liitetty motivationaalinen ulottuvuus (Carver & Scheier, 

2014) voi puolestaan selittää tässä tutkimuksessa havaittua yhteyttä siten, että optimistisemmat äidit 

saattavat tehdä enemmän töitä positiivisten, perheensä toimivuuteen liittyvien oletusten 

toteutumiseksi. Toisaalta myös optimisteille tyypillinen tapa kokea tyytyväisyyttä ihmissuhteissaan 

(Sharpe ym., 2011) saattaa osaltaan selittää optimistisempien äitien korkeampia arvioita perheensä 

toimivuudesta.  

Vaikka aiempaa tietoa optimismin piirteen yhteydestä McMasterin mallin mukaiseen perheen 

toimivuuteen ei ole, on tutkimuskirjallisuudessa kuitenkin tarkasteltu optimismin yhteyttä moniin 

yksittäisiin perheen toimivuuteen liittyviin tekijöihin. Tämän tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Tutkimukseen osallistuneiden 

optimistisempien äitien perheet esimerkiksi ratkaisivat paremmin perheessä esiintyviä ongelmia. 

Tulos tukee aiempien tutkimusten havaintoa optimismin yhteydestä aktiivisiin, ongelman 

ratkaisemiseen keskittyviin selviytymisstrategioihin sekä vähäisempään välttämiseen perustuvien 

strategioiden käyttöön (Nes & Segerstrom, 2006). Epstein kollegoineen (1978) kuvaa perheen 

ongelmanratkaisun vaiheita, joihin kuuluu muun muassa ongelmaan liittyvä kommunikointi. Tässä 

tutkimuksessa ongelmanratkaisun ja kommunikoinnin osa-alueet olivatkin vahvasti yhteydessä 

toisiinsa ja optimistisempien äitien perheissä oli parempien ongelmanratkaisutaitojen lisäksi myös 

toimivampaa perheenjäsenten välistä kommunikaatiota. Tulos optimismin yhteydestä toimivampaan 

kommunikaatioon on linjassa Castro-Schilon ja kollegoidensa (2013) tutkimustulosten kanssa, sillä 

he havaitsivat äidin optimismin olevan yhteydessä asioiden selittämiseen lapselle. 

Optimismiin on tutkimuskirjallisuudessa liitetty emotionaalisia prosesseja ja positiivista 

affektisuutta on todettu esiintyvän esimerkiksi optimistien tekemien tulevaisuuteen liittyvien 

oletusten yhteydessä (Carver & Scheier, 2014). Optimismi ennusti äidin osoittamaa lämpöä Castro-

Schilon ja kollegoidensa (2013) tutkimuksessa, mutta vastaavaa yhteyttä ei ole löydetty 

systemaattisesti muissa tutkimuksissa (Taylor ym., 2010; Taylor ym., 2012). Tässä tutkimuksessa 

optimistisempien äitien perheillä oli äidin mukaan paremmat kyvyt osoittaa empaattista kiinnostusta 

yksittäisten perheenjäsenten mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja kohtaan. Kyseisissä perheissä 

osattiin myös vastata tunnepitoisiin ärsykkeisiin sopivimmilla tunneilmaisuilla, kun tutkimuksessa 

ei huomioitu masennuksen vaikutusta. Edellä mainittua optimismin yhteyttä responsiivisuuteen ei 



27 
 

löydetty enää äidin masennuksen huomioinnin jälkeen. Yhdessä aiemman tutkimuskirjallisuuden 

kanssa tämä tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siitä, että optimismiin liittyvä emotionaalinen 

ulottuvuus saattaa osaltaan selittää äidin optimismin yhteyttä perheen toimivuuteen. 

Optimistisempien äitien perheillä oli äidin arvion mukaan paremmat kyvyt jakaa ja ylläpitää 

vastuunkantoon liittyviä rooleja, kun tutkimuksessa ei huomioitu äidin masennuksen vaikutusta. 

Vastaavia yhteyksiä ei kuitenkaan löydetty enää äidin masennuksen huomioinnin jälkeen. Äidin 

optimismin huomattiin olevan heikoimmin yhteydessä perheen kykyyn asettaa ja ylläpitää 

käyttäytymiseen liittyviä riittävän joustavia normeja. Yhteys ilmeni ainoastaan tutkittaessa äidin 

optimismia lapsen 11-13 vuoden iässä silloin, kun äidin masennuksen vaikutusta ei huomioitu.  

 

4.2 Lapsen optimismin yhteydet perheen toimivuuteen 
 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa lapsen optimismin yhteyttä perheen toimivuuteen ei ole 

tutkittu lainkaan, minkä vuoksi tämä tutkimus tarjoaa täysin uutta tietoa aiheesta. Tutkimuksessa 

perheet, joissa äidin arvioima lapsen optimismi 7-8 vuoden iässä oli korkeampaa, olivat yleisesti 

äidin raportoinnin mukaan toimivampia lapsen ollessa 11-13-vuotias. Äidin arvioima lapsen 

optimismi selitti yleisen perheen toimivuuden vaihtelusta 24%. Vaikka lasten optimismia on tutkittu 

hyvin vähän verrattuna aikuisväestöön, ovat esimerkiksi Lemola ja kollegansa (2010) löytäneet 

yhteyden lapsen matalamman optimismin sekä suuremman internalisoivan ja eksternalisoivan 

oireilun välillä. Yhdessä heidän havaintonsa kanssa tämä tutkimus antaakin viitteitä optimismin 

roolista mahdollisena psykologisena voimavarana myös lapsilla. Lapsen optimismi saattaa 

vuorovaikutuksellisten prosessien kautta heijastua koko perheen toimivuuteen. 

Perheissä, joissa äidin arvioima lapsen optimismi 7-8 vuoden iässä oli korkeampaa, oli äidin 

mukaan paremmat ongelmanratkaisutaidot ja paremmat kyvyt vastata tunnepitoisiin ärsykkeisiin 

sopivilla tunneilmaisuilla. Lisäksi näissä perheissä oli paremmat kyvyt osoittaa empaattista 

kiinnostusta yksittäisten perheenjäsenten mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja kohtaan sekä 

paremmat kyvyt asettaa ja ylläpitää käyttäytymisen liittyviä riittävän joustavia normeja. Perheillä, 

joissa äidin arvioima lapsen optimismi oli korkeampaa, oli myös paremmat kyvyt jakaa ja ylläpitää 

vastuunkantoon liittyviä rooleja, kun tutkimuksessa ei huomioitu äidin masennuksen vaikutusta. 

Kyseisissä perheissä myös perheenjäsenten välinen kommunikaatio oli parempaa. Lapsen 

optimismin yhteyttä perheen rooleihin ja kommunikaatioon ei löytynyt enää äidin masennuksen 

huomioinnin jälkeen.  
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Tutkimuksen tulokset lapsen optimismin yhteydestä perheen toimivuuteen olivat kuitenkin 

ristiriitaisia, sillä vastaavia 7-8 vuoden iässä havaittuja yhteyksiä ei löydetty lapsen 11-13 vuoden 

iässä. Lapsen optimismi 11-13 vuoden iässä ei ollut yhteydessä mihinkään äidin raportoimaan 

perheen toimivuuden osa-alueeseen eikä yleiseen perheen toimivuuteen. Jälkimmäistä tulosta 

saattavat selittää esimerkiksi nuoruuteen siirryttäessä tapahtuvat psykososiaaliseen kehitykseen 

liittyvät muutokset, kuten perhekeskeisyyden vähentyminen ja vertaissuhteiden merkityksen 

korostuminen (katsaus: Sanders, 2013). Tulosten ristiriitaisuuden vuoksi on syytä kiinnittää 

huomiota myös arviointimenetelmiin. Tieto lapsen optimismista 7-8 vuoden iässä perustui äidin 

arvioon, kun 11-13-vuottisseurannassa käytettiin puolestaan lapsen omaa arviota optimismistaan. 

Lisäksi on syytä huomioida, että perheen toimivuuden mittarina on käytetty ainoastaan äidin 

arviota. Perheenjäsenten arvioissa perheen toimivuudesta saattaa olla eroja (Jager, Yuen, Bornstein, 

Putnick & Hendricks, 2014), jolloin esimerkiksi äidin ja lapsen näkemykset voivat poiketa 

toisistaan. Georgiadesin ja kollegoidensa (2008) tutkimuksessa perheensisäisiä eroja perheen 

toimivuuden arvioissa selittivät muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus ja hyvinvointi. 

Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on havaittu vanhempien arvioivan useita perheen toimivuuteen 

liittyviä tekijöitä myönteisemmin kuin perheen nuorten (Stuart & Jose, 2012). Tutkimustulosten 

erot kahden seurantavaiheen välillä saattavatkin liittyä osittain tutkimusmenetelmien rajoituksiin.  

Toisaalta tulokset viittaavat myös äidin subjektiivisen kokemuksen merkitykseen, kun lapsensa 

optimistisemmaksi arvioineet äidit arvioivat myös perheensä toimivammaksi, mutta lapsen oma 

arvio optimismista ei ollut yhteydessä perheen toimivuuteen. Äidin myönteinen kokemus lapsensa 

optimismista saattaa olla voimavara, joka edistää koko perheen toimivuutta. Toisaalta myös äidin 

oma optimismi vaikuttaa mahdollisesti hänen tekemiinsä arvioihin sekä lapsensa optimismista että 

koko perheen toimivuudesta. Tässä tutkimuksessa optimistisemmat äidit arvioivatkin myös lapsensa 

optimismin korkeammalle. 

 

4.3 Lapsen optimismin muutoksen yhteys perheen toimivuuteen 

 
Lasten optimismi laski 7-8 vuoden ja 11-13 vuoden iän välillä. Perheissä, joissa lapsen optimismin 

lasku oli suurempaa, kyvyt vastata tunnepitoisiin ärsykkeisiin sopivilla tunneilmaisuilla ja osoittaa 

empaattista kiinnostusta yksittäisten perheenjäsenten mielenkiinnon kohteita ja aktiviteetteja 

kohtaan lapsen ollessa 11-13-vuotias olivat äidin arvioon perustuen parempia. Tulos on 

päinvastainen verrattuna havaintoon 7-8-vuotiaan lapsen korkeamman optimismin yhteydestä 

korkeampaan responsiivisuuteen ja tunnepitoiseen osallistumiseen. Lapsen optimismin merkitystä 
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perheen tunneilmapiirille olisikin hyvä selvittää jatkossa lisää. Lasten optimismin lasku ei tässä 

tutkimuksessa ollut yhteydessä muihin perheen toimivuuden osa-alueisiin eikä yleiseen perheen 

toimivuuteen.  

Lapsen optimismissa havaittu ero kahden seurantavaiheen välillä saattaa liittyä menetelmällisiin 

eroihin optimismin mittaamisessa, sillä vanhempien on aiemmassa tutkimuksessa havaittu arvioivan 

lapsen optimismia korkeammaksi verrattuna lapsen omaan arvioon (Lagattuta, Sayfan & Bamford, 

2012). Toisaalta optimismin lasku saattaa olla myös todellinen ilmiö ikävaiheessa, jolloin lapsen 

kehitystehtävät muuttuvat hänen kasvaessaan kohti nuoruusikää. Lapsi pyrkii itsenäistymään ja 

ikätovereiden merkitys kasvaa. 10-15-vuotiaita lapsia ja nuoria tutkittaessa huomattiinkin iältään 

vanhempien nuorten arvioivan perheen toimivuuteen liittyviä tekijöitä heikommiksi kuin 

nuorempien osallistujien (Stuart & Jose, 2012). Alustavien optimismin ja perheen toimivuuden 

yhteyden osoittavien tulosten valossa onkin mahdollista, että myös optimismissa tapahtuu laskua 

lapsuudesta nuoruuden ikävaiheeseen siirryttäessä.  

Optimismin muutoksesta lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä ei ole aiempaa tutkimustietoa. Tässä 

tutkimuksessa havaittu optimismin lasku on kuitenkin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, joka 

on osoittanut optimismille käsitteellisesti läheisen itsetunnon laskevan lapsuudesta kohti nuoruutta 

(Ju & Lee, 2018). Useista itsetuntoon liittyvistä tutkimuksista huolimatta tulokset ovat ristiriitaisia 

koskien itsetunnon pysyvyyttä tai muutoksia siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen (Ju & Lee, 2018). 

Itsetuntoon liittyvän tutkimuskirjallisuuden ja tämän tutkimuksen tulosten valossa lapsen 

optimismin pysyvyyttä onkin perusteltua tutkia myös jatkossa edelleen.  

 

4.4 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitteet 
 

Tutkimukseen liittyy joitain rajoitteita, jotka saattavat vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen. Perheen 

toimivuutta tutkittaessa mittarina käytettiin ainoastaan äidin arviota, vaikka todellisuudessa 

perheenjäsenten arviot perheen toimivuudesta saattavat poiketa toisistaan (Jager ym., 2014; Stuart 

& Jose, 2012). Jatkossa aihetta tutkittaessa olisikin hyvä kerätä tietoa perheen toimivuudesta 

useammalta perheenjäseneltä. Rajoitteita liittyy myös lapsen optimismin arvioimiseen. 

Ensimmäisessä seurantavaiheessa lapsen optimismia tutkittiin äidin arvion avulla, kun toisessa 

seurantavaiheessa hyödynnettiin puolestaan lapsen arviota. Äitien arvion on aiemmassa 

tutkimuksessa todettu olevan lapsen omaa arviota korkeampi (Lagattuta ym., 2012), minkä vuoksi 

arviot lapsen optimismista eri seurantavaiheissa eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia. 

Tämä saattaa vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen esimerkiksi lapsen optimismin muutoksesta. 
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Tutkimuksen rajoituksena on myös hyvä huomioida, ettei havaituista yhteyksistä optimismin ja 

perheen toimivuuden välillä voida pitkittäisasetelmasta huolimatta tehdä suoria johtopäätöksiä 

ilmiöiden välisistä syy-seuraussuhteista.  

Tutkimuksen otos oli melko pieni ja siihen valikoitui GLAKU-seurantatutkimuksen alkuperäiseen 

aineistoon nähden enemmän äitejä, joiden lakritsinkulutus oli alkuperäiseen kohorttiin verrattuna 

keskimääräistä runsaampaa. Lisäksi otokseen kuuluvat äidit raportoivat kolmea puuttuvaa tietoa 

lukuun ottamatta asuvansa samassa taloudessa lapsen isän kanssa, joten tulokset voidaan yleistää 

koskemaan ainoastaan perheitä, joissa vanhemmat asuvat samassa taloudessa. Jatkossa voitaisiinkin 

tarkastella optimismin yhteyttä perheen toimivuuteen myös erilaisissa perherakenteissa, joiden on 

todettu osaltaan selittävän perheen toimivuudessa ilmenevää perheiden välistä vaihtelua 

(Georgiades ym., 2008). Lisäksi jatkossa olisi tärkeää huomioida myös isien rooli perheen 

toimivuuden kannalta, sillä tällä hetkellä tutkimuskirjallisuudessa korostuvat äitiin liittyvät, perheen 

toimivuutta ennustavat tekijät. Isän roolia voitaisiinkin selvittää esimerkiksi tutkimalla myös isän 

optimismin yhteyttä perheen toimivuuteen, mikä voisi tarjota arvokasta tietoa ja täydentää alustavia 

tuloksia optimismin ja perheen toimivuuden välisestä yhteydestä.  

 

Tässä tutkimuksessa on myös useita merkittäviä vahvuuksia. Tutkimuksen otos kerättiin 

yleisväestöstä ja oli alkuperäiseen kohorttiin nähden edustava äidin iän, tupakoinnin määrän, 

alkoholin kulutuksen, lapsen sukupuolen, syntymäpainon ja syntymän jälkeisen voinnin suhteen. 

Vahvuutena on myös pitkittäisasetelma, jonka avulla äitien ja lasten optimismista saatiin tietoa sekä 

lasten 7-8- että 11-13-vuoden iässä. Vaikka tutkimuskirjallisuudessa on osoitettu optimismin yhteys 

parempiin sosiaalisiin suhteisiin (katsaus: Carver & Scheier, 2014), tämä tutkimus on ensimmäinen, 

jossa tarkasteltiin optimismin piirteen yhteyttä McMasterin mallin mukaiseen perheen toimivuuden 

osa-alueisiin ja yleiseen perheen toimivuuteen. Tutkimus täydentääkin ymmärrystä optimismin ja 

parempien sosiaalisten suhteiden välisestä yhteydestä tarjoamalla uutta tietoa optimismin 

merkityksestä perheen toimivuuden kontekstissa. Lisäksi tutkimus tuotti uutta alustavaa tietoa myös 

optimismin laskusta siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen. 

 

4.5 Johtopäätökset 
 

Vaikka useiden perheenjäsenten ominaisuuksien on osoitettu olevan yhteydessä perheen 

toimivuuteen (katsaus: Staccini ym., 2015), tarjoaa tämä tutkimus uutta tietoa optimismin piirteen ja 

perheen toimivuuden välisestä yhteydestä. Tutkimuksen perusteella optimismi vaikuttaa olevan 
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äideille merkittävä psykologinen voimavara, joka saattaa osaltaan edistää myönteisiä, perheen 

toimivuutta tukevia prosesseja. Toisaalta optimismin ja perheen toimivuuden välinen yhteys saattaa 

olla myös molemminsuuntainen, sillä esimerkiksi Ekasin ja kollegoiden tutkimuksessa (2010) 

perheenjäseniltä saatavan sosiaalisen tuen havaittiin ennustavan äitien korkeampaa optimismia. 

Korkeila kollegoineen (2004) havaitsivat puolestaan vanhemman ja lapsen välisen hyvän 

vuorovaikutussuhteen ennustavan korkeampaa optimismia aikuisuudessa. 

Lasten optimismin ja perheen toimivuuden välisen yhteyden suhteen tulokset olivat ristiriitaisia. 

Koska lapsen itse arvioima optimismi ei ollut yhteydessä perheen toimivuuteen, on syytä pohtia 

äidin ja lapsen roolien mahdollista eroa perheen toimivuuden kannalta. Vaikka perhesysteemisten 

teorioiden (katsaus: Cox & Paley, 1997) mukaan jokainen yksilö vaikuttaa omalta osaltaan 

perhesysteemiin, voidaan tämän tutkimuksen tulosten valossa kysyä, onko äidin optimismilla 

mahdollisesti suurempi rooli perheen toimivuuden kannalta kuin lapsen optimismilla. Lapsen 

optimismiin liittyvien ristiriitaisten tulosten vuoksi on kuitenkin syytä tutkia aihetta jatkossa lisää. 

Tutkimus lisää ymmärrystä optimismin merkityksestä sosiaalisille suhteille ja tarjoaa uutta 

ainutlaatuista tietoa optimismin ja perheen toimivuuden välisestä yhteydestä. Tietoa voidaan 

soveltaa esimerkiksi kliinisessä lapsiperheiden kanssa tehtävässä asiakastyössä, jossa optimismin 

näkeminen voimavarana saattaa tukea perheen toimivuuden lisäämiseen tähtääviä prosesseja. 

Esimerkiksi optimismiin liittyvän motivationaalisen ulottuvuuden huomaaminen voi auttaa 

löytämään optimististen perheenjäsenten valmiuksia muutokseen perheen toimivuuden 

parantamiseksi.  

Optimismia voidaan myös pyrkiä lisäämään interventioiden avulla. Ekasin ja kollegoiden (2010) 

havainto sosiaalisen tuen kokemuksen yhteydestä äitien korkeampaan optimismiin antaa perusteita 

sille, että äideille suunnattu tuki saattaa lisätä äitien optimismia ja sitä kautta heidän ja koko 

perheensä hyvinvointia. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa tutkittaessa on havaittu asiakkaan 

optimismin kasvavan terapian aikana (Henriksson, Anclair & Hiltunen, 2016; Koenig, Pearce, 

Nelson & Daher, 2015). Vaikka optimismin piirteen on ajateltu olevan suhteellisen pysyvä 

ominaisuus (katsaus: Carver & Scheier, 2014), vaikuttaa asiakkaan uskomusjärjestelmien 

muokkaamiseen perustuvan terapian avulla olevan kuitenkin mahdollista saada aikaan muutoksia 

optimismissa. Interventioihin ja psykoterapioihin liittyvässä tutkimuksessa voitaisiinkin kiinnittää 

yhä enemmän huomiota paitsi asiakkaan oireiden vähenemiseen myös mielenterveyttä ja 

elämänlaatua lisäävien voimavarojen kasvamiseen. Tämän tutkimuksen tulosten valossa voitaisiin 

selvittää erilaisia terapeuttisia mahdollisuuksia lisätä optimismia ja hyödyntää kyseistä piirrettä 
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voimavarana lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä perheen toimivuuden parantamiseksi sekä 

lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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