
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsesäätelytaitojen ja temperamentin yhteys 
 3–6-vuotiailla lapsilla   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Varhaiskasvatuksen opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30op 
Kasvatustiede 
Maaliskuu 2021 
Emilia Häggman 
 
Ohjaaja: Elviira Lehto, Reetta Lehto, 
Nina Sajaniemi 



 

  
 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Emilia Häggman 
Työn nimi - Arbetets titel 
Itsesäätelytaitojen ja temperamentin yhteys 3–6-vuotiailla lapsilla 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Varhaiskasvatus 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Elviira Lehto, Reetta 
Lehto, Nina Sajaniemi 

Aika - Datum - Month and 
year 
03/2021 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
51 s + 3 liite. 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten temperamentin ja itsesäätelyn yhteyttä. 
Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, onko lapsen iällä, sukupuolella tai äidin koulu-
tustaustalla vaikutusta muokkaavana tekijänä lapsen temperamentin ja itsesäätelytaitojen väli-
seen yhteyteen.   
 
Tutkimusaineisto on kerätty 29 päiväkodista Salossa ja kolmesta päiväkodista Riihimäellä 
vuonna 2017 osana DAGIS-hanketta. Aineisto koostuu hankkeen alkumittauksessa kerätystä 
kyselylomakemateriaalista. Tutkittavat (N=802) koostuivat 3–6-vuotiaista lapsista ja heidän per-
heistään. Lasten itsesäätelytaitoja mitattiin varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien tai 
erityisopettajien (n=757) täyttämällä PikkyKesky-kyselyllä (itsesäätelyn haasteet) sekä van-
hempien täyttämällä lomakkeella, jossa he arvioivat erikseen lapsensa kognitiivisia ja emotio-
naalisia itsesäätelytaitoja. Lasten temperamenttia arvioitiin vanhempien täyttämällä lyhyellä las-
ten käyttäytymisen kyselylomakkeella. Lasten temperamentin ja itsesäätelyn yhteyttä analysoi-
tiin lineaarisella regressioanalyysillä, johon lisättiin interaktiotermeiksi vuorollaan lapsen ikä ja 
sukupuoli tai äidin koulutus.  
 
Lasten temperamentin ja itsesäätelyn välillä oli yhteys. Temperamentiltaan ulospäinsuuntau-
tuneilla lapsilla oli enemmän haasteita itsesäätelytaidoissaan, kun taas lapsen parempi tah-
donalainen hallinta tarkoitti, että lapsella oli vähemmän haasteita itsesäätelyssä. Kielteinen 
virittyneisyys ei ollut yhteydessä itsesäätelyn haasteisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ulos-
päinsuuntautuneilla ja tahdonalaisesti itseään hallitsevilla lapsilla oli vahvemmat kognitiiviset 
itsesäätelytaidot. Sen sijaan kielteisesti virittyneillä oli heikommat kognitiiviset itsesäätelytaidot. 
Ulospäinsuuntautuneilla sekä kielteisesti virittyneillä lapsilla oli heikommat emotionaaliset it-
sesäätelytaidot. Tahdonalaisesti itseään hallitsevilla lapsilla emotionaaliset itsesäätelytaidot oli-
vat vahvemmat. Tässä tutkimuksessa lapsen iällä ja sukupuolella tai äidin koulutustaustalla ei 
ollut yhteisvaikutusta temperamentin ja itsesäätelyn välillä. Lasten itsesäätelytaidoissa tulisi 
huomioida lapsen henkilökohtainen temperamentti sekä kiinnittää huomiota eri temperament-
tisten lasten - varsinkin ulospäinsuuntautuneiden - itsesäätelytaitojen tukemiseen jo varhai-
sessa vaiheessa. 
 
 
Avainsanat - Nyckelord 
Varhaiskasvatus, itsesäätely, temperamentti 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 
Tekijä - Författare - Author 
Emilia Häggman 
Työn nimi - Arbetets titel 
The connection between self-regulation skills and temperament in 3–6-year-old children 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Early childhood education 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Elviira Lehto, Reetta Lehto, 
Nina Sajaniemi 

Aika - Datum - Month and 
year 
03/2021 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 
51 pp. + 3 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Aim of this study was to investigate the connection between children’s self-regulation and 
temperament. Additionally, the aim of the study was to determine whether a child’s age, gender 
or mother’s level of education modified the associations between temperament and self-
regulation skills.  
 
The research material was collected in 2017 in kindergartens in Salo (N=29) and Riihimäki 
(N=3) as part of the DAGIS project. Data consisted of questionnaire material collected during 
the baseline measurement of the project. The subjects (N=802) were 3–6 years old children 
and their families. Children’s self-regulation skills were measured using PikkuKesky survey 
(challenges in self-regulatory skills) completed by early childhood education teachers or other 
professional (N=757). Also, parents filled a form that measured child’s cognitive and emotional 
self-regulation skills separately. Children’s temperament was assessed using Children’s 
Behavior Questionnaire (very short form). This questionnaire was filled by parents. The 
relationship between child’s temperament and self-regulation was analysed using linear 
regression analysis. In addition to that, regression analysis was used to examine whether a 
child’s age and gender or maternal education level had an interaction effect with temperament 
on self-regulation. 
 
The results of the research showed that there was a connection between children’s 
temperament and self-regulation. Children with high levels of surgency had more challenges 
in their self-regulatory skills, while better effortful control meant that the child had fewer 
challenges in self-regulation. This study did not find connection between challenges of self-
regulation and negative affectivity. Children with high levels of effortful control as well as those 
with more surgency was associated to better cognitional self-regulation. In contrast, children 
with high levels of negative affectivity had weaker cognitive self-regulatory skills. Children with 
high levels of surgency or negative affectivity had weaker emotional self-regulation skills, 
while children with high levels of effortful control was associated to better emotional self-
regulation. In this study, age, gender and maternal educational background, had no interaction 
between temperament and self-regulation. Children’s personal temperament needs to be taken 
into account when developing child’s self-regulatory skills and pay attention to supporting the 
self-regulatory skills of children with different temperaments - especially surgency ones - at an 
early stage. 
 
 
Keywords 
Early childhood education, self-regulation, temperament 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 



 

 

 
Sisällys 
 

JOHDANTO .................................................................................................................... 1 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN NÄKÖKULMA .................................................. 3 
2.1 Itsesäätely ....................................................................................................... 3 

2.1.1 Itsesäätelyn haasteet ............................................................................ 5 
2.1.2 Itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen ................................................. 7 

2.2 Temperamentti .............................................................................................. 10 
2.2.1 Temperamentin eri ulottuvuudet .......................................................... 11 
2.2.2 Temperamentin merkitys käyttäytymisessä ........................................ 13 

2.3 Temperamentin ja itsesäätelyn väliset yhteydet ja niihin vaikuttavat tekijät . 15 

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .......................................... 18 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................ 19 
4.1 Tutkimuksen kulku ........................................................................................ 19 
4.2 Tutkimusmenetelmät ..................................................................................... 20 
4.3 Aineiston analyysi ......................................................................................... 23 
4.4 Tutkimuksen etiikka ....................................................................................... 25 

5 TUTKIMUSTULOKSET ......................................................................................... 26 
5.1 Aineiston kuvailu ........................................................................................... 26 
5.2 Itsesäätelyn ja temperamentin välinen yhteys .............................................. 28 
5.3 Lapsen sukupuoli ja ikä sekä äidin koulutus yhteyttä muokkaavina tekijöinä 32 

LUOTETTAVUUS ......................................................................................................... 33 

YHTEENVETO JA POHDINTA ..................................................................................... 36 
Johtopäätökset ...................................................................................................... 41 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 42 

LIITTEET ...................................................................................................................... 52 



 

 

 
TAULUKOT 
 
Taulukko 1 PikkuKesky:ssä käytetyt asteikot, niiden osioiden lukumäärät ja kuvaukset 

Klenbergiä ym., (2017, 15) mukaillen. .................................................................. 21 
Taulukko 2 Osallistujien taustatiedot DAGIS-tutkimuksessa. ....................................... 27 
Taulukko 3 Temperamenttiulottuvuuksien, itsesäätelytaitojen eri osa-alueiden, lapsen 

iän ja äidin koulutustason väliset yhteydet Pearsonin korrelaatioanalyysilla 

tarkasteltuna erikseen tytöille (N=285–321) ja pojille (N=329–380). .................... 29 
Taulukko 4 Temperamentin ja itsesäätelyn välinen yhteys lineaarisella 

regressioanalyysillä tarkasteltuna (N=518–579). .................................................. 31 
 

 
 



 

  
 

Johdanto 
 

Lasten itsesäätelytaidot ovat nousseet ajankohtaiseksi puheenaiheeksi niin me-

diassa (ks. Kallunki, 2019, YLE; Terävä, 2020, YLE) kuin kasvatus- ja opetus-

alalla, mikä näkyy muun muassa lisääntyneenä tutkimuksena (McClelland ym., 

2018). Itsesäätelytaito on yksi tärkeistä opittavista taidoista, jota tarvitaan tavoit-

teiden ja tilanteiden mukaisessa toiminnassa ja erilaisten toimintayllykkeiden eh-

käisemisessä (Aro, 2011a, 10). Itsesäätely voidaan jakaa kahteen osaan: kogni-

tiiviseen itsesäätelyyn, joka viittaa toiminnanohjaukseen sekä emotionaaliseen 

itsesäätelyyn, joka viittaa tunnesäätelyyn (Malanchini, Engelhardt, Grotzinger, 

Harden & Tucker-Drob, 2019,1165). Varhaiskasvatuksessa on hyvin tavallista, 

että lasten itsesäätelytaidoissa esiintyy eroja, koska itsesäätelytaidot eivät kehity 

lapsilla samassa tahdissa tai samalla tavalla (Aro, 2011c,107). 
 

On tärkeää tietää, mitkä yksilölliset tekijät ovat yhteydessä lasten itsesäätelytai-

toihin, koska on väin vähän tietoa lasten yksilöllisten erojen vaikutuksesta it-

sesäätelystrategioiden käyttöön ja siitä kuinka lasten yksilölliset erot vaikuttavat 

itsesäätelyn onnistumiseen (Hong, Doan, Lopez & Evans, 2017). Vaikka eri yksi-

löllisten piirteiden oletetaan olevan merkityksellisiä säätelylle, on niiden, ja erityi-

sesti reaktiivisuuden ja säätelyn välistä yhteyttä tutkittu vain vähän (Rothbart & 

Bates, 2006). Reaktiivisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti reagoimme eri-

laisiin ärsykkeisiin sekä kuinka kauan meillä kestää palautua näistä tilanteista 

(Rothbart, 2011, 10–11). Temperamentilla tarkoitetaan laajaa joukkoa erilaisia 

piirteitä (Laakso, 2011, 6) ja sen voidaan ajatella kuvaavan yksilöllisiä eroja it-

sesäätelyssä sekä reaktiivisuudessa (Rothbart & Derryberry, 1981, 37). Lasten 

itsesäätelyn kehittymiseen vaikuttavilla asioilla voi olla merkitystä siihen, millaisia 

mahdollisia haasteita lapsella saattaa olla itsesäätelyssä (Blair & Diamond, 2008, 

900). Lasten itsesäätelytaitoja on tärkeä tukea jo varhaisessa vaiheessa, jolloin 

on mahdollisuus edistää itsesäätelytaitojen kehitystä sekä ennaltaehkäistä mah-

dollisia haasteita kouluiässä (ks. Blair & Raver, 2015; Blair & Razza, 2007).  
 

Mielenkiintoni tutkimusaiheeseen on herännyt varhaiskasvatuksessa tehdyn 

opettajan työni aikana. Varhaiskasvatuksessa lasten suuret erot itsesäätelytai-



 

 

doissa näkyivät selkeästi arjessa. Tämän ovat huomanneet myös Alijoki, Suho-

nen, Nislin ja Sajaniemi (2016, 20), joiden tutkimuksessa erityistä tukea tarvitse-

vien lasten pulmat näkyivät pääosin tarkkaavaisuudessa, keskittymisessä ja kiel-

teisessä virittyneisyydessä ympäristöä kohtaan. Varhaiskasvatuksessa tehdyn 

työni aikana monet moniammatillisetkeskustelut sekä opettajien kokemus arjen 

haasteista ovat koskeneet lasten itsesäätelytaitoja sekä niiden kehittämistä. Kan-

sallisen koulutuksen arviointikeskuksen (2020, 18) teettämässä arvioinnissa on 

saatu samankaltaisia tuloksia: Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat, että 

heidän ryhmänsä pedagogiseen toimintaan vaikutti eniten lapsiryhmään liittyvät 

syyt, kuten lasten vaihtelevat tarpeet ja tuen tarpeet. Kokemukseni varhaiskas-

vatuksen opettajana sai pohtimaan, mikä vaikuttaa lasten itsesäätelytaitojen ke-

hittymiseen sekä voidaanko itsesäätelytaitojen kehittymistä tukea kaikilla lapsilla 

samalla tavalla. 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lasten temperamentin yhteyttä it-

sesäätelytaitoihin. Itsesäätely on moniulotteinen prosessi, jolla on tärkeä rooli las-

ten oppimisessa sekä koko kehityksessä. Itsesäätelyä on kuitenkin tutkittu usein 

joko temperamenttiin tai kognitiiviseen itsesäätelyyn perustuvasta lähestymista-

vasta (Liew, 2012, 105.) Tässä tutkimuksessa lasten temperamentin yhteyttä tar-

kastellaan itsesäätelyn haasteisiin sekä kognitiivisiin että emotionaalisiin itsesää-

telytaitoihin, jolloin itsesäätelyä on mahdollisuus tarkastella molemmista lähesty-

mistavoista. Tässä tutkimuksessa lasten itsesäätelytaitoja arvioitiin niin vanhem-

pien kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen 

ammattilaisilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajaa, 

erityisopettajaa tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Varhaiskasvatusikäisten 

lasten temperamenttia ja itsesäätelyä on tärkeää tarkastella useasta eri ympäris-

töstä tai näkökulmasta käsin, jotta lapsen toimintaa arvioidessa on mahdollista 

saada mahdollisimman oikea kuva hänen taidoistaan (Aro, 2011c, 107). Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan, onko lapsen iällä, sukupuolella tai äidin koulutuk-

sella vaikutusta lapsen temperamentin ja itsesäätelyn väliseen yhteyteen, kuten 

jotkut aiemmat tutkimukset antavat olettaa (mm. Hong ym., 2017; Størksen, El-

lingsen, Wanless & McClelland, 2015).
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2 Tutkimuksen teoreettinen näkökulma 
 
Tässä luvussa tarkastellaan lapsen itsesäätelyä ja temperamenttia. Lisäksi tar-

kastellaan itsesäätelyn kehittymistä ja haasteita. Temperamenttia tarkastellaan 

aluksi useiden eri temperamenttiteorioiden pohjalta, jonka jälkeen syvennytään 

tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettyyn temperamenttiteoriaan. Lopuksi tar-

kastellaan vielä temperamentin merkitystä lapsen käyttäytymisessä sekä tempe-

ramentin yhteyttä itsesäätelyyn. Käsiteltävä kirjallisuus keskittyy 3–6-vuotiaisiin 

lapsiin, jos ei toisin mainita. 
 

2.1 Itsesäätely 
 

Itsesäätely on taito, jota tarvitaan niin toiminnan kuin tunteiden säätelyyn 

(Bodrova & Leong, 2008, 56). Emootioiden eli tunteiden säätelyllä tarkoitetaan 

ihmisen kykyä säädellä tunteitaan tavoitteiden mukaisesti ja kulloiseenkin tilan-

teeseen sopivasti sekä ymmärtää ja hyväksyä oma tunnekokemuksensa. Kogni-

tiivisella itsesäätelyllä tarkoitetaan ajattelun ja oppimisen prosesseja, kuten moti-

vaatiota, siihen liittyvää sinnikkyyttä ja huomion ylläpitoa (Malanchini ym., 2019, 

1165.) Itsesäätely on laaja käsite ja sen määrittely riippuu tutkittavasta aiheesta 

sekä siitä, mistä näkökulmasta itsesäätelyä tarkastellaan. Tämä tekee itsesääte-

lyn yksiselitteisestä määrittelemisestä vaikeaa. (Aro, 2011a, 10.) Ensisijaisesti it-

sesäätelyllä kuitenkin tarkoitetaan käytöksellisiä sekä kognitiivisia prosesseja, joi-

den kautta hallitaan kognitiivisia, emootionaalisia ja motivaatioon liittyviä ärsyk-

keitä. Lapsi kykenee esimerkiksi hallitsemaan sekä suuntaamaan tarkkaavai-

suuttaan sekä muistamaan annetut ohjeet ja toimimaan ohjeiden mukaisesti. It-

sesäätelyn onnistuessa nämä prosessit näkyvät positiivisena itsetuntona, hyvänä 

tuotteliaisuutena ja suoriutumisena sekä positiivisesti sosiaalisissa suhteissa. 

(Blair & Diamond, 2008, 899–900.) 
 

Tunteilla on tärkeä tehtävä itsesäätelyssä (Bronson, 2000, 148). Tunteilla tarkoi-

tetaan sekä negatiivisia että positiivisia tunteita ja reaktioita tapahtumiin. Ärsyke 

tai toiminta, joka aiheuttaa muutoksia tunnetiloissa, sisältyy emotionaaliseen it-

sesäätelyyn. (Koole, Van Dillen & Sheppes, 2011, 23.) Tunteiden suotava ilmaisu 

vaatii kuitenkin harjoittelua, joka aloitetaan jo vauvaiässä. Haastavimpia tunteita 
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ovat negatiiviset tunteet kuten viha, suru tai pettymys. (Aro, 2011a, 11.) Bronso-

nin (2000, 148) mukaan jotkut tunteet kuten pelko ovat automaattisia reaktioita 

esimerkiksi tippumiseen tai koviin ääniin, kun taas toiset tunteet kuten ilo esimer-

kiksi kaverin näkemisestä ovat opittuja taitoja, jolloin niitä on helpompi hallita. 

(Bronson, 2000, 148). 
 

Kognitiivisen itsesäätelyn taidoista puhutaan usein toiminnanohjauksen käsit-

teellä. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan toimintoja ja taitoja, kuten kykyä toimia 

ohjeiden mukaan, estää toimintayllyke, vaihtaa joustavasti toimintaa sekä tehdä 

useaa asiaa samaan aikaan. (Nigg, 2017, 11–12.) Näillä taidoilla ja toiminnoilla 

ihminen kykenee säätelemään tunteitaan, käyttäytymistään sekä ajatteluaan. 

Varhaiskasvatusikäinen lapsi tarvitsee toiminnanohjausta opetellessaan uusia 

taitoja ja omatoimisuutta kuten vaatteiden pukemista sekä ryhmässä toimimista, 

kuten oman vuoron odottamista. (Klenberg, Tommo, Jämsä & Häyrinen, 2017, 

9.)  

 

Slotin, Mulderin, Verhagenin ja Lesemanin (2017, 15) tutkimuksessa todettiin, 

että kolmevuotiailla lapsilla leikin aikana kognitiivinen ja emotionaalinen itsesää-

tely olivat toisiinsa yhteydessä, mutta kuitenkin kaksi erillistä rakennetta. Kogni-

tiivinen ja emotionaalinen itsesäätely ovat usein niin päällekkäisiä, että on vaikea 

huomata, koska toinen loppuu ja koska toinen alkaa. Itsesäätelyn kognitiivinen ja 

emotionaalinen ulottuvuus ovat siis toisistaan riippuvaisia taitoja. (Koole ym., 

2011, 22.) Esimerkiksi kun lapselle nimetään tunteita, oppii hän vähitellen tunnis-

tamaan ja nimeämään niitä, mikä taas auttaa tunteiden ilmaisemisessa ja sääte-

lemisessä (Määttä & Aro, 2011, 42). Pienten lasten toimintaan sekä päätöksiin 

vaikuttavat vahvasti tunteet, koska heillä ei ole vielä kehittynyt taito erottaa tun-

teita toiminnasta ja ajattelusta. He eivät myöskään kykene välttämättä ajattele-

maan ennen kuin toimivat. (Bronson, 2000, 31.) 

 

Itsesäätelyä on tutkittu monesta eri näkökulmasta sekä monella eri menetelmällä. 

Yleisimpiä lapsen itsesäätelyn arvioinnin tapoja ovat kyselylomakkeet (ks. Raffa-

ell, Crockett & Shen, 2005) sekä havainnoinnit. Erilaiset kyselylomakkeet ovat 

yleisiä lapsen toimintaa arvioitaessa. Niiden täyttäjinä toimivat joko varhaiskas-
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vatuksen ammattilaiset, kuten varhaiskasvatuksen opettaja, tai lapsen vanhem-

mat. Kyselylomakkeilla voidaan arvioida lapsen taitoja ja käyttäytymistä sekä sel-

vittää lasten kehityksellisiä haasteita väittämien avulla. Lomakkeiden avulla lap-

sen taitojen tasoa voidaan arvioida suhteessa muiden saman ikäisten toimintaan. 

Varhaiskasvatusikäisiä lapsia arvioidessa onkin tärkeää, että lapsen taitoja sekä 

käyttäytymistä arvioidaan vertaamalla niitä muihin saman ikäisiin lapsiin. Näin 

voidaan luotettavammin tunnistaa lapsen poikkeavat taidot tai toiminta. (Klenberg 

ym., 2017, 11–13.) Myös lapsen havainnoiminen on yksi tapa arvioida lapsen 

itsesäätelytaitoja. Itsesäätelyä on tutkittu lapsilla muun muassa havainnoimalla 

leikkitilanteita (Slot ym., 2017). Kyselylomake- sekä havainnointitutkimusten li-

säksi itsesäätelyä on voitu selvittää haastattelemalla suoraan lapsia. Lapset ovat 

esimerkiksi itse kertoneet itsesäätelytaidoistaan sekä selviytymisstrategioistaan 

kuvien avulla ja tuoneet esille, miten he itsesäätelyä vaativassa tilanteessa toimi-

sivat (Veijalainen, Reunamo, Sajaniemi & Suhonen, 2019).  

 

2.1.1 Itsesäätelyn haasteet 
 

Varhaiskasvatuksessa itsesäätely on yksi tärkeä opittava taito. Itsesäätelyllä on 

kaksi puolta. Itsesäätely sisältää taidon kontrolloida impulsseja, kuten pitää sisäl-

lään oikean vastauksen, jota opettaja on kysynyt toiselta lapselta. Se sisältää 

taidon tehdä myös sellaisia asioita, joita ei välttämättä haluaisi tehdä, kuten odot-

taa omaa vuoroaan. (Bodrova & Leong, 2008, 56.) Itsesäätelytaitojen haasteet 

voivat ilmetä käyttäytymisen sekä tunteiden säätelyn vaikeuksina (Aro, 2011c, 

106–107). Jos lapsen tarkkaavaisuuden suuntaaminen, impulsiivisen käyttäyty-

misen estäminen tai tehtävien loppuun vienti on vaikeaa, vaatimukset alkavat 

helposti tuntua kuormittavilta lapsesta. Heikot itsesäätelytaidot ovatkin yhtey-

dessä lapsen turhautumisiin ja epäonnistumisen kokemuksiin. (Blair & Diamond, 

2008, 905.) 
 

Valitettavasti itsesäätelyn haasteet varhaiskasvatuksessa johtavat usein tehos-

tetun tai erityisen tuen tarpeeseen, mikä tulee ilmi muun muassa Suhosen, Nisli-

nin, Alijoen ja Sajaniemen (2015) tutkimuksessa, jossa tutkittiin tukea tarvitsevien 

lasten sosiaalisia taitoja sekä leikkiä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoit-

teiden mukaan varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja erityisopettajat 
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auttavat lapsia itsesäätelytaitojen kehittymisessä sekä tunteiden ilmaisussa (Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet, EOPS, 2014, 31; Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, VASU, 2018, 33). Aikuisen rooli varhaiskasvatuksessa 

onkin toimia itsesäätelytaitojen opettajana sekä kanssasäätelijänä (Kurki, Jär-

venoja, Järvelä & Mykkänen, 2016, 85). Veijalainen, Reunamo ja Alijoki (2017, 

99) tutkivat suomalaisten lasten itsesäätelytaitoja varhaiskasvatuksessa. Heidän 

tutkimuksessaan ilmeni, että heikot itsesäätelytaidot ovat yhteydessä haasteisiin 

lasten oppimisessa ja heikompiin motorisiin, sosiaalisiin sekä vuorovaikutustai-

toihin. (Veijalainen ym, 2017, 99).  

 

Itsesäätelytaidoilla on todettu olevan yhteys myös lapsen sosiaalisiin suhteisiin, 

myöhempään koulusuoriutumiseen sekä käyttäytymisen ongelmiin (Aro, 2014, 

275; Malanchini ym., 2019). Veijalaisen ym. (2017, 99) tutkimuksessa nousi 

esille, että varhaiskasvatusikäisillä lapsilla, joilla oli haasteita itsesäätelytaidoissa, 

oli ongelmia myös toisten tunteiden tunnistamisessa ja vaikeiden ja haastavien 

tilanteiden kohtaamisessa. Lisäksi tutkimuksessa lapsilla oli havaittavissa vai-

keuksia hieno- ja karkeamotoriikassa sekä kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia 

haasteita. Lapsen heikot itsesäätelytaidot näkyivät myös lapsen kasvavana tar-

peena saada apua sekä tukea niin oppimisessa kuin metakognitiivisissa tai-

doissa, joilla tarkoitetaan oman oppimisen ja opiskelun säätelyä eli itseohjautu-

vuutta. (Veijalainen ym., 2017, 99.) 

 

Lapsen haasteet itsesäätelyssä voivat vaikuttaa merkittävästi hänen sosiaalisiin 

suhteisiinsa: Lapsen toimiessa sosiaalisten normien vastaisesti saatetaan hänet 

jättää käyttäytymisensä vuoksi helposti ulkopuolelle. Sosiaalisten normien vas-

taisella toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa lapsi toimii ajattele-

mattomasti ja impulsiivisesti kuten suuttuu helposti tai jättää kuuntelematta toisia 

lapsia. Itseään vielä heikosti säätelevät lapset saattavat kokea toistuvia petty-

myksiä tullessaan jätetyksi ulkopuolelle. (Hay, Payne & Chadwick, 2004, 87–88, 

91.) Lapsen haasteet saattavat johtaa ristiriitoihin myös aikuisten kanssa, koska 

lapsi vaikuttaa tottelemattomalta sekä rikkoo ryhmän sääntöjä toistuvasti. Nämä 

kokemukset johtavat helposti kielteiseen vuorovaikutukseen lapsen ja aikuisen 

välillä. (Portilla, Ballard, Adler, Boyce & Obradović, 2014, 1917.) 
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Blair ja Diamond (2008, 905) nostavat esille tutkimuksessaan opettajan roolin 

lapsen itsesäätelyn haasteiden tunnistamisessa. He tuovat esille, että opettajan 

toiminnalla on vaikutusta siihen, kuinka lapsi kokee itsensä oppijana. Jos opetta-

jat näkevät lapsen vain hänen haasteidensa kautta, lapsen negatiivinen minäkä-

sitys vahvistuu. Lapsi saattaa tällöin kokea haasteidensa olevan este oppimiselle, 

mikä heikentää hänen itsesäätelytaitojensa kehittymistä. Sen sijaan hyvät it-

sesäätelytaidot antavat lapsille mahdollisuuden menestyä ja viihtyä. Lisäksi hyvät 

itsesäätelytaidot omaaviin lapsiin kohdistetaan usein enemmän positiivisia odo-

tuksia. (Blair & Diamond, 2008, 905.) Itsesäätelyn haasteiden tunnistamista vai-

keuttaa myös lasten kehityksen sahaavuus ja hyppäyksellisyys, jolla tarkoitetaan 

kausia, jolloin lapsi kykenee säätelemään toimintaansa tilanteiden edellyttämällä 

tavalla ja saa onnistumiselleen ihailua ympäristöltänsä. Sitten saattaakin tulla 

kausi jolloin lapsen toiminnan säätely on haastavampaa ja jo opitut sekä hallitut 

taidot näyttävät hetkeksi katoavan. (Aro, 2011c,107.) Seuraavassa luvussa pa-

neudutaan tarkemmin itsesäätelyn kehittymiseen sekä itsesäätelytaitojen tuke-

miseen.  

 

2.1.2 Itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen 
 

Varhaiskasvatusikäisten lasten eroja itsesäätelytaidoissa sekä niiden kehittymi-

sessä selittävät lapsen yksilölliset ominaisuudet ja ympäristön vaikutus. Pienten 

lasten itsesäätelyn kehittymiseen varhaisessa vaiheessa vaikuttavat pitkälti lap-

sen tarpeet, ominaisuudet sekä motorinen ja kognitiivinen kehitys. (Fox & Cal-

kins, 2003, 7.) Jotta lapsi voi oppia ennustamaan tapahtumia, on ympäristön ol-

tava johdonmukainen ja aikuisen tulisi olla herkistynyt lapsen aloitteille. Itsesää-

telyn kehitystä ruokkiva kehä syntyy lapsen ominaisuuksien ja ympäristön toimin-

nan vuorovaikutuksesta, jossa lapsen onnistunut itsesäätelykokemus johtaa lap-

sella haluun kehittää ja oppia lisää itsesäätelytaitoja. (Aro, 2011b, 23.) 

 

Itsesäätelytaitojen kehittymistä voidaan tarkastella tasapainona kognitiivisen ja 

emotionaalisen säätelyn välillä (Blair & Diamond, 2008, 899). Jo varhain lapset 

tunnistavat, kun toiset lapset rikkovat sääntöjä ja sanoittavat, mikä toiminta on 

sallittua. Näissä tilanteissa lapsi saattaa tunnistaa, että kaveri rikkoo sääntöjä, 
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mutta ei tunnista sitä, että on itse tehnyt samoin. Esimerkiksi lapsi on lyönyt ka-

veriaan ja toinen lyö takaisin. Näissä tilanteissa aikuisen tukea tarvitaan, jotta 

lasten itsesäätelytaidot pääsevät kehittymään. (Bodrova & Leong, 2007, 128.) 

Itsesäätelyn emotionaalinen puoli korostaa lapsen kykyä käsitellä ja tunnistaa 

tunteita, ja siksi itsesäätely rakentaa vahvan perustan empatiataidoille. Emotio-

naalinen itsesäätely mahdollistaa myös toisten tunteiden ja aikeiden tunnistami-

sen. (Veijalainen ym., 2017, 92.) On todettu, että mitä aikaisemmin lapsen on 

ollut mahdollista harjoitella emotionaalisia itsesäätelytaitoja, sitä paremmin hän 

osaa hallita turhautumista ja stressiä (Eisenberg, Smith & Spinrad, 2016, 463). 

Kognitiivisesta näkökulmasta pienellä lapsella motivaatio itsesäätelyä kohtaan 

vahvistuu, kun halu itsenäiseen työskentelyyn lisääntyy (Bronson, 2000, 49).  

 

Pienten lasten itsesäätely kehittyy vuorovaikutuksessa ja se on opittava taito. It-

sesäätelyn kehittyminen vaatii aikuisen tukea ja ohjausta, koska säätelykyky kyp-

syy hitaasti. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä, 2015, 37.) Jo pieni lapsi oppii 

itsesäätelytaitoja aikuiselta. Lapsi oppii, mikä on toivottavaa käytöstä ja mikä ei, 

kun vanhempi tai varhaiskasvatuksen ammattilainen sanoittaa ja mallintaa lap-

selle toimintaa (Bodrova & Leong, 2007, 107–108). On myös tärkeää, että var-

haiskasvatuksen opettaja on tietoinen omasta toiminnastaan sekä tiedostaa mil-

laisia strategioita käyttää lasten kanssasäätelyssä, jolla tarkoitetaan aikuisen tar-

joamaa vuorovaikutukseen pohjautuvaa tukea niin lapsen tunteiden kuin käyttäy-

tymisen säätelyssä (Kurki ym., 2017, 78, 84). Käytännössä kanssasäätely var-

haiskasvatuksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsi oppii ryhmässä, että 

toista ei saa satuttaa, mutta suuttuessaan lapsi ei vielä osaa itse pysäyttää toi-

mintaansa ja hillitä käytöstään vaan tarvitsee tilanteeseen aikuisen ohjaamaan ja 

muistuttamaan säännöistä (Klenberg ym., 2017, 10–11). Varhaiskasvatuksessa 

onkin tärkeää kiinnittää huomiota lapsen käytökseen, jos se estää lasta tuomasta 

taitojaan esiin tai toimimasta muiden kanssa. Lasten kehitystahti voi vaihdella 

paljon ja erot motorisessa aktiivisuudessa sekä reaktioiden voimakkuudessa voi-

vat olla suuria. Koska itsesäätelytaidot kehittyvät lapsilla eri tahtiin, vaatii rajan 

vetäminen iänmukaisesti etenevän kehityksen ja itsesäätelynongelmien välille 

perheen ja varhaiskasvatuksessa lapsen tuntevien aikuisten yhteistyötä. (Klen-

berg ym., 2017, 11.)  
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Vanhempien toiminnan sekä vanhemmuuden laadun on todettu vaikuttavan las-

ten itsesäätelyn kehitykseen. Esimerkiksi Kochanskan, Murrayn ja Harlanin 

(2000) tutkimuksessa vanhempien vastavuoroisuudella ja sensitiivisyydellä to-

dettiin olevan positiivinen vaikutus lapsen itsesäätelytaitojen kehitykseen. Sensi-

tiivisyydellä tarkoitetaan kykyä aistia lapsen tarpeita ja vastata niihin oikea-aikai-

sesti (Kalliala, 2008, 68). Itsesäätelyn näkökulmasta vanhemman toiminnalle on 

olennaista aistia lapsen tarpeita sekä reagoida tarpeisiin oikea-aikaisesti, jolloin 

lapsen itsesäätelytaitojen on mahdollista kehittyä. Vanhemman myönteisten tun-

teiden osoittaminen, lapsen kehuminen ja sääntöjen johdonmukainen käyttämi-

nen ovat tärkeä osa kasvatustyyliä, joka on yhteydessä lapsen hyviin itsesääte-

lytaitoihin. (Laakso, 2011, 64–65.) Lapsen sosioekonomisella taustalla ja lapsen 

itsesäätelytaitojen kehittymiselle on myös löydetty yhteys: Montroy, Bowles, 

Skibbe, McClelland & Morrison (2016, 13) tutkimuksessa korkeammin koulutet-

tujen vanhempien lapsilla todettiin olevan enemmän mahdollisuuksia kehittää it-

sesäätelytaitojaan. Flourin, Midouhas’n ja Joshin (2014, 1050) tutkimuksessa 

puolestaan köyhemmistä perheistä olevilla lapsilla todettiin olevan enemmän 

haasteita itsesäätelyssä sekä enemmän emotionaalisia sekä käytöksellisiä on-

gelmia. 
 

Lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista esimerkiksi sukupuolen ja temperamentin 

on todettu vaikuttavan itsesäätelytaitoihin (Rothbart & Derryberry, 1981, 79). 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että tyttöjen itsesäätely on poikia kehittyneem-

pää jo varhaiskasvatusikäisillä lapsilla (ks. Cadime, Cruz, Silva & Ribeiro, 2018; 

Kochanska ym., 2000; Montroy ym., 2016). Poikien itsesäätelyn on todettu kehit-

tyvän hitaammin ja vaikka poikien itsesäätelytaidot kehittyvät sekä saavuttivat 

tyttöjen taitoja, he eivät päässeet samalle tasolle kuin tytöt itsesäätelytaidoissa 

ennen koulun alkua (Matthews, Pointz & Morrison, 2009). Myös Montroyn ym. 

(2016, 13) tutkimuksessa tyttöjen itsesäätelyn todettiin kehittyvän ennen poikia. 

On myös todettu, että pojilla heikot itsesäätelytaidot alle kouluikäisinä ennustivat 

vahvemmin myöhempiä haasteita käyttäytymisessä kuin tytöillä (Lonigan ym., 

2017, 1500). Seuraavassa luvussa lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista tarkas-

tellaan temperamenttia tarkemmin sekä esitellään yksityiskohtaisemmin tässä 

tutkimuksessa käytettyä temperamenttiteoriaa. Lopuksi tarkastellaan tempera-

mentin merkitystä lapsen käyttäytymisessä.  
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2.2 Temperamentti 
 

Temperamentilla tarkoitetaan laajaa joukkoa erilaisia piirteitä, joita ovat esimer-

kiksi arkuus, aktiivisuus, pelokkuus ja häiriöherkkyys (Laakso, 2011, 61). Tempe-

ramentti kuvaa yksilön taipumuksia ja kykyjä, mutta yksilö ei ilmaise näitä jatku-

vasti vaan ne riippuvat tilanteista. Esimerkiksi lapset, joilla on taipumusta pelok-

kuuteen, eivät ole jatkuvasti estoisia tai ahdistuneita, mutta kokiessaan äkillisen 

tilanteen he ovat erityisen alttiita pelokkaalle reaktiolle ja he kokevat sen nope-

asti. Lisäksi tämä reaktio saattaa kestää kauemmin. (Rothbart, 2011, 14.) Roth-

bartin, Ahadin ja Evansin (2000) mukaan yksilölliset erot temperamentissa vai-

kuttavat kehitykseen ja ne luovat kehittyessään persoonallisuuden.  

 

Temperamenttiteorioita on olemassa useita ja niin myös temperamentti on mää-

ritelty monella eri tavalla. Määrittelyissä yhteistä on kuitenkin, että temperamen-

tilla tarkoitetaan yksilön tapaa toimia ja reagoida tilanteissa. Yksilölliset tempera-

menttiulottuvuudet ovat havaittavissa jo varhaislapsuudessa, mutta ne muokkau-

tuvat ajan myötä biologisten ja geneettisten tekijöiden sekä ympäristönvaikutuk-

sesta. (Shiner ym., 2012, 437.) Pienet lapset ilmentävät temperamenttiaan kehon 

liikkeillä sekä naurulla ja hymyllä sekä vihaisuudella ja turhautumisella jo kahden 

kuukauden ikäisinä (Rothbart 2007, 208). Temperamentin on ajateltu olevan suh-

teellisen pysyvä. Kuitenkin varhaiskasvatusikäisiä lapsia tutkittaessa on huomioi-

tava, että kypsymisellä on vaikutusta temperamenttiin – temperamentin on to-

dettu kehittyvän lapsen kehityksen myötä. (Rothbart, 2011, 4, 5.) Ympäristön 

odotusten ja vaatimusten tulisikin olla yhteensopivia yksilön temperamentin 

kanssa, jotta yksilön kehittyminen ja toimintakyky mahdollistuvat. (Sajaniemi ym., 

2015, 48). 

 

Temperamenttia on tarkasteltu monesta näkökulmasta ja lapsia koskevia tempe-

ramenttiteorioita on useampia. Tunnetuimpia temperamenttiteorioita ovat Bussin 

ja Plomin teoria, Chessin ja Thomasin teoria sekä Rothbartin ja kollegoiden teoria 

(Keltikangas-Järvinen 2015, 46; Shiner ym., 2012, 437). Chessin ja Thomasin 

teoriassa (Chess &Thomas, 1986) temperamentti jaetaan osa-alueisiin, jotka 

ovat: sopeutuvuus, aktiivisuus, lähestyminen/vetäytyminen, rytmisyys, aktivointi-

kyky, mieliala, häirittävyys ja intensiivisyys. Näiden ominaisuuksien perusteella 
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temperamentti jaetaan helppoon, vaikeaan ja hitaasti lämpenevään (Chess 

&Thomas, 1986, 273–278). Buss ja Plom (1984, 85) puolestaan nostivat tempe-

ramentin keskeisiksi piirteiksi sosiaalisuuden, emotionaalisuuden ja aktiivisuu-

den. Rothbart kollegoineen on jaotellut lasten temperamenttipiirteet kolmeen 

temperamenttiulottuvuuteen. Nämä temperamenttiulottuvuudet ovat ulospäin-

suuntautuneisuus (surgency), kielteinen virittyneisyys (negative affectivity) ja tah-

donalainen hallinta (effortful control). (Rothbart, Ahadi, Hershey & Fisher, 2001, 

1394.) 

 

Temperamenttia on mitattu lapsilla havainnoimalla sekä kyselylomakkeiden 

avulla (Rothbart & Bates, 2006, 113). Lapsen temperamenttia on voitu havain-

noida lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa. Temperamenttia arvioidaan ta-

vallisesti erilaisilla kyselylomakkeilla, jonka täyttää aikuinen, joka tuntee lapsen 

hyvin. (Rothbart, 2011, 38.) Tässä tutkimuksessa temperamenttia on arvioitu ly-

hyellä käyttäytymisen kyselylomakkeella, joka perustuu Rothbartin temperament-

titeoriaan pohjautuvaan kyselylomakkeeseen (ks. Rothbart, ym., 2001). Tämän 

takia Rothbartin ja hänen kollegoidensa temperamenttiteoriaa käsitellään seuraa-

vassa luvussa tarkemmin.  
 
2.2.1 Temperamentin eri ulottuvuudet 
 

Kehityksellisessä temperamenttiteoriassa temperamentti määritellään ihmisten 

välisiksi eroiksi itsesäätelyssä sekä reaktiivisuudessa (Rothbart & Derryberry, 

1981, 37). Reaktiivisuus tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti reagoimme motorisiin, 

tarkkaavaisuutta vaativiin sekä emotionaalisiin ärsykkeisiin sekä sitä, kuinka 

kauan meillä kestää palautua näistä tilanteista (Rothbart, 2011, 10–11). Rothbar-

tin ym. (2001) teoriassa temperamenttikäsitteen nähdään sisältävän myös moti-

vaation, emootiot sekä tarkkaavaisuuteen liittyvät prosessit. Teoriassa tempera-

mentin nähdään myös muuttuvan ja kehittyvän iän myötä (Rothbart, 2011, 4). 

 

3–7-vuotiailla lapsilla temperamentti jaetaan teorian mukaan 15 eri piirteeseen ja 

ne on yhdistetty kolmeksi temperamentin ulottuvuudeksi. Nämä 15 piirrettä ovat; 

nauraminen/hymyileminen, pelko, turhautuminen/viha, surullisuus, ujous, epä-
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mukavuus, rauhoittuminen, positiivinen ennakointi, korkean intensiteetin mieli-

hyvä, matalan intensiteetin mielihyvä, inhibitorinen kontrolli, impulsiivisuus, aisti-

sensitiivisyys, aktiivisuustaso ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen. Tempera-

mentti on jaettu kolmeen ulottuvuuteen: ulospäinsuuntautuneisuuteen/elämysha-

kuisuuteen (surgency), kielteiseen virittyneisyyteen (negative affectivity) ja tah-

donalaiseen hallintaan (effortful control). (Rothbart ym., 2001, 1394.) Jaottelu py-

syy hyvin samanlaisena tutkimuksissa, joissa sitä on käytetty eri kulttuureista tu-

levien lasten temperamentin tutkimisessa (ks. Rothbat, Ellis & Posner, 2011). 

 

Temperamentiltaan ulospäinsuuntautuneella lapsella on taipumusta positiivisiin 

emootioihin sekä sosiaalisiin suhteisiin. He ovat myös taipuvaisia nauravaisuu-

teen/hymyilyyn, positiiviseen ennakointiin, korkeaan motorisen aktiivisuuden ta-

soon, impulsiivisuuteen, korkean intensiteetin mielihyvään sekä vähäiseen ujou-

teen. Kielteisellä virittyneisyydellä tarkoitetaan taipumusta kokea negatiivisia tun-

teita. Kielteinen virittyneisyys ilmenee surullisuutena, pelkona, vihana/turhautu-

misena, epämukavuutena sekä vaikeutena rauhoittua. Tahdonalaiseen hallin-

taan taas liittyy kyky tarkkaavaisuuteen ja kontrollin säilyttämiseen, joka tarkoittaa 

valmiutta suunnitella toimintaansa sekä ehkäistä epäsopivaa käyttäytymistä. 

Temperamenttipiirteistä tahdonalaiseen hallintaan kuuluu nauravaisuus/hymyily, 

matalan intensiteetin mielihyvä, inhibitorinen kontrolli, aistisensitiivisyys ja tark-

kaavaisuuden suuntaaminen. (Rothbart ym., 2000; Rothbart ym., 2001, 1397–

1398.)  

 

Rothbart ym. (2001) loivat lasten käyttäytymisen kyselylomakkeen (The Child’s 

Behaviour Questionnaire), jonka avulla 3–7-vuotiaiden lasten temperamenttia 

voidaan arvioida. Kyselylomake perustuu Rothbartin ja hänen kollegoidensa te-

kemään aikaisempaan tutkimukseen ja siinä käytetään ylempänä esiteltyjä tem-

peramentinpiirteitä ja ulottuvuuksia. (Rothbart ym., 2001, 1395, 1401.) Nopea ke-

hitys varhaislapsuudessa luo haasteen temperamentin mittaamiselle, koska käyt-

täytyminen, joka viittaa tiettyyn temperamenttiulottuvuuteen varhaisessa iässä, ei 

välttämättä indikoi samaa ominaisuutta vanhemmilla lapsilla (Putnam & Rothbart, 

2006, 103). Tämän alkuperäisen 195-kohtaisen kyselylomakkeen pohjalta on ke-

hitelty myös lyhyempi 36-kohtainen versio, joka on käyttökelpoisempi siltä osin, 

että se kuormittaa vähemmän vastaajia (Rothbart ym., 2001; Putnam & Rothbart, 
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2006). Lyhyemmän kyselylomakkeen kehittämisessä ja testaamisessa on käy-

tetty useita erilaisia ikäjaotteluita, minkä on tarkoitus varmistaa, että lomakkee-

seen valitut kysymykset ovat hyödyllisiä ja mittaavat temperamenttia luotettavasti 

(Putnam & Rothbart, 2006, 103). Temperamenttiulottuvuuksien ja käyttäytymisen 

välistä yhteyttä tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 
2.2.2 Temperamentin merkitys käyttäytymisessä 
 
Lapset reagoivat ympäristöönsä eri tavalla. Yksi lapsi saattaa olla hyvin pelokas 

sekä itkeä hyvin herkästi, kun taas toinen lapsi saattaa nauttia hyvin vauhdik-

kaista leikeistä, etsiä jännittäviä tapahtumia eikä häntä ole helppo häiritä. Toinen 

lapsi saattaa olla hyvin kiinnostunut toisista ihmisistä ja istua aikuisen sylissä pit-

kiäkin aikoja. Toinen lapsi taas on kiinnostunut etsimään jännitystä eikä esimer-

kiksi aikuisen sylissä istuminen tarjoa tätä jännitystä hänelle. (Rothbart, 2007, 

207; Rothbart, 2011, 9.) Lasten erilaisilla temperamenttiulottuvuuksilla näyttäisi 

tutkimusten mukaan olevan vaikutusta heidän käyttäytymiseensä (Sanson, 

Hemphill & Smart, 2004, 160). Temperamenttipiirteillä onkin todettu olevan vai-

kutusta itsetunnon sekä empatian kehittymiseen sekä lapsen mahdollisiin käyt-

täytymisenongelmiin että aggressiivisuuteen (Rothbart, 2011, 3).  

 

Tahdonalaisen hallinnan on todettu liittyvän pienempään määrään sekä ulospäin-

suuntautuvia että sisäänpäin kääntyviä käytöshäiriöitä. Tahdonalainen hallinta 

liittyy myös hyviin sosiaalisiin taitoihin (Eisenberg, Liew & Pidada, 2004; Sanson 

ym, 2004). Ulospäinsuuntautunut temperamenttiulottuvuus on taas yhdistetty 

ulospäinsuuntautuneisiin käytöshäiriöihin (Rothbart, 2007, 209). Niillä viitataan 

aggressiivisuuteen, vihamieliseen käyttäytymiseen tai hyperaktiivisuuteen (Mo-

ran, Lengua & Zalewski, 2013, 343). Berdanin, Keanin ja Calkinsin (2008, 957, 

960) tutkimuksessa neljävuotiailla lapsilla, joilla oli temperamenttina paljon ulos-

päinsuuntautuneisuutta, oli todennäköistä, että viisi-kuusivuotiaina heillä esiintyi 

impulsiivisuutta sekä korkeata aktiivisuutta. Temperamentiltaan ulospäinsuun-

tautuneilla lapsilla on useammin/enemmän käytösongelmia kuten näkyviä vihan-

purkauksia. Toisaalta heillä esiintyy vähemmän ongelmia heikon itsetunnon, su-

rullisuuden tai pelon kanssa. (Rothbart, 2007, 209.)  Aikaisemmissa tutkimuk-
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sissa myös temperamenttiulottuvuutena kielteisen virittyneisyyden ja ulospäin-

suuntautuvan ja sisäänpäin kääntyvän käyttäytymisen yhteyttä on tutkittu (Roth-

bart ym., 2001, 1404). Sisäänpäin kääntyvillä ongelmilla tarkoitetaan ahdistusta 

tai epätoivoa, heikompaa kykyä estää epäsopivaa käyttäytymistä ja heikosti so-

peutuvaa tunteiden säätelyä (Moran ym., 2013, 343). Kielteinen virittyneisyys on 

yhdistetty myös aggressiivisuuteen, avun hakemiseen, kielteiseen arvioimiseen 

sekä uusien asioiden vastustamiseen. (Rothbart ym., 2001, 1404).  

 

Lapsen temperamentilla on todettu olevan myös vaikutusta aikuisen antaman 

huomion määrään ja laatuun (Rothbart, 2011, 28). Viimeistään ensimmäisellä 

luokalla lasten oppiminen vaatii huomion ylläpitämistä sekä keskittymistä. Lap-

silla, joilla oman toiminnan hallinta ja keskittyminen on haastavaa, saattaa kou-

lussa tulla ongelmia opettajien ja ystävien kanssa (ks. Denham ym, 2003; Rimm-

Kaufman, LAParo, Downer & Pianta, 2005.) Tutkimusten mukaan tahdonalaisesti 

itseään hyvin hallitsevilla lapsilla on vähemmän haasteita käyttäytymisessä, jol-

loin opettajat ja ystävät näkevät heidät ’’normaaleina hyvinä lapsina’’ (ks. Blair, 

Denham, Kochanoff & Whipple, 2004; Liew, Eisenberg & Reiser, 2004; Olson, 

Sameroff, Kerr, Lopez & Wellman, 2005). Lapsen temperamentti onkin yhtey-

dessä oppimisympäristöön vaikuttaen oppimiseen ja saavutuksiin (Rudasill & 

Rimm-Kaufman, 2009). Liewin, Chenin ja Hughesin (2010, 51) tutkimuksessa 

lasten paremmalla tahdonalaisella hallinnalla ja positiivisella opettaja-oppilas-

suhteella oli yhteys lapsen pärjäämiseen koulussa. Tulokset toivat esille, että lap-

set, joilla oli temperamenttiulottuvuutena vain vähän tahdonalaista hallintaa, pär-

jäsivät koulussa yhtä hyvin kuin he, joilla oli temperamenttiulottuvuutena paljon 

tahdonalaista hallintaa, kun opettaja oli kannustava ja positiivinen. Opettajalla ei 

kuitenkaan todettu olevan vaikutusta niihin lapsiin, joilla temperamenttiulottuvuu-

tena oli enemmän tahdonalaista hallintaa. (Liew ym., 2010, 62.) Seuraavassa lu-

vussa tarkastellaan temperamentin ja itsesäätelyn välistä yhteyttä.  
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2.3 Temperamentin ja itsesäätelyn väliset yhteydet ja niihin vai-
kuttavat tekijät 

 
Hyvillä itsesäätelytaidoilla on monia positiivisia seurauksia. Lasten yksilöllisten 

erojen kuten temperamentin ja itsesäätelytaitojen välisestä yhteydestä on kuiten-

kin vain vähän tietoa (Hong ym., 2017, 1). Temperamentilla on todettu olevan 

vaikutusta lasten itsesäätelyn kehittymiseen. Muun muassa Duckworhtin, Tsu-

kayaman ja Kirbyn (2013) tutkimuksessa neljävuotiaiden lasten aktiivisuutensa 

tasolla oli vaikutusta heidän kykyynsä suoriutua viivästetty mielihyvä-tehtävässä. 

Tutkimuksessa ujot ja vain vähän aktiiviset lapset suoriutuivat paremmin tehtä-

västä. Tehtävän suoriutumisaika oli yhteydessä korkeampaan älykkyyteen, kun 

taas lapsen parempi tahdonalainen hallinta oli yhteydessä parempaan suoriutu-

miseen koulussa sekä parempaan terveyteen murrosiässä (Duckworh ym., 2013, 

843, 849.) 

 
Temperamentin ja itseitsesäätelyn tutkimus keskittyy usein tahdonalaiseen hal-

lintaan (Liew, 2012, 106; Zhou, Chen & Main, 2012, 112). Tahdonalaisen hallin-

nan ja itsesäätelyn yhteyttä onkin tutkittu monesta eri näkökulmasta (ks. Eisen-

berg, 2012; Liew, 2012; Zhou ym., 2012). Temperamenttiulottuvuutena tah-

donalaisella hallinnalla on osoitettu olevan yhteyttä lasten hyviin itsesäätelytaitoi-

hin (Alijoki ym, 2016). Moran ym. (2013, 342) kuvaa tutkimuksessaan tah-

donalaista hallintaa kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn yhdistelmänä. 

Kognitiivisella itsesäätelyllä tarkoitetaan toiminnanohjausta, joka sisältää moni-

mutkaisia kognitiivisia prosesseja, ja emotionaalisella itsesäätelyllä viivästyttämi-

sen taitoa, joka on erikoistunut emotionaaliseen prosessointiin ja valpastuu silloin 

kun lapsen tarvitsee käsitellä tunteitaan ongelman ratkaisemiseksi. (Zhou ym., 

2012, 117).  

 
Alijoen ym. (2016, 29, 32) tutkimuksessa lapsilla, joilla oli itsesäätelyn haasteita, 

esiintyi enemmän temperamenttiulottuvuutena ulospäinsuuntautuneisuutta tai 

kielteistä virittyneisyyttä. Lapsilla, joilla on temperamenttiulottuvuutena paljon 

ulospäinsuuntautuneisuutta, on todettu olevan myös heikommin kehittyneet emo-

tionaaliset itsesäätelytaidot. Heikommat emotionaaliset itsesäätelytaidot heijas-

tuivat heidän käyttäytymiseensä toisten lasten kanssa: ulospäinsuuntautuneiden 
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lasten impulsiivinen ja aggressiivinen luonne vaikeutti heidän sosiaalisia suhtei-

taan muiden ikäistensä kanssa. (Dollar & Stifter, 2012, 190.) Itsesäätelytutkimuk-

sessa seitsemänvuotiaat lapset, joilla oli korkea aktiivisuustaso sekä taipumusta 

impulsiivisuuteen suoriutuivat heikommin tarkkaavaisuutta vaativasta tehtävistä 

(González, Fuentes, Carranza ja Estévez,2001, 938). Temperamentiltaan paljon 

ulospäinsuuntautuneisuutta tai kielteistä virittyneisyyttä olevilla lapsilla heikom-

mat itsesäätelytaidot näkyvät varhaiskasvatuksessa varsinkin heikkona taitona 

säädellä tunteita, aggressiivisena käyttäytymisenä sekä korkeana aktiivisuusta-

sona (Berdan ym., 2008, 956).  

 

Temperamentin ja itsesäätelyn yhteyteen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten 

lapsen ikä, sukupuoli sekä vanhemman koulutus. Muun muassa Hong ym. (2017) 

tutkimuksessa tutkittiin, onko lapsen temperamentti ja sukupuoli yhteydessä it-

sesäätelyyn. Tutkimuksessa tarkasteltiin 9-vuotiaiden lasten itsesäätelystrategi-

oita viivästetyn mielihyvän tehtävissä. Lasten temperamentilla ja sukupuolella to-

dettiin olevan yhteys mielihyvän viivästyttämiseen. Pojat olivat temperamentil-

taan tyttöjä aktiivisempia ja ulospäinsuuntautuneempia. Korkeasti aktiivisilla lap-

silla mielihyvän viivästyttäminen oli yleisesti vaikeaa (Hong ym., 2017, 7–8.) 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa pojilla ja tytöillä on todettu olevan eroa niin itsesää-

telyssä kuin temperamentissa. Poikien on todettu suoriutuvat tyttöjä heikommin 

itsesäätelyä edellyttävissä tehtävissä (ks. Backer-Grøndahl & Nærde, 2017; 

Hong ym., 2017, 8; Moran ym., 2013, 343; Yamamoto & Imai-Matsumura, 2019). 

Tämä voi selittyä sillä, että pojilla esiintyy korkeaa aktiivisuutta ja ulospäinsuun-

tautuneisuutta useammin kuin tytöillä (Hong ym., 2017, 8; Else-Quest, Hyde, 

Goldsmith & Hulle, 2006, 60). Tutkimuksissa on myös todettu, että pojilla on tem-

peramenttiulottuvuutena vähemmän tahdonalaista hallintaa kuin tytöillä (ks. Ali-

joki ym., 2016, 28–29; Else-Quest ym., 2006, 60; Olson ym., 2005, 34). 

 

Norjalaisessa tutkimuksessa tutkittiin viisivuotiaiden lasten sukupuolen ja van-

hemman koulutuksen yhteisvaikutusta lapsen käyttäytymisen säätelyyn. Tutki-

muksessa tyttöjen käyttäytymisen säätelyn todettiin olevan poikia vahvempaa sil-

loin kun heidän vanhemmillaan oli korkeampi koulutus tai korkeammat tulot Po-
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jilla tätä yhteyttä ei löytynyt. Heidän tutkimuksessaan yhteisvaikutusta ei kuiten-

kaan löytynyt luokkahuoneessa tapahtuvan käyttäytymisen säätelyyn. (Størksen 

ym., 2015, 679.) Myös toisessa norjalaisessa pitkittäistutkimuksessa tutkittiin lap-

sia puolivuotiaasta kolmevuotiaiksi asti. Tutkimuksessa tutkittiin lasten sosioeko-

nomisen taustan vaikutusta lasten itsesäätelytaitoihin. Tutkimuksessa lapsen so-

sioekonomisella taustalla (vanhemman korkeampi koulutus) oli positiivinen yh-

teys kognitiiviseen itsesäätelyyn, mutta ei emotionaaliseen. (Backer-Grøndahl & 

Nærde, 2017, 533, 540.) 

 
Vaikka temperamentin ja itsesäätelyn yhteyttä on tutkittu kohtuullisen paljon, on 

tutkimuskenttä hyvin moninaista. Tämä saattaa liittyä siihen, että temperamenttia 

määritellään erilaisista teorioista käsin. Itsesäätelyn tutkimuksessa on lisäksi 

usein vain joko kognitiivinen tai emotionaalinen näkökulma molempien yhtäaikai-

sen tarkastelun sijasta. (Backer-Grøndahl & Nærde, 2017, 539). Tämä tutkimus 

pyrkii tuomaan lisänsä tutkimuskentälle, jossa itsesäätelyä tarkastellaan monesta 

eri näkökulmasta käsin. 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten yksilöllisen temperamentin ja 

itsesäätelytaitojen välistä yhteyttä.  Tutkimuksessa tarkastellaan 3–6-vuotiaiden 

lasten temperamenttiulottuvuuksien yhteyttä itsesäätelyn haasteisiin sekä kogni-

tiivisiin että emotionaalisiin itsesäätelytaitoihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 

sitä, onko lapsen iällä, sukupuolella tai äidin koulutustasolla vaikutusta lapsen 

temperamentin ja itsesäätelytaitojen väliseen yhteyteen.  

 

1. Millainen on temperamentin ja itsesäätelytaitojen yhteys 3–6-vuotiailla lap-

silla? 

2. Vaikuttavatko lapsen ikä ja sukupuoli tai äidin koulutustaso temperamentin 

ja itsesäätelytaitojen väliseen yhteyteen? 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämän pro gradu –tutkielman aineisto tulee DAGIS-tutkimushankkeesta 

(https://dagis.fi). DAGIS on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopis-

ton yhteinen, monivuotinen, vuonna 2014 alkanut tutkimushanke, jossa tutkitaan 

3–6-vuotiaiden lasten hyvinvointia ja elintapoja sekä koti- että päiväkotiympäris-

tössä. DAGIS-tutkimushankkeen tavoitteena on edistää päiväkoti-ikäisten lasten 

terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia sekä kaventaa sosioekonomisia eroja lasten 

elintavoissa. (https://dagis.fi.) 
 

4.1 Tutkimuksen kulku 
 
Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty vuonna 2017 osana DAGIS-

hankkeen interventiotutkimusta. Aineisto koostuu intervention alkumittauksessa 

kerätystä kyselylomakemateriaalista eli aineistossa ovat mukana kaikki osallistu-

neet ennen kuin heidät on jaettu interventio- ja kontrolliryhmiin.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kutsua mukaan kuntia, jotka sijaitsivat sopivalla etäi-

syydellä pääkaupunkiseudulta. Tärkeää oli myös, että kunnassa oli useita päivä-

koteja sekä asukkailla erilaisia tulo- ja koulutustasoja. Kutsutut kunnat valittiin 

vertaamalla Etelä- ja Länsi-Suomen kuntatilastoja sekä rajattiin pois kunnat, jotka 

olivat osallistuneet edelliseen DAGIS-tutkimukseen vuosina 2015–2016. Tutki-

mukseen kutsuttiin osallistumaan seitsemän kuntaa. Tutkimus esiteltiin viidelle 

kunnalle, joista kaksi kuntaa päätti osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osal-

listui 29 kunnallista päiväkotia Salossa ja kolme kunnallista päiväkotia Riihimä-

ellä.  
 
Tutkijat vierailivat päiväkodeissa, esittelivät tutkimuksen varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille sekä kertoivat, mitä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta odotetaan 

osana tutkimusta. Perheiden rekrytointi kesti yhdestä kahteen viikkoa, kun päivä-

kodin varhaiskasvatushenkilökunta rekrytoi kasvokkain perheitä. DAGIS- tutki-

mukseen kutsuttiin 1710 lasta ja heidän perheensä. Lisäksi lasten vanhemmille 

jaettiin kirjeitse lisää tietoa tutkimuksesta, joka sisälsi suostumuslomakkeen. Per-

heet palauttivat suostumuksensa tai kieltävän vastauksensa päiväkodeille sulje-
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tuissa kirjekuorissa. Tutkimukseen osallistui 802 lasta perheineen (osallistumis-

aste 47 %). Tutkimukseen osallistuminen oli sekä vanhemmille että lapsille va-

paaehtoista ja osallistuminen oli mahdollista perua missä vaiheessa tahansa. 

Tutkimusetiikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.4. 
 
4.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lasten vanhempien sekä varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten arvioita lasten itsesäätelytaidoista sekä temperamentista. It-

sesäätelytaitoja arvioitiin kahdella eri mittarilla. Lasten itsesäätelyn haasteita ar-

vioivat varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Vanhemmat arvioivat erikseen las-

tensa kognitiivista ja emotionaalista itsesäätelyä ja temperamenttia sekä rapor-

toivat lastensa taustatiedot. 
 
Itsesäätelytaidot 
 
Lasten itsesäätelytaitojen mittaamisessa hyödynnettiin kahta eri kyselyä: Pikku-

Keskyä (Klenberg ym., 2017) sekä kyselyä, joka on osa lapsen sosiaalisen käyt-

täytymisen kyselylomaketta (Hartman, Luteijn, Serra & Minderaa, 2006). Pienten 

lasten keskittymiskysely eli PikkuKesky on alle kouluikäisten lasten, tarkkaavuu-

den ja toiminnanohjauksen arviointimenetelmä (ks. Klenberg, Jämsä, Häyrinen & 

Korkman, 2010). Lomakkeessa on 44 väittämää koskien lapsen toiminnanoh-

jausta ja tarkkaavaisuutta. Väittämät on jaettu yhdeksään osioon, jotka kootaan 

lopuksi yhteispistemääräksi (taulukko 1). Osiot ovat häiriöherkkyys, impulsiivi-

suus, motorinen levottomuus, kolme osiota tarkkaavaisuudesta, sen suuntaami-

sesta, ylläpidosta sekä siirtämisestä ja loput kolme osiota toiminnanohjauksesta, 

sen aloitteisuudesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.  Lomakkeen pisteytyksessä 

käytetään kolmiportaista Likert-asteikkoa (0 pistettä= ei ole ongelmia, 1 piste=on 

joskus ongelmia, 2 pistettä=on usein ongelmia). Mitä enemmän pisteitä lapsi saa, 

sitä enemmän haasteita lapsella on eri osioissa. (Klenberg ym., 2017, 14.) Tässä 

tutkimuksessa PikkuKesky-kyselystä saaduille arvoille käytetään nimitystä it-

sesäätelyn haasteet.  
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Taulukko 1 PikkuKesky:ssä käytetyt asteikot, niiden osioiden lukumäärät ja kuvaukset 
Klenbergiä ym., (2017, 15) mukaillen. 

 
 
  

Asteikko 
Osioiden 

lukumäärä 
Asteikon kuvaus 

Häiriöherkkyys 5 
Ulkoisten häiriötekijöiden kontrollointi, häi-

riöiden vaikutus keskittymiseen. 

Impulsiivisuus 10 
Automaattisten tai ei-toivottujen reaktioi-

den kontrollointi. 

Motorinen levotto-

muus 
5 

Motorisen aktiviteetin kontrollointi ja puhu-

misen tarpeen säätely. 

Tarkkaavuuden 

suuntaaminen 
5 

Tarkkaavuuden tietoinen kohdentaminen 

toiminnan kannalta keskeisiin asioihin. 

Tarkkaavuuden 

ylläpito 
4 

Tarkkaavuuden kohdentamisen kesto.  

Motivaation tai tehtävän keston vaikutus 

toimintaan. 

Tarkkaavuuden 

siirtäminen 
4 

Tarkkaavuuden kohteen vaihtaminen tai 

vuorottelu useamman kohteen välillä. 

Toiminnanohjaus 

aloitteisuus 
3 

Itseohjautuva toiminnan aloittaminen sekä 

aloittamisen nopeus. 

Toiminnanohjaus 

suunnittelu 
3 

Ennakointi ja suunnittelu ennen toiminnan 

aloittamista. 

Toiminnanohjaus 

toteutus 
5 

Itseohjautuva toiminnan eteneminen, ete-

nemisen nopeuden säätely sekä pitäyty-

minen aloitetussa toiminnassa. 

Osioiden luku-

määrä yhteensä 
44 
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Lasten itsesäätelytaitoja arvioitiin myös kymmenen väittämän sarjalla, joka on 

osa lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kyselylomaketta (CSBQ; Children’s Social 

Behaviour Questionnaire) (Hartman ym., 2006). Kyselylomaketta on aiemmin 

käytetty muun muassa Millennium-kohorttitutkimuksessa, jossa tutkittiin kolme-

vuotiaita lapsia (ks. Anderson, Sacker, Whltaker & Kelly, 2017). Kyselyn täytti 

lapsen vanhempi.  Viisi väittämää koskee lapsen emotionaalista ja viisi kognitii-

vista itsesäätelyä (liite 1). Jokaisessa kysymyksessä oli kolme vastausvaihtoeh-

toa (1=ei pidä paikkansa, 2=pitää osittain paikkansa, 3=pitää täysin paikkansa). 

Kysymysten pisteistä laskettiin keskiarvot emotionaaliselle ja kognitiiviselle it-

sesäätelylle. Emotionaalisen itsesäätelyn osiossa neljä ensimmäistä kysymystä 

viittaa heikompaan säätelyyn ja viimeinen kysymys parempaan säätelyyn. Mitä 

vähemmän pisteitä neljässä ensimmäisessä kysymyksessä sai, sitä enemmän 

lapsella arvioitiin olevan haasteita emotionaalisessa itsesäätelyssä. Asteikko kui-

tenkin käännettiin niin, että mitä enemmän pisteitä lapsi sai sekä emotionaalisen 

itsesäätelyn osioissa, sitä vahvempaa taidon arvioitiin olevan. Kognitiivisen it-

sesäätelyn osalta korkeat pisteet viittasivat vahvempaan säätelyyn.  
 

Temperamentti  
 

Lapsen temperamenttia arvioitiin vanhempien täyttämällä CBQ (Child Behaviour 

Questionnaire, lyhyt versio) – kyselylomakkeella. CBQ on Rothbartin tempera-

mentin määritelmään pohjautuva, vanhempien täytettäväksi tarkoitettu kyselylo-

make (Rothbart, 2001). Kyselyssä oli 36 väittämää (esitellään liitteessä 2), jotka 

kuvailivat lasten reaktioita ja käyttäytymistä. Kyselyn perusteella lapsille laskettiin 

pistemäärät kolmessa temperamenttiulottuvuudessa. Nämä ulottuvuudet olivat 

ulospäinsuuntautuneisuus, tahdonalainen hallinta ja kielteinen virittyneisyys. Jo-

kaisessa ulottuvuudessa oli 12 väittämää. Vanhemmat valitsivat lastansa viimeis-

ten kuuden kuukauden aikana parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Lomakkeen pis-

teytyksessä käytettiin seitsemänportaista Likert-asteikkoa (1=erittäin epätosi ku-

vaus lapsestasi, 2=melko epätosi kuvaus lapsestasi, 3=jonkin verran epätosi ku-

vaus lapsestasi, 4=ei tosi eikä epätosi kuvaus lapsestasi, 5=jonkin verran tosi 

kuvaus lapsestasi, 6=melko tosi kuvaus lapsestasi, 7=erittäin tosi kuvaus lapses-

tasi). (Putnam ja Rothbart, 2006.) 
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Kovariaatit 
 
Kovariaatteina tässä tutkimuksessa käytettiin taustatietolomakkeessa ilmoitettua 

lapsen ikää ja sukupuolta sekä äidin koulutustaustaa. Tutkimuksessa lapsen ikä 

oli jatkuvana muuttujana, kun taas sukupuoli oli luokiteltu muuttuja. Äidin koulu-

tusryhmä oli myös luokiteltu muuttuja. Vanhemman täyttämässä lomakkeessa 

kysyttiin vanhemman eli lomakkeen täyttäjän suhdetta lapseen eli onko lomak-

keen täyttäjä lapsen isä vai äiti. Lomakkeessa kysyttiin myös lomakkeen täyttäjän 

koulutusta sekä hänen asuinkumppaninsa koulutusta. Äidin koulutus -muuttuja 

muodostettiin näiden kahden lomakkeella kysytyn kohdan perusteella. Lomak-

keessa oli annettu seitsemän vastausvaihtoehtoa (peruskoulu/kansakoulu, am-

mattikoulu, lukio/ylioppilastutkinto, alempi korkeakoulututkinto/opistotutkinto, 

ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatti/tohtori, jokin muu, mikä?). Tämän tutki-

muksen aineistossa äidin koulutusryhmät on luokiteltu matalaan (peruskoulu, 

ammattikoulu tai ylioppilastutkinto), keskimmäiseen (ammattikorkea tai kandi-

daatintutkinto) ja korkeaan koulutukseen (maisteri- tai tohtoritasoinen koulutus).   
 

4.3 Aineiston analyysi 
 

Aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS statistics 25 –tilasto-ohjelmaa. Tut-

kimuksen tarkoituksena oli selvittää eri temperamenttiulottuvuuksien yhteyksiä 

lasten itsesäätelytaitoihin eli tutkia onko eri temperamenttisilla lapsilla erilaiset 

itsesäätelytaidot. Lisäksi tarkasteltiin, oliko äidin koulutuksella, lapsen sukupuo-

lella tai iällä yhdysvaikutusta edellä mainittuun yhteyteen, eli ovatko temperamen-

tin ja itsesäätelyn väliset yhteydet erilaisia tytöillä ja pojilla, eri ikäisillä lapsilla tai 

eri koulutustaustan omaavilla lapsilla. 

 

Muuttujien normaaliutta tarkasteltiin kuvaajista. PikkuKesky:n perusteella muo-

dostetun itsesäätelyn haasteet -muuttujan arvot eivät olleet normaalisti jakautu-

neita (jakaumat esitelty liitteessä 3), joten muuttujalle tehtiin logaritmimuunnos. 

Aluksi lasten temperamentin ja itsesäätelyn yhteyttä tutkittiin tarkastelemalla kor-

relaatioita. Tässä tutkimuksessa korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatio-

kertoimen avulla. Korrelaatioanalyysissa tarkastellaan kahden muuttujan välistä 

lineaarista yhteyttä toisiinsa (Metsämuuronen, 2011, 709). Nummenmaan (2009, 
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309) mukaan regressiomenetelmiä tulee käyttää, jos tarkoituksena on mallintaa 

muuttujien välisiä yhteyksiä ja ennustaa jollakin muuttujalla toisen muuttujan ar-

voja. Regressioanalyysi perustuu hyvin pitkälle korrelaatioiden eli muuttujien yh-

teisvaihtelun tutkimiseen (Nummenmaa, 2009, 309). Lisäksi tyttöjen ja poikien 

välisiä eroja tutkittiin keskiarvojen eroissa varianssianalyysillä ja prosenttiosuuk-

sien eroa Khiin neliö – testillä. Regressioanalyysillä pyritään selittämään jonkin 

selitettävän muuttujan ja joidenkin selittävien muuttujien välistä yhteyttä (Ta-

bachnick & Fidell, 2019, 99). Regressioanalyysin avulla tässä tutkimuksessa pys-

tytään tarkastelemaan, kuinka yhden riippuvan muuttujan arvojen vaihtelua voi-

daan ennustaa riippumattomilla muuttujilla (Nummenmaa, 2009, 309). Ensimmäi-

sessä regressiomallissa olivat mukana kaikki temperamenttiulottuvuudet. Toi-

sessa mallissa analyyseihin lisättiin vakioiviksi tekijöiksi lapsen ikä ja sukupuoli 

sekä äidin koulutus.  

 

Lopuksi regressioanalyysin avulla tarkasteltiin vielä, oliko lapsen iällä ja sukupuo-

lella sekä äidin koulutuksella yhdysvaikutusta temperamenttiulottuvuuksien ja it-

sesäätelyn väliseen yhteyteen. Interaktiomuuttuja lisättiin lineaarisiin regres-

siomalleihin. Rajalan (2018, 303) mukaan, jos interaktiomuuttujan regressioker-

roin on tilastollisesti merkitsevä, osoittaa se, että aineistossa on X- ja Z-muuttu-

jien välinen yhdysvaikutus selitettäessä Y-muuttujaa. Tässä tapauksessa voi-

daan osoittaa, että X:n ja Y:n välinen yhteys riippuu Z-muuttujan saamista ar-

voista (Rajala, 2018, 303). Tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä regres-

siokerroin tarkoittaisi, että jollakin taustamuuttujalla (lapsen ikä, sukupuoli tai äi-

din koulutus) olisi vaikutusta lapsen temperamenttiulottuvuuksien ja itsesäätely-

taitojen väliseen yhteyteen. 
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4.4 Tutkimuksen etiikka 
 

Tutkimus on toteutettu DAGIS-tutkimushankkeessa. Ihmistieteiden eettisen en-

nakkoarvioinnin toimikunta on antanut eettisen hyväksynnän DAGIS-interven-

tiotutkimukselle toukokuussa 2017 (22/2017; 16.5.2017). Tutkimukseen osallis-

tuneiden henkilötiedot on suojattu ja tutkimusmateriaali on pseudonymisoitu. Per-

heillä oli mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa missä vaiheessa tahansa. 

 

Tutkimus on suoritettu hyvää eettistä tutkimuskäytäntöä noudattaen. Tutkimusai-

neistoa säilytetään hankkeen ohjeiden mukaisesti ja käsitellään luottamukselli-

sesti. Tutkija pyrkii analyyseissa ja tulkinnoissa tieteelliseen objektiivisuuteen niin 

hyvin kuin se on mahdollista. Tutkimusaineisto on ollut tässä pro gradu -työssä 

vain tutkijan omassa käytössä, eivätkä ulkopuoliset ole päässeet aineistoa tar-

kastelemaan. Tähän tutkimukseen saatu DAGIS-aineisto on tarkoitettu vain tut-

kijan käyttöön tutkimuksen tekemisen ajaksi ja tutkimuksen valmistuttua saadut 

aineistot poistetaan. Tutkimuksen tekemisessä muodostuneet SPSS-tulosteet 

säilytetään kuitenkin viisi vuotta, jotta niihin voidaan palata, jos tutkimuksessa 

esiintyy jotakin tarkistettavaa.  
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5 Tutkimustulokset  
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa saadut tulokset tutkimuskysymyksittäin, 

tuloksia havainnollistetaan käyttämällä taulukoita. 
 

5.1 Aineiston kuvailu 
 

Taulukossa 2 kuvaillaan tutkimuksessa käytetty aineisto. DAGIS-tutkimukseen 

osallistui yhteensä 802 lasta, joiden iän keskiarvo oli 5,2 vuotta. Tutkittavista 47 

prosenttia (n = 375) oli tyttöjä ja poikia oli 53 prosenttia (n = 426). Lasten äitien 

koulutustaso vaihteli seuraavasti: matala eli peruskoulu, ammattikoulu tai ylioppi-

lastutkinto oli 39 prosentilla, keskitaso eli ammattikorkea tai kandidaatintutkinto 

44 prosentilla ja korkea eli maisteri- tai tohtoritasoinen koulutus 17 prosentilla äi-

deistä. Tämän tutkimuksen analyyseissä oli mukana 579 lasta, heiltä oli saata-

vissa tiedot sekä temperamentin että itsesäätelyn osalta.  
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Taulukko 2 Osallistujien taustatiedot DAGIS-tutkimuksessa. 

*p-arvo koskee tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Jatkuvilla muuttujilla käytetty varianssi-
analyysiä ja χ2-testiä koulutusmuuttujalla. 
 

  

 
 

N 
Keskiarvo 
(keskiha-

jonta)  
/ prosentti-

osuus 

 
Tytöt 

 
Pojat 

 
p-

arvo*  

   
   

Ikä 801 5,2  
(1,1) 

5,2 (1,0) 5,2 (1,1) ,99 

Sukupuoli 
  

   

Tytöt 375 47 %    

Pojat 426 53 %    

Temperamenttiulottuvuudet 
  

   

Ulospäinsuuntautuneisuus 614 4,7 (0,9) 4,5 (0,9) 4,8 (0,9) <,001 

Kielteinen virittyneisyys  614 3,7 (0,9) 3,7 (0,9) 3,6 (0,9) ,23 

Tahdonalainen hallinta 614 5,3 (0,8) 5,5 (0,7) 5,1 (0,8) <,001 

Itsesäätely 
  

   

Kognitiivinen  
itsesäätely 

697 2,3 (0,4) 2,3 (0,4) 2,3 (0,4) ,02 

Emotionaalinen  
itsesäätely 

697 2,3 (0,5) 2,3 (0,5) 2,2 (0,5) ,01 

Itsesäätelyn  
haasteet 

702 14,4 (17,2) 9,8 (12,6) 18,2 (19,5) <,001 

Äidin koulutus 
  

  ,68 

Matala 270 39 % 37 % 40 %  

Keskimmäinen  306 44 % 45 % 44 %  

Korkea  117 17 % 18 % 16 %  
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5.2 Itsesäätelyn ja temperamentin välinen yhteys 
 

Lasten temperamenttiulottuvuuksien ja itsesäätelytaitojen välistä yhteyttä tutkit-

tiin ensin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla (taulukko 3). Tulokset esitetään 

erikseen tytöille ja pojille seuraavasti: tyttöjen korrelaatiokertoimet ovat taulu-

kossa diagonaalin yläpuolella ja poikien diagonaalin alapuolella.  

 

Emotionaalinen ja kognitiivinen itsesäätely olivat positiivisessa yhteydessä toi-

siinsa sekä tytöillä että pojilla. Itsesäätelyn haasteiden yhteydet emotionaaliseen 

ja kognitiiviseen itsesäätelyyn olivat erilaisia tytöillä ja pojilla. Mitä enemmän po-

jilla oli itsesäätelyn haasteita, sitä matalammat olivat pisteen sekä kognitiivisessa 

että emotionaalisessa itsesäätelyssä. Itsesäätelyn haasteet olivat myös tytöillä 

yhteydessä mataliin pisteisiin kognitiivisessa itsesäätelyssä. Itsesäätelyn haas-

teet ja emotionaalinen itsesäätely eivät olleet tytöillä kuitenkaan yhteydessä toi-

siinsa.  

 

Ulospäinsuuntautuneilla ja aktiivisilla lapsilla oli enemmän haasteita itsesääte-

lyssä. Kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn sekä ulospäinsuuntautunei-

suuden yhteydet olivat kuitenkin erilaisia tytöillä ja pojilla. Ulospäinsuuntautuneet 

tytöt saivat matalammat pisteet kognitiivisessa ja emotionaalisessa itsesääte-

lyssä. Pojilla ulospäinsuuntautuneisuus ei sen sijaan ollut yhteydessä kognitiivi-

seen tai emotionaaliseen itsesäätelykykyyn. Kielteisesti virittyneillä lapsilla oli 

enemmän haasteita emotionaalisessa ja kognitiivisessa itsesäätelyssä. Kieltei-

nen virittyneisyys ei kuitenkaan ollut yhteydessä itsesäätelyn haasteisiin. Lap-

silla, joilla oli enemmän tahdonalaista hallintaa, oli vähemmän itsesäätelyn haas-

teita. Heillä olivat myös taitavampia emotionaalisessa ja kognitiivisessa itsesää-

telyssä. 

 

Iältään nuoremmilla tytöillä oli enemmän haasteita itsesäätelyssä, kun taas van-

hemmilla tytöillä oli enemmän tahdonalaista hallintaa. Kognitiivinen itsesäätely 

vahvistui ja itsesäätelyn haasteet vähenivät pojilla iän myötä. Pojilla itsesäätelyn 

haasteet vähenivät äidin koulutustason noustessa.  
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Taulukko 3 Temperamenttiulottuvuuksien, itsesäätelytaitojen eri osa-alueiden, lapsen iän ja äidin koulutustason väliset yhteydet Pearsonin kor-
relaatioanalyysilla tarkasteltuna erikseen tytöille (N=285–321) ja pojille (N=329–380). 

*= p < ,05, ** = p < ,01, *** p < ,001 
Tyttöjen arvot diagonaalin yllä ja pojat alla 
Äidin koulutuksen yhteyksiä tarkasteltu Spearmanin korrelaatioanalyysillä, koska muuttuja ei ole jatkuva. 
 
 

 Ikä Ulospäin-
suuntautu-
neisuus 

Kielteinen 
virittynei-
syys 

Tahdonalai-
nen hallinta 

Kognitiivi-
nen 
itsesäätely 

Emotionaali-
nen itsesää-
tely 

Itsesäätelyn 
haasteet 

Äidin  
koulutus 

Ikä 1 0,05 -0,04 0,15* 0,08 0,03 -0,24*** 0,07 

Ulospäinsuun-
tautuneisuus 

0,05 1 -0,15* -0,03 -0,15* -0,17** 0,18** -0,02 

Kielteinen  
virittyneisyys 

0,04 -0,12* 1 -0,06 -0,39*** -0,52*** 0,02 -0,06 

Tahdonalainen 
hallinta 

0,06 -0,23*** -0,13* 1 0,25*** 0,18** -0,19** 0,01 

Kognitiivinen 
itsesäätely 

0,11* 0,09 -0,34*** 0,29*** 1 0,32*** -0,13* 0,08 

Emotionaali-
nen itsesäätely 

0,06 -0,11 
 

-0,47*** 0,28*** 0,36*** 1 -0,12 0,05 

Itsesäätelyn 
haasteet 

-0,11* 0,29*** -0,00 -0,27*** -0,25*** -0,21*** 1 -0,11 

Äidin koulutus -0,03 -0,05 -0,07 0,03 0,01 0,06 -0,14* 1 
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Lasten temperamenttiulottuvuuksien yhteyttä itsesäätelyn haasteisiin sekä kog-

nitiivisiin että emotionaalisiin itsesäätelytaitoihin tarkasteltiin seuraavaksi lineaa-

risella regressioanalyysilla (taulukko 4). Ensimmäisessä mallissa olivat mukana 

kaikki temperamenttiulottuvuudet ja toisessa mallissa analyysit lisäksi vakioitiin 

lapsen iällä ja sukupuolella sekä äidin koulutuksella. 

 

Ulospäinsuuntautuneilla lapsilla oli enemmän haasteita itsesäätelytaidoissa. 

Näin oli sekä mallissa 1, jossa olivat mukana kielteinen virittyneisyys sekä tah-

donalainen hallinta, että mallissa 2, joka oli lisäksi vakioitu lapsen iällä ja suku-

puolella sekä äidin koulutuksella. Kielteinen virittyneisyys ei ollut yhteydessä 

haasteisiin itsesäätelyssä. Korkeat pisteet tahdonalaisessa hallinnassa viittasivat 

pienempään määrään itsesäätelyn haasteita sekä mallissa 1 että 2.  

 

Ulospäinsuuntautuneilla lapsilla oli vähemmän ongelmia kognitiivisessa itsesää-

telyssä, mutta enemmän haasteita emotionaalisessa itsesäätelyssä sekä mal-

lissa 1 että 2. Sen sijaan kielteisesti virittyneillä lapsilla oli enemmän haasteita 

niin emotionaalisessa kuin kognitiivisessa itsesäätelyssäkin sekä mallissa 1 että 

mallissa 2. Lapsilla, joilla oli enemmän tahdonalaista hallintaa, oli paremmat emo-

tionaaliset sekä kognitiiviset itsesäätelytaidot sekä mallissa 1 että mallissa 2.  
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Taulukko 4 Temperamentin ja itsesäätelyn välinen yhteys lineaarisella regressioanalyy-
sillä tarkasteltuna (N=518–579). 

*= p < ,05, ** = p < ,01, *** p < ,001 
Malli 1: Kaikki temperamenttiulottuvuudet samaan aikaan mallissa 
Malli 2: Malli 1 + lapsen ikä ja sukupuoli sekä äidin koulutus vakioitu 
  

 
Itsesäätelyn  

haasteet 
Kognitiivinen  
itsesäätely 

Emotionaalinen it-
sesäätely 

 B 95 %  
luottamus-

väli 

B 95 %  
luottamusväli 

B 95 %  
luottamus-

väli 
Ulospäin-  
suuntautunei-
suus 

 
 

 

   Malli 1 0,13*** 0,08, 0,18 0,05** 0,02, 0,082 -0,09*** -0,13, -0,01 

   Malli 2 0,12***  0,07, 0,17 0,05** 0,02, 0,08 -0,09*** -0,13, -0,05 

Kielteinen  
virittyneisyys 

   

   Malli 1 0,03 -0,02, 0,08 -0,14*** -0,17, -0,11 -0,27*** -0,31, -0,23 

   Malli 2 0,03 -0,02, 0,08 -0,14*** -0,18, -0,11 -0,28*** -0,32, -0,24 

Tahdonalai-
nen hallinta 

   

   Malli 1 -0,17*** -0,23, -0,11 0,15*** 0,11, 0,19 0,12*** 0,07, 0,16 

   Malli 2 -0,12*** -0,18, -0,05 0,13*** 0,09, 0,17 0,10*** 0,05, 0,15 
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5.3 Lapsen sukupuoli ja ikä sekä äidin koulutus yhteyttä muok-
kaavina tekijöinä 

 
Lopuksi regressioanalyysin avulla tarkasteltiin vielä, oliko lapsen iällä ja sukupuo-

lella sekä äidin koulutuksella yhdysvaikutusta temperamenttiulottuvuuksien ja it-

sesäätelyn väliseen yhteyteen. Yhteyttä tarkasteltiin interaktioanalyysillä, jossa 

interaktiomuuttuja lisättiin lineaarisiin regressiomalleihin. Tässä tutkimuksessa 

lapsen ikä, sukupuoli tai äidin koulutustaso eivät muokanneet temperamenttiulot-

tuvuuksien ja itsesäätelyn välistä yhteyttä. 
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Luotettavuus 
 

Tässä tutkimuksessa itsesäätely- ja temperamenttiaineisto löytyi 579 lapselta, 

joka on suhteellisen suuri aineisto. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdesta 

kunnasta (vastausprosentti 47 %). Riihimäen kolme päiväkotia ja Salon 29 päi-

väkotia on valittu tutkimukseen mukaan, koska niiden edustavuus on hyvä (eivät 

olleet vinoutuneet tulo- ja koulutustason mukaan). Tärkeää oli myös, että kun-

nassa oli useita päiväkoteja sekä ne sijaitsivat sopivalla etäisyydellä pääkaupun-

kiseudulta. 
 

Lasten itsesäätelytaitoja sekä temperamenttiulottuvuuksia arvioitiin kyselylomak-

keilla, joiden käytössä on huomioitava, että tuloksiin vaikuttaa aina vastaajan 

subjektiivinen näkemys sekä kokemus lapsen toiminnasta. Vastaajat voivat myös 

tulkita aiheita, lomakkeiden kysymyksiä tai väittämiä eri tavalla. (Vilkka, 2018, 

159.) Tässä tutkimuksessa luotettavuutta lisää se, että lapsen itsesäätelyä ovat 

arvioineet niin varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuin myös lapsen omat van-

hemmat. Aron (2011c, 107) mukaan lasten itsesäätelytaitoja tulisi tarkastella eri-

laisissa ympäristöissä, joissa lapsen turvan lähteet sekä hänen kohtaamansa 

haasteet vaihtelevat, jolloin arvioidessamme lapsen toimintaa on mahdollista 

saada oikeanlaisempi kuva hänen taidoistaan. Lapsen taidot saattavat nimittäin 

vaihdella paikan, ajan sekä elämänmuutosten mukaan. (Aro, 2011c, 107). 
 

Lasten itsesäätelyä tutkittiin PikkuKesky-kyselyllä, jonka luotettavuutta Klenberg 

ym. (2017, 19) ovat arvioineet ja todenneet lomakkeen luotettavaksi. Kyselyn as-

teikkojen sisäistä johdonmukaisuutta on arvioitu Cronbachin alfa-kertoimen 

avulla, joka vaihteli .73-.94 välillä. Tulos on hyvä ja lisää lomakkeen luotetta-

vuutta. (Klenberg ym., 2017, 21.) PikkuKesky-kysely on suunnattu varhaiskasva-

tuksen ammattilaisille (N=757) ja jonka täytti varhaiskasvatuksen opettaja 

(N=629, 83 %), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (N=115, 15 %) tai varhaiskas-

vatuksen erityisopettaja (N=13, 2 %). Lomakkeen täyttäneet varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset tunsivat lapset vaihtelevasti sekä varhaiskasvatusryhmän kokoon-

pano sekä ryhmäkohtaiset tukimuodot saattavat vaihdella ryhmien välillä. Pikku-

Kesky-lomakkeessa kysyttiin, kuinka kauan lomakkeen täyttäjä oli tuntenut lap-

sen. Vastauksista (N=709) kävi ilmi, että 62 prosentissa vastauksista (N=441) 
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lomakkeen täyttäjä oli tuntenut lapsen alle vuoden (199 vastauksessa vastaaja 

oli tuntenut lapsen alle kuukauden), 31 prosentissa vastauksista (N=221) täyttäjä 

oli tuntenut lapsen 1-2 vuotta ja 7 prosentissa vastauksista (N=47) täyttäjä oli 

tuntenut yli 2 vuotta. Osa lomakkeen täyttäjistä oli pohtinut lapsen vähäisen tun-

temisen vaikutusta arvioonsa lomakkeen avoimessa kohdassa. On tärkeää huo-

mioida, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten havainnot lasten itsesäätelytai-

doista liittyvät lapsen toimintaan erilaisissa päiväkodin tilanteissa, joissa varhais-

kasvatusikäisten lasten kehittyvät itsesäätelytaidot ovat koetuksella. Myös jokai-

nen varhaiskasvatusryhmä on erilainen, jolloin jossakin ryhmässä lasten itsesää-

telytaidot saattavat olla paremmin tuettuja. (Alijoki ym., 2016, 33; Klenberg ym., 

2017, 12.) 

 

Luotettavuutta lisää myös se, että myös vanhemmat arvioivat lasten itsesäätelyä. 

Vanhemmat täyttivät lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kyselylomakkeen, jossa 

tarkasteltiin erikseen lapsen emotionaalista ja kognitiivista itsesäätelyä. Hartman 

ym. (2006) ovat tarkastelleet pitkän alkuperäisen kyselyn kokonaisluotettavuutta 

ja todenneet sen hyväksi. Tässä tutkimuksessa kyselystä on kuitenkin käytetty 

vain 10 kohtaa, jotka mittaavat kognitiivista ja emotionaalista itsesäätelyä. Tässä 

tutkimuksessa käytetty kysely on suomennettu Andersonin ym., (2017) tutkimuk-

sesta ja heidän tutkimuksessaan samaa kyselyä on käytetty kolmevuotiaiden las-

ten itsesäätelytutkimuksessa. On syytä kuitenkin huomioida, että Andersonin ym. 

(2017) tutkimuksessa lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kyselylomakkeella oli 

vain vähän luotettavuutta. Heidän otoksessaan heikko luotettavuus näkyi varsin-

kin kognitiivisessa itsesäätelyasteikossa, jonka kolme vastausvaihtoehtoa ai-

heuttivat vastausten jakautumisen vinosti. Tutkimuksessa tutkittiin vain 3-vuotiai-

den lasten itsesäätelyä, jolloin syynä heikkoon luotettavuuteen voi olla myös se, 

että kysely ei onnistunut arvioimaan sen ikäisten lasten itsesäätelyä (Anderson 

ym., 2017, 9.) 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen täyttämän PikkuKesky-kyselyn ja vanhem-

pien täyttämän itsesäätelykyselyn väliset korrelaatiot olivat suhteellisen korkeita 

poikien kohdalla, mutta tyttöjen kohdalla korrelaatiot jäivät matalammiksi. Tämän 

tutkimuksen kanssa samankaltaista asetelmaa, jossa niin vanhemmat kuin var-

haiskasvatuksen ammattilaiset olisivat arvioineet lasten itsesäätelytaitoja ei ole 
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löytynyt, mutta tämä tulos voi johtua muun muassa siitä, että tytöt toimivat eri 

lailla jommassakummassa ympäristössä tai sitten lapsen sukupuolella on vaiku-

tusta itsesäätelyn arviointiin. Yamamoton ja Imai-Matsumuran (2019) tutkimuk-

sessa tutkittiin 5-vuotiaiden lasten sukupuolieroja toiminnanohjauksessa ja käy-

töksellisessä itsesäätelyssä. Tutkijoiden ryhmässä tapahtuneissa havainnoin-

neissa ei löytynyt sukupuolieroja, mutta opettajien arvioinneista löytyi. Opettajat 

arvioivat tytöillä olevan vähemmän haasteita kuin pojilla. Tutkijat arvioivat tulok-

sen syyksi muun muassa opettajien arvioiden olevan henkilökohtaisia kokemuk-

sia lapsista eikä arvioidusta tilanteesta. Lisäksi he vielä pohtivat kulttuurin mah-

dollisesti vaikuttavan tuloksiin, koska Japanissa tytöillä ja pojilla on hyvin erilaiset 

leikit sekä poikien odotetaan olevan aktiivisia ja tyttöjen hyvin käyttäytyviä. (Ya-

mamoton ja Imai-Matsumuran, 2019, 62, 64.) 

 

Lasten temperamenttia tutkittiin lapsen käyttäytymisen kyselylomakkeella, joka 

on validoitu Yhdysvalloissa (de la Osa, Granero, Penelo, Domènech & Lourdes, 

2014, 5), mutta ei Suomessa. Kyselyn luotettavuutta on tutkittu ja se on todettu 

luotettavaksi (De la Osan ym., 2014; Putnam & Rothbat, 2006) Tässä tutkimuk-

sessa käytettiin lyhyempää versiota temperamenttikyselystä. Tulokset olisivat 

voineet olla erilaiset, jos tutkimuksessa olisi käytetty pidempää versiota kyselystä 

tai jos tutkimuksessa olisi käytetty jotain toista lomaketta, jossa temperamentti 

olisi määritelty eri tavalla. Tässä tutkimuksessa lasten temperamenttia ovat arvi-

oineet vanhemmat.  Rothbartin ja Batesin (2006, 118) mukaan vanhempien täyt-

tämiä kyselyitä tulisi käyttää lasten temperamentin tutkimisessa, koska vanhem-

mat näkevät lapsensa käyttäytymistä ja toimintaa monissa eri tilanteissa. Tutki-

mustulokset olisivat voineet kuitenkin olla erilaiset, jos lapsen ryhmän varhais-

kasvatuksen opettaja tai tutkija olisi havainnoinut lasta. Seuraavassa luvussa tä-

män tutkimuksen tuloksia tarkastellaan ja verrataan aiempaan tutkimukseen.  
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Yhteenveto ja pohdinta 
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 3–6-vuotiaiden lasten kolmen temperamenttiulottu-

vuuden yhteyttä itsesäätelyn haasteisiin sekä kognitiivisiin ja emotionaalisiin it-

sesäätelytaitoihin. Lisäksi tarkasteltiin sitä, että onko lapsen iällä, sukupuolella tai 

äidin koulutustaustalla vaikutusta muokkaavana tekijänä lapsen temperamentin ja 

itsesäätelytaitojen väliseen yhteyteen. Temperamenttiulottuvuuksista tahdonalai-

nen hallinta ja ulospäinsuuntautuneisuus olivat yhteydessä itsesäätelyn haastei-

siin: Itsesäätelyn haasteita oli enemmän ulospäinsuuntautuneilla lapsilla ja vä-

hemmän niillä lapsilla, joilla oli enemmän tahdonalaista hallintaa. Temperament-

tiulottuvuuksien ja kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn väliltä löydettiin 

myös yhteyksiä.  Kielteisesti virittyneillä lapsilla oli heikompi kognitiivinen itsesää-

tely, kun taas niillä lapsilla, joilla oli enemmän tahdonalaista hallintaa tai enem-

män ulospäinsuuntautuneisuutta, oli hyvät kognitiiviset itsesäätelytaidot. Ulos-

päinsuuntautuneilla ja kielteisesti virittyneillä lapsilla oli vähemmän emotionaa-

lista itsesäätelyä. Tahdonalaisesti itseään hyvin hallitsevilla lapsilla oli hyvät emo-

tionaalisen itsesäätelyn taidot. Lapsen sukupuolella ja iällä sekä äidin koulutuk-

sella ei ollut yhdysvaikutusta lapsen temperamentin ja itsesäätelytaitojen väli-

seen yhteyteen. Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat aiempaa tutkimusta, 

joissa on tutkittu lapsen temperamenttiulottuvuuksien ja itsesäätelytaitojen välistä 

yhteyttä (Alijoki ym., 2016; Berdan ym., 2008; Dollar & Stifter, 2012; Hong ym., 

2017). Seuraavaksi kuvataan saatuja tutkimustuloksia tarkemmin sekä pohditaan 

tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat saatuihin tuloksiin. 

 

Itsesäätelytaitojen vahvistaminen on olennainen osa varhaiskasvatusta. Itsesääte-

lytaidot ovat ehto oppimiselle, ystävyyssuhteille sekä myöhemmälle kognitiiviselle 

suoriutumiselle (Alijoki ym., 2016, 24). Päiväkodin tilanteet ja erilaiset vaatimukset 

kuormittavat temperamentiltaan erilaisia lapsia eri tavalla (Suhonen ym., 2014, 

194). Siksi onkin tärkeää tunnistaa lasten yksilölliset temperamenttiulottuvuudet 

sekä ymmärtää millainen vaikutus niillä on lapsen itsesäätelyn kehitykseen (Ali-

joki ym., 2016, 24). 
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Temperamentiltaan ulospäinsuuntautuneet lapset ovat taipuvaisia aktiivisuuteen, 

impulsiivisuuteen sekä hakemaan jännittäviä kokemuksia. Ulospäinsuuntautu-

neilla lapsilla on todettu olevan enemmän taipumusta näkyviin vihanpurkauksiin 

sekä aggressiivisuuteen (Rothbart ym., 2001, 1398, 1404; Rothbart, 2007, 209). 

Ulospäinsuuntautuvilla lapsilla saattaakin olla kohonnut riski häiriökäyttäytymi-

seen varhaiskasvatuksessa, ellei heitä ohjata toiseen suuntaan Tässä tutkimuk-

sessa ulospäinsuuntautuneilla lapsilla haasteita esiintyi emotionaalisessa it-

sesäätelyssä. Myös Dollar ja Stifter (2012, 190) ovat saaneet samankaltaisia tu-

loksia tutkimuksessaan, jossa tutkivat ulospäinsuuntautuneiden neljävuotiaiden 

lasten emotionaalista itsesäätelyä ja sen vaikutusta lasten vuorovaikutussuhtei-

siin. Voimakkaasti ulospäinsuuntautuneilla lapsilla on todettu olevan vaikeuksia 

emotionaalisessa itsesäätelyssä ja sen myötä ongelmia myös vertaissuhteissa 

(Dollar & Stifter, 2012, 190). Ulospäinsuuntautuneilla lapsilla oli parempi kognitii-

vinen itsesäätely tässä tutkimuksessa ja saatu tulos voi johtua kyselyssä kysy-

tyistä kysymyksistä (ks. liite 1). Kysymykset kognitiivisen itsesäätelyn osioissa 

eivät välttämättä onnistuneet mittaamaan temperamentiltaan ulospäinsuuntautu-

neen lapsen kognitiivista itsesäätelyä. Kyselyssä muun muassa kysyttiin: Löytää 

omatoimisesti itselleen tekemistä sekä on omatoiminen, itsenäinen ja pyytää 

apua vasta viimeisenä vaihtoehtona. Tällainen käytös saattaa hyvin kuvailla ulos-

päinsuuntautuneen lapsen aktiivista ja impulsiivista käyttäytymistä kotona. Aikai-

sempaa tutkimusta temperamentiltaan ulospäinsuuntautuneiden lasten kognitii-

visista itsesäätelytaidoista ei kuitenkaan ole, mutta aiemmissa tutkimuksissa on 

kuitenkin havaittu, että temperamentiltaan ulospäinsuuntautuneilla lapsilla esiin-

tyy enemmän itsesäätelyn haasteita (Alijoki, 2016; Berdan ym., 2008; Dollar & 

Stifter, 2012). 
 

Kielteisesti virittynyt temperamentti on aiemmissa tutkimuksissa ollut yhteydessä 

heikompiin itsesäätelytaitoihin (Alijoki ym, 2016; Berdan ym., 2008). Tässä tutki-

muksessa kielteisesti virittynyt temperamentti ei ollut yhteydessä itsesäätelyn 

haasteisiin. Sen sijaan heillä oli huonompi kognitiivinen ja emotionaalinen it-

sesäätely. Nämä osittain ristiriitaiset tulokset voivat osaltaan selittyä sillä, että 

tässä DAGIS-tutkimuksessa emotionaalista ja kognitiivista itsesäätelyä ovat arvi-

oineet lapsen vanhemmat, kun taas itsesäätelyn haasteet arvioitiin varhaiskas-
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vatuksessa. Berdanin ym. (2008, 961) tutkimuksessa lasten itsesäätelyä ovat ar-

vioineet vanhemmat ja Alijoen ym. (2016, 25) tutkimuksessa puolestaan itsesää-

telyä ei mitattu vaan siinä tarkasteltiin erityisryhmiä, joissa 20 prosentilla lapsista 

oli säätelytaitojen vaikeutta ja erityisen tuen tarve. Erilaiset tulokset saattavat siis 

selittyä sillä, että lapsen kielteinen virittyneisyys saattaa näyttäytyä kotona eri ta-

valla kuin varhaiskasvatuksessa. Kotona lapsen kielteisesti virittynyt tempera-

mentti saattaa näkyä turhautumisena, vihana ja rauhoittumisen vaikeutena (Roth-

bart ym., 2001, 1397). Koti on ympäristönä lapselle erilainen kuin varhaiskasva-

tus, jossa lapsen temperamentille voi olla ominaista pelko, suru ja vetäytyvyys 

uusista tilanteista (Klenberg ym. 2017, 12; Rothbart ym., 2001, 1397). 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän lapsella oli tahdonalaista hal-

lintaa, sitä enemmän heillä oli kognitiivista ja emotionaalista itsesäätelyä ja sitä 

vähemmän haasteita itsesäätelyssä. Tämä tulos saa tukea aiemmista tutkimuk-

sista (ks. Alijoki ym, 2016; Rothbart, 2011, 182), joissa tahdonalainen hallinta 

näkyy hyvänä kykynä tarkkaavaisuuden ja kontrollin säilyttämiseen (Rothbart 

ym., 2001, 1398). Alijoen ym. (2016, 29, 30) tutkimuksen vertaislapsilla oli enem-

män tahdonalaista hallintaa kuin erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla. Tutkimuk-

sessa lapsen tahdonalainen hallinta oli yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen 

(Alijoki, 2016, 32). Aiemmissa tutkimuksissa (Moran ym., 2013, 342; Zhou ym., 

2012, 117) tahdonalaista hallintaa on kuvattu kognitiivisen ja emotionaalisen it-

sesäätelyn yhdistelmänä. Tämä tarkoittaa sitä, että tahdonalaisesti itseään hyvin 

hallitsevilla lapsilla on paremmat itsesäätelytaidot kuin muun temperamenttisilla 

lapsilla. Paremmat itsesäätelytaidot näkyvät lapsen positiivisena itsetuntona, hy-

vänä tuotteliaisuutena ja suoriutumisena sekä positiivisesti sosiaalisissa suh-

teissa (Blair & Diamond, 2008, 899–900) sekä luultavasti myöhemmin myös pa-

rempana koulusuoriutumisena (Aro, 2014, 275). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu taustatekijöiden (esim. ikä, sukupuoli, van-

hempien koulutustaso) olevan yhteydessä lasten itsesäätelyyn tai temperament-

tiin (Alijoki ym., 2016; Hong ym., 2017; Klenberg ym., 2017). Itsesäätely on kehi-

tyksellinen taito ja tahdonalainen hallinta auttaa itsesäätelyssä (Rothbart & Bates, 

2006, 129; Nigg, 2017, 3, 11–12). Tulokseksi tässä tutkimuksessa saatiinkin että, 
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Iältään nuoremmilla tytöillä oli enemmän haasteita itsesäätelyssä, kun taas van-

hemmilla tytöillä oli enemmän tahdonalaista hallintaa. Kognitiivinen itsesäätely 

vahvistui ja itsesäätelyn haasteet vähenivät myös pojilla iän myötä. Tässä tutki-

muksessa itsesäätelyn haasteiden yhteydet emotionaaliseen ja kognitiiviseen it-

sesäätelyyn olivat myös erilaisia tytöillä ja pojilla. Mitä enemmän pojilla oli it-

sesäätelyn haasteita, sitä vähemmän heillä oli myös kognitiivista ja emotionaa-

lista itsesäätelyä. Itsesäätelyn haasteet olivat myös tytöillä yhteydessä heikom-

paan kognitiiviseen itsesäätelyyn. Itsesäätelyn haasteet ja emotionaalinen it-

sesäätely eivät olleet tytöillä kuitenkaan yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tyttöjen ja 

poikien eroja tarkasteltiin varianssianalyysilla, jossa saatiin merkitseviä eroja tyt-

töjen ja poikien välillä tahdonalaisessa hallinnassa sekä ulospäinsuuntautunei-

suudessa. Myös korrelaatioanalyysissä kognitiivisen ja emotionaalisen itsesää-

telyn sekä ulospäinsuuntautuneisuuden yhteydet olivat erilaisia tytöillä ja pojilla. 

Ulospäinsuuntautuneilla tytöillä oli vähemmän kognitiivista ja emotionaalista it-

sesäätelyä. Pojilla taas ulospäinsuuntautuneisuus ei ollut yhteydessä kognitiivi-

seen tai emotionaaliseen itsesäätelykykyyn. Myös aiemmassa tutkimuksessa 

temperamenttina aktiivisuutta eli ulospäinsuuntautuneisuutta esiintyi enemmän 

pojilla kuin tytöillä (Hong ym. 2017, 8) ja tahdonalaista hallintaa esiintyi enemmän 

tytöillä kuin pojilla (Alijoki ym., 2016, 28–29; Else-Quest ym., 2006, 60; Olson ym., 

2005, 34).  

 

Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, ovatko lasten sukupuoli ja ikä tai äidin 

koulutus temperamenttiulottuvuuksien ja itsesäätelyn yhteyttä muokkaavia teki-

jöitä. Edellä mainituilla tekijöillä ei ollut tässä tutkimuksessa yhdysvaikutusta las-

ten temperamentin ja itsesäätelytaitojen väliseen yhteyteen. Yhdysvaikutusta tar-

kasteltiin, koska aiemmassa tutkimuksessa (Størksen ym., 2015, 679) lasten su-

kupuolella ja vanhemman koulutuksella ja tulotasolla oli yhdysvaikutus lasten 

käyttäytymisen säätelyn kanssa. Tässä tutkimuksessa tyttöjen käyttäytymisen 

säätelyn todettiin hyötyvän vanhempien mahdollisista resursseista, kun taas poi-

kien ei (Størksen ym., 2015, 679). Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa pojilla ja 

tytöillä on todettu olevan eroa niin itsesäätelyssä kuin temperamentissa vaikkakin 

yhdysvaikutusta ei ole tutkittu (ks. Aijoki ym., 2017; Else-Quest ym., 2006, 60; 

Goldsmith ym., 2006, 60; Hong ym., 2017, 8; Klenberg ym., 2017; Matthews ym., 
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2009; Olson ym., 2005, 349). Koska tässä tutkimuksessa yhdysvaikutusta ei ana-

lyyseissa todettu, oli perusteltua olla tekemättä analyysejä erikseen tytöille ja po-

jille.  

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä 

ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä (Vasu, 2018, 19, 36). Varhais-

kasvatuksen opettajan vastuulla on tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja jär-

jestää tarvittaessa tarkoituksenmukaista tukea lapselle (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 3 §). Parhaimmillaan lapsen yksilöllisyyden huomioonottava varhais-

kasvatus voi tasoittaa lasten välisiä eroja niin kehityksessä kuin oppimisessa 

sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien kasautumista (Portilla ym., 2014, 1928; 

Suhonen ym., 2014, 186, 194). Seuraavassa luvussa tarkastellaan tämän tutki-

muksen johtopäätöksiä sekä pohditaan, mitä lisätutkimusta aiheesta olisi hyvä 

tehdä, jotta lasten itsesäätelyä ja sen kehittymistä pystyttäisiin tukemaan parem-

min varhaiskasvatuksessa. 
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Johtopäätökset 
 
Hyvillä itsesäätelytaidoilla on monia positiivisia seurauksia, mutta on vain vähän 

tietoa lasten yksilöllisten erojen kuten temperamentin ja itsesäätelytaitojen väli-

sestä yhteydestä (Hong ym., 2017, 1). Tämä tutkimus auttaa lisäämään ymmär-

rystä temperamenttiulottuvuuksiltaan erilaisten lasten itsesäätelystä. Johtopää-

töksenä voidaan todeta, että itsesäätelytaidoissa tulisi huomioida myös lapsen 

henkilökohtainen temperamentti sekä kiinnittää enemmän huomiota tempera-

mentiltaan ulospäinsuuntautuneiden lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen jo var-

haisessa vaiheessa. Tiedostamalla, että muun muassa lapsen temperamentilla 

on vaikutusta itsesäätelytaitoihin, voidaan ottaa huomioon lasten vaihtelevat it-

sesäätelyn tuen tarpeet arjessa niin kasvatuksessa kuin opetuksessa. Aljioen ym. 

(2016,33) mukaan voidaan tietämättä ohjata lapsen kehitystä kohti tarkkaavai-

suushäiriötä tai erityisvaikeuksien kasautumista, jos näitä lapsen vaihtelevia it-

sesäätelyn tuen tarpeita ei huomioida. 

 

Tämä tutkimus tuo mielenkiintoisen lisän temperamenttiulottuvuuksien ja itsesää-

telyn tutkimukseen, koska itsesäätelyä on tarkasteltu samassa tutkimuksessa 

kolmesta eri näkökulmasta. Löydetyt yhteydet temperamenttiulottuvuuksien ja 

erilaisten itsesäätelytaitojen välillä ovat tutkimustuloksia, jotka tulisi ottaa huomi-

oon varhaiskasvatuksessa, jossa tarjotaan perusta lasten itsesäätelyn kehittymi-

selle. Lisätukimusta kuitenkin tarvitaan siitä, miten eri temperamenttisia lapsia – 

varsinkin ulospäinsuuntautuneita - voidaan tukea itsesäätelytaidoissa. Olisi li-

säksi tärkeää tarkastella etenkin sitä, millaiset menetelmät varhaiskasvatuksessa 

tukevat parhaiten temperamenttiulottuvuuksiltaan erilaisten lasten itsesäätelytai-

tojen kehittymistä. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 Lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kyselylomake: Kognitiivinen ja emotionaali-

nen itsesäätely. (Kysymykset A-E kuvaavat kognitiivista itsesäätelyä ja kysymykset F-J 

emotionaalista itsesäätelyä) 

51.Ajattele lastasi edellisen 6 kk:n osalta. Lapseni… 
1=Ei pidä paikkaansa  
2=Pitää osittain paikkansa  
3=Pitää täysin paikkansa 

  1 2 3 
A. Ei tarvitse paljoa apua tekemisissään.       
B. Jatkaa sinnikkäästi toimintaansa haasteista huolimatta.    
C. On omatoiminen ja itsenäinen ja pyytää apua vasta viimeisenä 

vaihtoehtona. 
      

D. Osaa siirtyä uuteen toimintaan joustavasti saatuaan edellisen val-
miiksi. 

   

E. Löytää omatoimisesti itselleen tekemistä.    

F. Mielialat vaihtelevat suuresti.      

G. Turhautuu helposti.    

H. On äkkipikainen ja toimii hetken mielijohteesta.    

I. Kiihtyy herkästi liikaa.    

J. Tyyntyy nopeasti.    
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LIITE 2 Lapsen käyttäytymisen kyselylomake (Putnam ja Rothbart, 2006). 

 

 
  



 

 54 

 
  



 

 55 

 
  



 

 56 

LIITE 3 PikkuKesky-kyselyn, jolla mitattiin itsesäätelyn haasteita, kokonaispistemäärien 

jakaumat. 

 

 

 
Kuvio 1 Itsesäätelyn haasteet -muuttujan jakauma ennen logaritmimuunnosta. 
 
 

 
Kuvio 2 Itsesäätelyn haasteet -muuttujan jakauma logaritmimuunnoksen jälkeen. 
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Kuvio 3 Itsesäätelyn haasteet -muuttujan residuaalien jakauma regressioanalyysissä en-
nen logaritmimuunnosta. 
 
 

 
Kuvio 4 Itsesäätelyn Itsesäätelyn haasteet -muuttujan residuaalien jakauma regressio-
analyysissä logaritmimuunnoksen jälkeen. 


