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Tutkielma on osa Päivittäisyys transitioissa, lapset moninaisissa perhemuodoissa (DALFA) tutkimus-

projektia, jonka tavoitteena on selvittää lasten arkeen kuuluvia tunteita, päivittäisiä toimintoja ja so-

siaalisia suhteita sekä niiden yhteyksiä eri perhemuotoihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lasten 

päivittäisiä tunteita sekä niiden vaihtelua. Tunteista tarkasteltiin iloisuutta, surullisuutta ja kiukkui-

suutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1) yleisesti tunteiden voimakkuutta ja esiintymistä 

esiopetusviikon aikana 2) onko tunteissa vuorokaudenajasta johtuvaa vaihtelua ja 3) vaikuttaako viik-

korytmi tai taustamuuttujat lapsen tunteisiin. Taustamuuttujina tässä tutkimuksessa olivat perheessä 

tapahtuneet muutokset, vanhemman koulutustausta ja lapsen sukupuoli. Tutkimus toteutettiin kah-

della eri paikkakunnalla Suomessa toukokuussa 2016 ja siihen osallistui 21 esiopetusryhmää. Lapset 

valikoituivat tutkimukseen osallistuneiden esiopetusryhmien mukaan ja heitä oli 211. Lapset täyttivät 

viikon ajan esiopetuksessa Kisse-mobiilipäiväkirjaa, jossa kysyttiin esiopetuspäivän sujumisesta sekä 

aamun ja tämän hetken tunteista. Lisäksi vanhemmille lähetettiin esitietolomake, johon vastasi 160 

vanhempaa. Tutkimuksessa käytettiin riippuvien otosten t-testiä sekä toistettujen mittausten varians-

sianalyysiä. Lisäksi testeille tehtiin sensitiivisyysanalyysit Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testillä 

ja Friedmanin testillä. Kaiken kaikkiaan lapset raportoivat voimakkaampia positiivisia kuin negatii-

visia tunteita eikä päiväkotiryhmien välillä ollut merkittäviä eroja lasten tunteiden osalta. Tarkastel-

taessa vuorokauden aikoja riippuvien otosten t-testin mukaan lapset olivat surullisempia sekä kiuk-

kuisempia kahtena aamuna kuin päivänä. Viikonpäivistä johtuvaa vaihtelua ei ollut toistettujen mit-

tausten varianssianalyysin mukaan. Taustamuuttujista perheessä tapahtuneet muutokset, lapsen suku-

puoli ja vanhemman koulutustausta eivät olleet systemaattisesti yhteydessä lasten kokemiin tuntei-

siin. Perheen muutosten osalta löydettiin yksi suuntaa antava yhteys aamun surullisuuden kehitysku-

lun ja perheessä tapahtuneiden muutosten välillä. Lapsen sukupuoli oli yhteydessä aamun kiukkui-

suuteen, jolloin pojat olivat kiukkuisempia kuin tytöt. Muiden tunteiden osalta sukupuolieroa ei ollut 

havaittavissa. Vanhemman koulutusaste oli suuntaa antavasti yhteydessä aamun iloisuuden tasoon 

sekä päivän surullisuuden kehityskulkuun. Kuitenkaan muita yhteyksiä tunteiden ja taustamuuttujien 

väliltä ei löydetty, joten taustamuuttujat eivät näyttäisi vaikuttavan tässä aineistossa lasten tunteisiin 

systemaattisesti tai voimakkaasti esiopetuksessa.  
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kirja 
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Johdanto 

 

 

Lasten päivittäiset tunteet ovat tärkeä tutkimusalue, koska lapsuuden ja nuoruuden tunteiden kehityk-

sellä voi olla pitkäaikaiset vaikutukset henkilön elämään kuten terveyteen, akateemiseen menestyk-

seen ja sosiaaliseen kompetenssiin (Ashiabi, 2000; Berzenski & Yates, 2013; Thompson, Meyer & 

Jochem, 2008). Lasten tunteita onkin tutkittu laajasti, mutta lasten päivittäisten tunteiden tutkiminen 

ja tiedon kerääminen lapsilta suoraan on ollut vähäisempää. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin esiope-

tusikäisten lasten tunteita sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Perustunteista tarkasteltiin iloisuutta, su-

rullisuutta ja kiukkuisuutta, joiden raportoimiseen lapset käyttivät esiopetuspäivän aikana mobiilipäi-

väkirjaa. Lasten tunteisiin vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen on tärkeää, koska niiden avulla saa-

daan selville esimerkiksi mitkä tekijät suojaavat lasta ja toisaalta taas mitkä tekijät ovat haitallisia 

lapsen kehityksen kannalta.  Tämän tutkimuksen osalta keskityttiin perheen muutosten, vanhemman 

koulutustaustan ja lapsen sukupuolen tarkasteluun. Lisäksi tutkittiin, onko tunteissa eroja aamun ja 

iltapäivän välillä tai viikon eri päivinä, minkä avulla voitiin kartoittaa vaikuttaako viikko- tai päivä-

rytmi lasten kokemiin tunteisiin merkittävästi. 

 Tunteilla voidaan tarkoittaa useaa eri asiaa kuten henkilön omaa subjektiivista kokemusta, tunne-

tilaan liitettyä käsitettä tai käytöksen ilmentymistä. Vaikka puhutaan yksittäisistä tunteista kuten ilo 

tai suru niin tunteet ovat kuitenkin yleensä paljon moninaisempia ja useat tunteet esiintyvät samaan 

aikaan. (Thomann & Carter, 2008; Zajdel, Bloom, Fireman & Larsen, 2013.) Tunteita voidaan mää-

ritellä usealla eri tavalla, mutta yhtenäinen näkökulma eri tutkimusten perusteella on, että tunteiden 

vaihtelevuus on yksi tärkeimmistä tunteiden piirteistä. Vaihtelevuudella tarkoitetaan, että tunteet ei-

vät ole tasaisia vaan ne vaihtelevat eri tilanteissa ja ajan kuluessa sekä ovat erilaisia eri henkilöillä. 

(Augustine & Larsen, 2012.) Näin ollen tunteista esimerkiksi iloisuus vaihtelee voimakkuudeltaan 

eri tilanteissa. Lapsi voi tuntea iloa esimerkiksi silloin kun pääsee huvipuistoon tai saa halauksen 

perheenjäseneltä, mutta iloisuuden voimakkuus on erilainen molemmissa tilanteissa. Lisäksi ihmiset 

tuntevat iloisuutta eri lailla ja se myös ilmenee ihmisillä erilaisena käytöksenä. Toisilla iloisuus saat-

taa ilmetä fyysisesti esimerkiksi hyppelynä ja nauruna, kun taas toisilla iloisuus saattaa olla enemmän 

sisäistä. Vaihtelevuus on siis yksi tunteita kuvaava piirre, mutta lisäksi tunteet voivat ilmentyä sa-

manlaisina samantyylisissä tilanteissa, jolloin tunteita kuvaa myös pysyvyys (Efklides & Volet, 

2005). Intensiiviset tunteet ilmenevät yleensä tilanteissa, jotka ovat tärkeitä henkilön hyvinvoinnille 

(Kim, Riser & Deater-Deckard, 2011). 
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 Tunteiden ilmaiseminen ja ymmärtäminen ovat pohjana muille monimutkaisemmille prosesseille 

kuten emotionaalisen kompetenssin, tunteiden säätelyn ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Usein 

puhutaankin sosiaalisista ja emotionaalisista taidoista yhdessä, koska ne vaikuttavat voimakkaasti 

toisiinsa. (Thomann & Carter, 2008.) Kim ym. (2011) määrittelevät, että emotionaalinen kompetenssi 

on omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja kykyä hyödyntää näitä tietoja sosiaalisissa suhteissa. 

Sen sijaan tunteiden säätely tarkoittaa heidän mukaansa tunteiden hallintaa niin, että henkilö pystyy 

sopeutumaan ympäristöön ja saavuttamaan sosiaaliset odotukset, joita muut ihmiset asettavat. Emo-

tionaalisen reaktiivisuuden avulla henkilö reagoi tilanteisiin niin fyysisesti kuin ilmeillään. (Kim ym., 

2011.) Nämä monimutkaiset prosessit kehittyvät lapsuudessa ja nuoruudessa. Näin ollen lasten ja 

aikuisten tunteiden käsitteleminen ja ymmärtäminen ovat eri tasoilla, jolloin aikuinen pystyy omien 

taitojensa avulla auttamaan lasta tunteiden käsittelyssä. Tunteet vaikuttavat myös kognitiivisiin pro-

sesseihin kuten asioiden ja tilanteiden mielekkyyteen sekä oppimiseen ja muistiin (Thomann & Car-

ter, 2008). 

 Tunteet voidaan jakaa kahteen eri tasoon, joiden saavuttaminen vaatii tietyn kehitystason saavut-

tamista. Ensimmäisellä tasolla ovat perustunteet, jotka ilmenevät kehityksen varhaisessa vaiheessa ja 

siihen kuuluvia tunteita ovat esimerkiksi ilo, suru ja pelko. Toiseen tasoon taas kuuluvat tunteet, jotka 

ovat monimutkaisempia ja vaativat kognitiivisia taitoja, joita varhaisessa lapsuudessa ei vielä ole. 

Näitä tunteita ovat esimerkiksi ylpeys, häpeä ja syyllisyys. (Thomann & Carter, 2008.) Lisäksi pe-

rustunteet voidaan jakaa joko positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin. Positiivisia tunteita ovat innok-

kuus, iloisuus ja onnellisuus. Sen sijaan negatiivisia tunteita ovat muun muassa viha, inho, suru ja 

pelko. (Kim ym., 2011.)  

 Seuraavaksi tarkastellaan lapsuuden tunteita ja keskitytään aluksi lapsuuden tunteiden kehittymi-

seen, koska sen avulla voidaan ymmärtää esiopetusikäisten lasten tunnetaitoja. Tunteita tarkastellaan 

ensiksi perustasolla, jonka jälkeen tarkastellaan tunteiden yhteyttä muihin lapsen toimintoihin kuten 

sosiaalisuuteen. Tämän jälkeen eritellään tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lasten tunteisiin kuten lap-

sen perhetausta, vanhemmuustyyli, sukupuoli ja sosioekonominen asema. Lisäksi tarkastellaan miten 

esiopetusympäristö ottaa huomioon lasten tunteet Suomessa sekä miten mobiilipäiväkirjamenetelmää 

voidaan käyttää apuna lasten tunteiden tutkimisessa. Viimeisenä esitellään tutkimusongelmat sekä 

tutkimuksen ennakko-oletukset.  

 

Tunteiden kehittyminen lapsuudessa 

 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisintä on esiopetusikäisten eli noin kuusi vuotiaiden lasten tunne-

taitojen selvittäminen. Aiempaa tutkimusta lasten tunteiden kehityksestä on tehty paljon, mikä on 
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mahdollistanut yhtenäisen näkökulman syntymisen ainakin siihen, että lapsen tunteiden kehitykseen 

kuuluu tunteiden havaitseminen, ymmärtäminen, ilmaiseminen ja sääteleminen (Ashiabi, 2000; Kön-

gäs, 2018). Lapsen ikä vaikuttaa osaltaan siihen kuinka kehittyneitä lapsen tunnetaidot ovat ja kuinka 

hyvin hän pystyy osoittamaan niitä muille tai säätelemään niitä (Denham & Couchoud, 1990).  Tun-

teet ovat lapsille tärkeitä, koska niiden avulla lapset pystyvät kommunikoimaan muiden ihmisten 

kanssa ennen kuin he osaavat puhua. Kielellisen kehityksen ollessa vasta alkuvaiheessa lapset eivät 

osaa verbaalisesti kertoa tarpeistaan ja tuntemuksistaan, minkä takia heidän selviytymisensä on kiinni 

tunteiden ilmaisemisesta. (Thomann & Carter, 2008.) Emotionaalinen kehitys on tärkeä lapsuuden 

tavoite, koska hyvien tunnetaitojen omaksuminen auttaa myöhemmin elämässä ja ehkäisee esimer-

kiksi käytösongelmia (Berzenski & Yates, 2013). 

 Lapsilla tunteiden ilmaiseminen ja tunneilmaisujen ymmärtäminen kehittyvät ajan myötä (Den-

ham & Couchoud., 1990). Kim ym. (2011) ovat jaotelleet, miten tunteiden ilmaiseminen ja kokemi-

nen kehittyvät lapsuudessa. Ensimmäisiä tunteita, joita lapsi ilmaisee ja kokee ovat viha ja suru, jotka 

näyttäytyvät lapsen elämän alusta alkaen. Nämä tunneilmaisut ovat tärkeitä lapsen selviämisen kan-

nalta, koska niiden avulla lapsi ilmaisee tarpeistaan vanhemmilleen. Hieman myöhemmin negatiivi-

sista tunteista lapselle kehittyy pelko, jota lapsi pystyy ilmaisemaan noin kolmen kuukauden ikäisenä. 

Tämän jälkeen lapsi oppii ilmaisemaan ahdistusta noin kahdeksan kuukauden iässä. Positiiviset tun-

teet ovat negatiivisten tunteiden lailla tärkeitä lapsen kehityksen kannalta, koska niiden avulla lapsi 

saa luotua terveellisiä vuorovaikutus suhteita muihin ihmisiin. Positiiviset tunteet ilmenevät hymyi-

lynä ja nauruna, joista hymyily kehittyy noin 1-2 kuukauden iässä ja nauru taas hieman myöhemmin 

noin neljän kuukauden ikään mennessä. (Kim ym., 2011.)  

 Tunteiden tulkitseminen ja ymmärtäminen vaativat lapselta usein kehittyneempiä taitoja, kuin tun-

teiden ilmaiseminen. 2–3-vuotiaat ymmärtävät ja pystyvät tulkitsemaan helpoiten iloa ja surua. Kui-

tenkin vaikeampaa pienille lapsille on ymmärtää tunteita, jotka ovat samanlaisia. Negatiivisista tun-

teista esimerkiksi kiukku ja pelko sekoittuvat helposti ja niiden erottelu on vaikeaa lapselle varsinkin 

ensimmäisten vuosien aikana. (Denham ym., 1990.) Pons ja Harris (2005) erittelivät tutkimuksessaan 

aikajanan, jonka aikana lasten kyky ymmärtää tunteita kehittyy. Heidän mukaansa 4–5-vuotiaina lap-

set tunnistavat tunneilmauksia kasvoilta sekä ymmärtävät tilanteiden vaikutuksen tunteisiin. Tämän 

jälkeen 5–6-vuotiaina lapset alkavat ymmärtää ristiriitaisia tunteita ja ymmärtävät tunteiden peittä-

misen mahdollisuuden. (Pons & Harris, 2005.) Tähän ikäkauteen sijoittuvat Suomessa esiopetusikäi-

set, joten lasten tunteiden ymmärtämistaidot ovat jo suhteellisen kehittyneitä ainakin perustunteiden 

osalta. Tunteiden ymmärtäminen on lapsen kehityksen kannalta tärkeää, koska lapsen kyky ymmärtää 

tunteita vähentää tutkimusten mukaan lapsen käytösongelmien riskiä ja sen sijaan parantaa lapsen 

minäkuvaa (Berzenski & Yates, 2013; Trentacosta & Fine, 2010). 
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 Perustunteiden jälkeen lapsilla kehittyy varhaislapsuudessa niin sanotut toisen tason tunteet, jotka 

vaativat itsetietoisuutta. Näihin tunteisiin kuuluvat esimerkiksi häpeä ja ylpeys, jotka kehittyvät koko 

lapsuuden ajan aina nuoruuteen asti. (Kim ym., 2011.) Lisäksi vanhemmilla lapsilla kehittyy kyky 

ymmärtää tunteiden sekoittumista. Tämä tarkoittaa lapsen kykyä ymmärtää, että hän voi tuntea useaa 

tunnetta yhtä aikaa. Tunteet eivät siis rajaa toisiaan pois. Tunteiden sekoittumisen taito alkaa kehittyä 

noin 5-7 vuoden iässä, kun lapset alkavat ymmärtää käsitteenä tunteiden sekoittumisen, mutta eivät 

vielä itse pysty tunnistamaan sitä. (Zajdel, Bloom, Fireman & Larsen, 2013.) Noin 6–7 vuodesta 

eteenpäin lasten tunteiden säätelykyky ja moraaliset tunteet alkavat kehittyä (Pons & Harris, 2005). 

Tunteiden säätely on yksi tunteiden osa-alue, jonka kehitys on lapsuudessa ja nuoruudessa erityisen 

tärkeää. Tunteiden säätelytaidot ovat yhteydessä sosiaaliseen kompetenssiin, jonka avulla lapset ja 

nuoret pystyvät onnistumaan sosiaalisissa tilanteissa (Thompson, Meyer & Jochem, 2008) ja saavut-

tamaan tätä kautta vertaisten hyväksynnän (Köngäs, 2018). Näin ollen esiopetusikäiset lapset ovat 

tunnetaitojen osalta tärkeässä kehityksen vaiheessa, koska esimerkiksi tunteiden säätelytaidot ovat 

olennainen kyky kouluun siirtymisessä.  

 Tunteiden monimutkaiset osa-alueet, kuten tunteiden säätely, vaativat usein muiden prosessin ke-

hittymisen kuten kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen hallintaa. Tämä johtuu siitä, että kognitiivisten 

taitojen avulla lapsi pystyy huomaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan tilanteita ja niiden suhteita 

omiin tavoitteisiin. (Denham, 1998.) Lasten tunteiden kehittymistä ja tunteiden osa-alueiden hallintaa 

voidaan kuvailla tunneälyn käsitteellä, joka pitää sisällään kaikki aiemmin kuvaillut tunteiden piirteet 

tunteiden havaitsemisesta tunteiden säätelyyn (Köngäs, 2018). Tunneälyn eri osa-alueet hioutuvat 

lapsen kehityksen myötä ja niiden omaksumiseen vaikuttavat muun muassa geenit, perhe, suhteet 

vertaisiin ja ympäristö (Kim ym., 2011). Lasten väliset erot esimerkiksi tunteiden ymmärtämisessä 

ovat havaittavissa jo varhain lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana (Pons & Harris, 2005).  

 Lasten tunteiden kehittyminen on siis jatkuva prosessi, joka jatkuu aina nuoruuteen saakka, jolloin 

tunteet alkavat muuttua enemmän intensiivisiksi murrosiän hormonitoiminnan takia (Kim ym., 2011). 

Kuitenkaan tunteet eivät kehity kaikilla lapsilla samalla lailla eivätkä tunteet ole kaikilla samanlaisia. 

Seuraavaksi tarkastellaan tunteiden kehittymiseen ja ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Lasten tunteisiin vaikuttavat tekijät 

 

 Lasten tunteisiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon ja erityisesti on tutkittu perheeseen liittyviä 

tekijöitä. Perhetausta vaikuttaa lapsen kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin, jotka ovat yhteydessä 

lapsen tunnetaitoihin (Cutting & Dunn, 1999). Perheessä varsinkin vanhempien rooli lapsen tunteiden 

kehityksessä on merkittävä, koska lapset oppivat tunnetaitojaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
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muiden kanssa ja merkittävin lapsen vuorovaikutuskumppani on hänen vanhempansa. Lapsi oppii 

vanhemmilta tunteiden ilmaisua, säätelyä ja tunteisiin liittyvää tietoa kuten nimeämistä. (Denham, 

1998.) Lapsen kehittymisen kannalta on tärkeää, että vanhemmat lukevat lasten antamia vihjeitä tun-

teista ja pystyvät reagoimaan niihin (Ashiabi, 2000). Kuitenkaan aina vanhempien vuorovaikutus lap-

sen kanssa ei ole lapsen kehitystä tukevaa. Vanhemmuustyyleistä psykologisen kontrollin on tutkittu 

lisäävän lapsen negatiivisia tunteita ja kontrollin pitkään jatkuessa aiheuttavan lapselle jatkuvan stres-

sitilan (Aunola, Tolvanen, Viljaranta & Nurmi, 2013). Ankara kasvatus tai lapsen kaltoinkohtelua 

lisää lapsen negatiivisia tunteita kuten surua, häpeää ja syyllisyyttä (Assor, Roth & Deci, 2004) sekä 

johtaa tunteiden säätelyn ongelmiin (Kim-Spoon, Cicchetti, & Rogosch, 2013). Toisaalta taas van-

hempien lämmin kasvatustyyli voi suojata lasta esimerkiksi alhaisen sosioekonomisen taustan aiheut-

tamilta riskeiltä (Chen, Miller, Kobor & Cole, 2011). 

 Vanhempien kasvatustyylin lisäksi vanhempien tausta, avioerot ja perhemuoto ovat merkittäviä 

lasten tunteisiin vaikuttavia tekijöitä. Vanhempien alhainen sosioekonominen asema on yhdistetty 

lapsen heikentyneeseen emotionaaliseen terveyteen (Najman, 2004) sekä lisääntyneisiin mielenter-

veysongelmiin (Reiss, 2013; McMunn, 2001). Vanhempien ero tai perheen hajoaminen voivat aiheut-

taa lapsen mielialan muutosta, joka voi näkyä positiivisten tunteiden vähäisyytenä ja negatiivisten 

tunteiden lisääntymisenä (Malinen, Rönkä, Tolvanen. Sevón & Jokinen, 2015). Lisäksi avioerolla voi 

olla muita negatiivisia seurauksia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle kuten riski heikkoon koulu-

menestykseen ja psykologisen hyvinvoinnin heikkenemiseen (Amato & Keith, 1991; Amato & 

Cheadle, 2005).  Kuitenkin on huomioitava, että alhainen sosioekonominen asema, avioero tai per-

heessä tapahtuneet muutokset eivät välttämättä aiheuta pelkästään negatiivisia seurauksia eikä nega-

tiivisia seuraukset koske kaikkia lapsia. Muutto esimerkiksi uudelle asuinalueelle voi olla lapselle 

mieluisa muutos. Lapsen kannalta onkin perheen muutostilanteessa tärkeää huomioida lapsen selviy-

tymiskeinot, joiden avulla tulevaisuuteen vaikuttavia riskejä voidaan vähentää. Keskeisimmät lapsen 

sopeutumista helpottavat tekijät ovat tutkimusten mukaan hyvä vanhemmuus kuten sensitiivisyys 

lapsen tarpeille ja lämpö (Chen, Miller, Kobor & Cole, 2011; Vélez, Wolchik, Tein, & Sandler, 2011) 

sekä rahalliset resurssit (Cavanagh & Huston, 2006). Näin ollen vanhemmilla ja lapsen perheellä on 

merkittävä rooli lapsen tunteiden kehittymisessä ja sen tukemisessa. 

  Lasten tunteisiin vaikuttaa perhesuhteiden lisäksi myös vertaissuhteet, joilla voi olla suuri po-

sitiivinen tai negatiivinen vaikutus lapsen tunteisiin. Jos lapsi kokee, että vertaiset kohtelevat häntä 

huonosti, niin se voi vaikuttaa negatiivisesti hänen kokemiin tunteisiinsa. Tällöin lapsi saattaa kokea 

surun, vihan, häpeän ja hermostuneisuuden tunteita enemmän kuin tilanteessa, jossa lapsella on neut-

raaleja tai positiivisia vertaissuhteita. (Morrow, Hubbard, Barhight & Thomson, 2014.) Huonon koh-

telun on järjestelmällisesti osoitettu liittyvän lapsen negatiivisiin kokemuksiin ja tunteisiin useissa 
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tutkimuksissa (Dill, Vernberg, Fonagy, Twemlow & Gamm; Nishina, 2012; Nishina & Juvonen 

2005). 

 Lapsen sukupuoli vaikuttaa myös lapsen tunteiden ilmaisuun ja kehitykseen. Sukupuolieroista 

nähtävänä on, että tytöt osoittavat tunteitaan poikia enemmän, varsinkin jos on kyse surusta tai pe-

losta. Tytöt muun muassa itkevät poikia enemmän, kun taas pojat vetäytyvät surua herättävissä tilan-

teissa tyttöjä useammin. Tytöt näyttäisivät myös tunnistavan tunteiden ilmaisuja paremmin kuin po-

jat. (Kim ym., 2011.) Mielenkiintoista on Lämsän ym. (2012) tutkimustulos, jossa pojat raportoivat 

tyttöjä vähemmän positiivisia tunteita. Poikien ja tyttöjen tunteiden kehityksen erot ja tunteiden il-

meneminen käytöksessä vaativat opetusympäristöltä sukupuolierojen huomioimista, jotta erot eivät 

vaikuta lapsen opetukseen ja kehitykseen (Maguire, Niens, McCann & Connolly, 2016). Kuitenkin, 

vaikka sukupuolten välillä on löydetty eroja tunteiden käsittelyssä niin tunteet ovat pohjimmiltaan 

samanlaisia pojilla ja tytöillä (Kim ym., 2011). Tarkasteltaessa sukupuolen vaikutusta tunteisiin on 

tärkeää huomioida myös tyttöjen ja poikien sukupuolierot käytöksen tasolla. Tutkimusten mukaan 

pojilla on tyttöjä enemmän ulospäin suuntautuvia ongelmia, kuten aggressiivista käytöstä kun taas 

tytöillä on enemmän sisäänpäin suuntautuvia ongelmia kuten ahdistusta. (Boeldt ym. 2012; Ende, van 

der & Verhulst, 2005). Ongelmakäytöksen sukupuolierot voivat osaltaan vaikuttaa myös tunteissa 

nähtäviin sukupuolieroihin. 

 Lasten tunteet kehittyvät siis jatkuvasti koko lapsuuden ajan. Tunteiden kehitys on vahvasti yh-

teydessä lasten muiden taitojen kehitykseen ja vaatii esimerkiksi kognitiivisten taitojen kehittymistä. 

Yhdessä perheen, vertaisten ja muiden ihmisten kanssa lapsi oppii tunnetaitojaan ja ottaa vaikutuksia 

muiden käyttämistä tunteiden hallinta keinoista. Muiden ihmisten osuus lapsen tunteiden kehittymi-

sessä onkin suuri, vaikka myös lapsen omat piirteet vaikuttavat tunteiden kehittymiseen. Seuraavaksi 

tarkastellaan päivittäisiä tunteita sekä niiden vaihtelua. 

 

Lasten päivittäisten tunteiden vaihtelu 

 

 Lasten päivittäisiä tunteita on tutkittu yllättävän vähän, minkä takia tässä luvussa tarkastellaan 

päivittäisiä tunteita myös muissa ikäryhmissä. Nuorten tutkimusten kautta pystytään tuomaan tietoa 

niistä teemoista, joita lapsilla ei ole tutkittu. Toki täytyy ottaa huomioon, että tulokset nuorten tai 

aikuisten tutkimuksista eivät ole suoraan siirrettävissä lapsiin. Tässä luvussa päivittäisillä tunteilla 

tarkoitetaan päivän aikana esiintyviä yleisiä tunteita ja niiden vaihtelevuutta tarkastellaan viikon eri 

päivinä. Lisäksi tuodaan esiin tutkimuksia tunteiden vaihtelusta aamun ja iltapäivän välillä sekä eri 

tunteiden esiintymisestä ja voimakkuudesta. 
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 Kuten aiemmin todettiin tunteisiin kuuluvat olennaisena osana niiden vaihtelu, joka voi johtua 

esimerkiksi ympäristötekijöistä tai henkilön sisäisistä tekijöistä. Tunteilla on nähtävästi viikonpäi-

vistä johtuvaa vaihtelua sekä päivän sisäistä vaihtelua. Lämsä ym. (2012) havaitsivat tutkimukses-

saan, että lasten mieliala vaihteli viikon kuluessa. Erityisesti tulokset osoittivat, että viikon kuluessa 

lasten mieliala kohosi ja näin ollen lasten mieliala oli positiivisin perjantaina, kun taas maanantai 

näyttäytyi negatiivisimpana päivänä. (Lämsä ym., 2012.) Viikonpäivistä johtuva vaihtelu saattaa joh-

tua seitsemän päiväisestä viikko rytmistä sekä siihen liittyvistä tehtävistä. (Augustine & Larsen, 

2012). Perjantai koetaan todennäköisesti positiivisimpana koska viikonloppu on alkamassa, kun taas 

maanantaina viikko on vasta alkamassa, jolloin negatiivinen mieliala on kohonnut. Viikoittaisen vaih-

telun lisäksi Lämsä ym. (2012) havaitsivat, että lasten mieliala oli aamulla negatiivisempi kuin esi-

merkiksi päivällä.  

 Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset kokevat enemmän positiivisia tunteita kuten 

iloisuutta (Carstensen, Pasupathi, Mayr & Nesselroade, 2000; Trampe, Quoidbach & Taquet, 2015; 

Zelenski & Larsen, 2000) kuin negatiivisia tunteita. Myös lapset kokevat positiivisia tunteita kuten 

iloa enemmän, kun taas suru, viha ja huoli esiintyvät harvemmin (Rönkä, Sevòn, Räikkönen & Hin-

tikka, 2017; Siniharju, 2007; Suveg, Payne, Thomassin & Jacob, 2010). Päivittäisessä vaihtelussa 

positiivisilla ja negatiivisilla tunteilla oli Malisen ym. (2015) tutkimuksessa yhteys. Silloin kun lapsi 

tunsi keskivertoa enemmän positiivisia tunteita, niin negatiiviset tunteet vähenivät sinä päivänä. Sa-

moin jos lapsi tunsi paljon negatiivisia tunteita, niin positiivisten tunteiden osuus väheni. (Malinen, 

ym., 2015.) Näin ollen lapsen voimakkaat emootiot voivat vaikuttaa positiivisen tai negatiivisen kier-

teen lailla hänen koko päiväänsä. Tämän suuntaisia tuloksia Ahmed ym. (2010) havaitsivat tutkimuk-

sessaan, jossa he saivat selville, että päivittäiset tunteet olivat yhteydessä kompetenssin tunteeseen. 

Päivinä, jolloin lapsi tunsi enemmän positiivisia kuin negatiivisia tunteita lapsen kompetenssin tunne 

oli voimistunut. Lisäksi korkea kompetenssin tunne vähensi negatiivisia tunteita kuten kiukkua, ah-

distusta sekä toivottomuutta ja lisäsi positiivisia tunteita kuten ylpeyttä, nautintoa ja toivoa. (Ahmed 

ym., 2010.) Nämä tulokset viittaisivat siihen, että tunteet voivat aiheuttaa joko negatiivisten tai posi-

tiivisten tunteiden kierteen, joka taas voi vaikuttaa lapsen arviointiin omista kyvyistään. 

Nuorilla tehty tutkimus osoitti, että positiiviset tunteet olivat pysyvämpiä kuin negatiiviset tun-

teet (Ahmed ym., 2010). Myös Verduyn ym. (2009) havaitsivat, että iloisuus oli nuorilla aikuisilla 

pitkäkestoisin tunne, kun taas pelko ja viha olivat lyhytkestoisempia. Tunteiden kestoon vaikutti tut-

kimuksessa tunteita herättävän tilanteen tärkeys sekä tunteen intensiivisyys sen alkaessa. Mitä tärke-

ämpänä henkilö koki tilanteen ja mitä intensiivisempi tunne oli sen alkaessa, sen pitkäkestoisempi 

tunne oli. Lisäksi tunteen kestoon vaikutti henkilön palaaminen tunnetta herättävään tilanteeseen. Ti-



 

8 
 

lanteeseen palaaminen voi tapahtua niin henkisesti eli muistelemalla tai fyysisesti menemällä tapah-

tuma paikalla tai tilanteeseen takaisin. (Verduyn, Delvaux, Van Coillie, Tuerlinckx & Van Mechelen, 

2009.) Nuorten ja lasten tunteissa näyttäisi siis päivittäisellä tasolla olevan yhtäläisyyksiä kuten po-

sitiivisten tunteiden pitkäkestoisuus. Seuraavaksi tarkastellaan esiopetusympäristöä Suomessa, koska 

se vaikuttaa olennaisesti siihen, miten lapsia rohkaistaan osoittamaan tunteitaan ja miten heidän tun-

netaitojen kehittymistä tuetaan.  

 

Esiopetusympäristö 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää tarkastella esiopetusympäristöä Suomessa, koska tutkimuk-

sen aineisto on kerätty esiopetuspäivän aikana. On selvää, että esiopetusympäristö antaa raamit toi-

vottavaan käytökseen ja näin ollen vaikuttaa siihen, miten lasta ohjataan ja opetetaan tunteisiin liitty-

vässä toiminnassa. Suomessa siirryttiin vuonna 2015 velvoittavaan esiopetukseen, jolloin kaikkien 

lasten tulee osallistua esiopetukseen ennen peruskoulun alkua. Lapset aloittavat esiopetuksen vuosi 

ennen kouluun menoa eli noin kuusi vuotiaina. Suurin osa lapsista suorittaa esiopetuksen päiväkoti 

ympäristössä, mutta myös muita mahdollisuuksia on kuten joitain esiopetusryhmiä on koulujen yh-

teydessä. Esiopetus on maksutonta kaikille lapsille, mikä mahdollistaa tasa-arvoisuuden koulutaitojen 

opettelussa. (Perusopetuslaki 1998/628. 26 a §.) 

 Suomessa esiopetuksessa pyritään ottamaan huomioon lasten tarpeet ja huomioimaan kaikki lapset 

tasavertaisesti. Esiopetuksessa lapsi pystyy kehittämään sosiaalisia taitojaan sekä itsetuntoaan leik-

kien ja oppimiskokemusten myötä. Lisäksi esiopetuksen tarkoituksena on auttaa lapsen kehityksessä 

ja oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Esiopetuksessa painotetaan yhteistyön tärkeyttä niin lasten 

huoltajien kuin muiden toimijoidenkin kanssa. Erityisesti lasten siirtymät päiväkodista esiopetukseen 

ja esiopetuksesta kouluun vaativat monien eri tahojen yhteistyötä. (Opetushallitus 2016.) Tunteiden 

ja mielialan kannalta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että:’’lapsella on oi-

keus oppia leikiten ja iloita oppimistaan.’’ Lisäksi esiopetuksessa painotetaan, että lapsella on oikeus  

ilmaista itseään ja omia tunteitaan sekä kehittää tunnetaitojaan. (Opetushallitus 2016.) 

 Erityisesti leikki on tärkeää esiopetuksessa, koska sen avulla lapsi oppii uusia tietoja ja taitoja sekä 

oppimiseen tarvittavia kykyjä. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä seurataan ja tuetaan 

esiopetuksessa ja pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia. Esiopetuksessa pyritään takaa-

maan lapsen viihtyvyys esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia leikkiin sekä lapsen mielenkiinnon 

kohteisiin tutustumiseen, joiden avulla lapsi voi ystävystyä, kokea oppimisen iloa sekä saada uusia 

kiinnostuksen kohteita. (Opetushallitus 2016.) Suomessa esiopetuksen tulisi siis painottua leikin 
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kautta oppimiseen ja kannustavaan oppimisympäristöön, jolloin lapsi saa positiivisia oppimiskoke-

muksia. 

 Suomessa on tehty selvitys esiopetuksen laadusta, jonka tulosten mukaan, jopa 90 % vanhemmista 

raportoi, että heidän lapsensa viihtyy hyvin esiopetuksessa (Siniharju 2007).  Onkin mielenkiintoista 

selvittää tässä tutkimuksessa viihtyvätkö lapset edelleen esiopetuksessa ja näkyykö tämä viihtyvyys 

lasten positiivisten tunteiden voimakkuutena. 

  

Elektroninen päiväkirja lasten tunteiden tutkimisessa  

 

DALFA-projektissa on kehitetty Kisse-mobiilipäiväkirja, jonka avulla päivittäisistä kokemuksista ja 

tunteista saadaan suoraan tietoa lapsilta. Tässä tutkimuksessa käytetään mobiilipäiväkirjasta saatua 

dataa päivittäisten tunteiden osalta, joten on tärkeää esitellä mobiilipäiväkirjan toimivuutta, sen hyö-

tyjä sekä rajoituksia.  

 Teknologian kehitys on mahdollistanut päiväkirjamenetelmän uudistamisen sähköiseen muotoon, 

jolloin tutkimukseen osallistujan on helppo täyttää päiväkirjaa suoraan esimerkiksi puhelimeensa tai 

tablettiin. Tässä kontekstissa puhutaan elektronisista päiväkirjoista, joilla viitataan kaikkiin elektro-

nisiin laitteisiin, joilla saadaan kerättyä tietoa kuten puhelimiin, tabletteihin ja tietokoneisiin. Elekt-

ronisissa päiväkirjoissa erityistä on, että niiden helppo käyttöisyyden takia ne soveltuvat lapsille. Kui-

tenkin suurin osa tutkimuksista, joissa on hyödynnetty elektronisia päiväkirjoja, on kohdistettu aikui-

sille tai nuorille. Käytössä olevat menetelmät voivat olla joko yhdistelmä perinteistä päiväkirjaa ja 

mobiilipäiväkirjaa (Sevón, Malinen & Rönkä, 2014) tai täysin elektronisia (Lämsä ym. 2012; Rönkä 

ym. 2016).   

 Erityisesti Jyväskylän yliopistossa on kehitetty ja testattu nimenomaan lapsille suunnattuja mobii-

lipäiväkirjamenetelmiä. Näitä menetelmiä on käytetty lasten päivittäisten kokemusten tutkimiseen. 

Mobiilipäiväkirjoissa on käytetty erilaisia lapsille suunnattuja hahmoja kuten Kisse-kissaa DALFA-

projektissa ja Illi-satuhahmoa (Rönkä ym. 2016). Elektroniset päiväkirjat voivat antaa uniikkia tietoa 

lasten ja nuorten päivittäisistä kokemuksista verrattuna vanhempien ja opettajien antamiin tietoihin. 

Kuitenkin ongelmana elektronisen päiväkirjan osalta, voi olla alhainen vastaamistaso ainakin nuorten 

kohdalla (Suveg, Payne, Thomassin & Jacob, 2010). Kuitenkaan alhainen vastaamistaso ei ole ollut 

ongelmana Suomessa tehdyissä tutkimuksissa, jotka kohdistuivat lapsiin kuten DALFA-projektissa 

tai Röngän ym. (2016) tutkimuksessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kysyttäessä lapsien tun-

teista voi mobiilipäiväkirjan täyttö vaikuttaa lapsen antamiin tunnekuvauksiin riippuen siitä kokeeko 

lapsi elektronisen päiväkirjan täytön mieluisana vai epämieluisana tehtävänä. 
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 Kokemukset elektronisen päiväkirjan käytöstä vaihtelevat tutkimusten mukaan. Vanhempien ja 

päiväkodin henkilöstön mukaan positiiviset kokemukset elektronisen päiväkirjan käytöstä liittyivät 

sen käytännöllisyyteen ja helppoon integroitavuuteen päiväkodin arjen kanssa (Rönkä ym. 2016). 

Toisaalta Lämsän ym. (2012) tutkimuksessa aikuiset kokivat elektronisen päiväkirja metodin liian 

aikaa vievänä.  Nämä tekijät tulee huomioida elektronisia päiväkirjoja kehitettäessä. Seuraavaksi esi-

tellään tämän tutkimuksen tutkimusongelmat ja niihin liittyvät ennakko-oletukset.  

 

Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin kolmea ongelmaa, joista ensimmäisessä tarkasteltiin yleisesti tunteiden voi-

makkuutta ja esiintymistä esiopetusviikon aikana. Aineisto mahdollisti iloisuuden, surullisuuden ja 

kiukkuisuuden tutkimisen. Aiempaan tutkimukseen vedoten oletettiin, että iloisuuden tunteita olisi 

negatiivisia tunteita enemmän (Siniharju 2007; Suveg ym. 2010; Rönkä ym., 2017). Toiseksi selvi-

tettiin vaihtelevatko lasten tunteet aamun ja iltapäivän välillä. Lämsän ym. (2012) tutkimuksen poh-

jalta oletettiin, että lapset kokisivat aamuisin vähemmän positiivisia tunteita ja enemmän negatiivisa 

tunteita kuin päivällä, jolloin positiiviset tunteet olisivat voimakkaampia. Kolmantena tutkimuson-

gelmana oli vaihtelevatko lasten tunteet viikon aikana ja onko lapsen sukupuolella, vanhemman kou-

lutuksella tai perheen muutoksilla yhteyttä päivittäisiin tunteisiin. Ennakko-oletuksena oli aiempien 

tutkimusten perusteella, että lasten tunteissa olisi vaihtelua ainakin alku- ja loppuviikon tunteissa 

(Lämsä 2012). Taustamuuttujien osalta Lämsän ym. (2012) tutkimukseen vedoten oletettiin, että po-

jilla tunteet olisivat hieman negatiivisempia kuin tytöillä. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu van-

hemman alhaisen sosioekonomisen aseman yhteys emotionaalisen terveyden heikentymiseen (Naj-

man, 2004) sekä avioeron yhteys positiivisten tunnekokemusten vähäisyyteen (Malinen ym., 2015) 

sekä muihin negatiivisiin seurauksiin kuten koulu suoriutumiseen ja psykologiseen sopeutumiseen 

(Amato & Keith, 1991; Amato & Cheadle, 2005). Näiden tulosten pohjalta oletin, että alhainen kou-

lutustaso ja vanhemman ero vaikuttaisivat negatiivisesti lasten tunteisiin. 
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Aineisto ja menetelmät 

 

 

Aineisto on kerätty Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen tutkimushankkeessa Päivittäisyys 

transitioissa, lapset moninaisissa perhemuodoissa (DALFA). Tutkimushanke on Suomen Akatemian 

rahoittama vuosina 2015-2019 ja sen tavoitteena on selvittää lasten päivittäisiä tunteita, kokemuksia 

ja sosiaalisia suhteita sekä onko perhemuoto yhteydessä niihin. Aineisto kerättiin kahdelta paikka-

kunnalta Suomessa. Tässä tutkimuksessa aineisto muodostui esikoulussa olevilta lapsilta kerätystä 

Kisse-mobiilipäiväkirja datasta ja lasten vanhempien täyttämästä esitietolomakkeesta. 

 

Tutkittavat 

 

DALFA-tutkimushanke kohdistui 6–7-vuotiaisiin lapsiin, jotka olivat tutkimuksen alkaessa esikou-

lussa, josta he siirtyivät vuoden jälkeen ensimmäiselle luokalle. Tämän tutkimuksen kannalta aineisto 

koskee esiopetusikäisiä lapsia. Tutkimukseen osallistui 21 esiopetusryhmää, joissa oli 211 lasta. Esi-

opetusryhmät vaihtelivat suuruudeltaan 3-25 lapsen välillä. Tutkimuksen esitietokysely lähetettiin 

kaikkien lasten vanhemmille, joista 160 vastasi ainakin osaan esitietokyselyn kysymyksistä. Kyse-

lyyn vastaajista noin 81% oli äitejä. Vastausprosentti oli esitietokyselyn osalta 74,4%. Lasten suku-

puolijakaumassa tyttöjä (n=86) oli hieman enemmän kuin poikia (n=70).  

Taustatietojen pohjalta korkeakoulutettuja vanhempia aineistosta oli noin 76 %, joten he olivat 

yliedustettuina aineistossa verrattaessa koko Suomen väestön koulutusrakenteeseen (Tilastokeskus, 

Väestön koulutusrakenne 2017). Kyselyyn vastanneista vanhemmista kokopäivätyössä oli 71,2 % 

(n=114), osa-aikatyössä 5,6 %, opiskelijana 5,6 %, perhevapaalla 6,2%, yrittäjänä 8,7% ja työttömänä 

1,2%. Vanhempien työtilanne vastaa kokopäivätyön osalta hyvin muuta väestöä (SVT, 2018). Esitie-

tokyselyssä ilmeni, että lapsen biologisista vanhemmista 22 oli eronnut. Lisäksi lapsista asuntoa oli 

vaihtanut paikkakunnan sisällä hieman yli puolet (51,2%), eri paikkakunnalle oli muuttanut noin joka 

neljäs (23,7%) ja ulkomailla oli asunut 5 (3,2%) lasta. Lasten kanssa samassa taloudessa asuvien 

biologisten sisarusten määrä vaihteli nollan ja seitsemän välillä. Yleisintä oli, että lapsen kanssa asui 

samassa taloudessa yksi sisarus (57,7%), toiseksi yleisintä oli, että lapsella oli kaksi sisarusta (22,4%) 

ja kolmanneksi yleisintä oli, että lapsella ei ollut sisarusta (12,8%) samassa taloudessa. 
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Mittarit ja muuttujat 

 

Lasten tunteet  

Lasten tunteiden arvioimiseen käytettiin Kisse-mobiilipäiväkirjaa, jota lapset täyttivät kerran päi-

vässä viiden päivän ajan. Kisse-aineisto kerättiin 9-13. toukokuuta 2016. Mobiilipäiväkirjassa oli 18 

kysymystä, joihin vastattiin kosketusnäytöllisellä tabletilla esiopetuspäivän aikana opettajan ohjauk-

sella. Kysymykset liittyivät lapsen tunteisiin, mielialaan, mielipuuhiin, sosiaalisiin suhteisiin ja siir-

tymiin. Kisse-menetelmä perustuu mobiilipäiväkirjamenetelmiin, joita on kehitetty muun muassa Jy-

väskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksella (Lämsä ym., 2012; Malinen ym., 2015). 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät kysymykset koskivat lasten tunteita, joita mitattiin 

kuudella eri kysymyksellä. Lasten tunteista tarkasteltiin iloisuutta, surullisuutta ja kiukkuisuutta. Näi-

hin kysymyksiin vastasi ajankohdasta ja kysymyksestä riippuen 177-190 lasta, joten vastausprosentti 

mobiilipäiväkirjassa oli noin 84-90. Aamun iloisuutta mitattiin kysymyksellä: ’’Olitko iloinen, kun 

tulit tänään eskariin?’’ ja loppupäivän iloisuutta mitattiin kysymyksellä: ’’Kuinka iloinen olet juuri 

nyt?’’. Lapset arvioivat aamun tunteitaan neliportaisella asteikolla: 1=olin tosi iloinen, 2=olin aika 

iloinen, 3=olin pikkuisen iloinen ja 4=en ollut ollenkaan iloinen. Tämän hetkisiä tunteitaan lapset 

arvioivat myös neliportaisella asteikolla 1= olen tosi iloinen, 2=olen aika iloinen, 3=olen pikkuisen 

iloinen ja 4=en ole ollenkaan iloinen. Surullisuutta ja kiukkuisuutta mitattiin samalla tavalla kuin 

iloisuutta. Surullisuuteen liittyvät kysymykset olivat: ’’ Olitko surullinen kun tulit tänään eskariin?’’ 

ja ’’Kuinka surullinen olet juuri nyt?’’. Kysymyksen asteikot olivat 4-portaisia, joissa ensimmäisen 

kysymyksen asteikko oli 1=olin tosi surullinen ja 4=en ollut ollenkaan surullinen. Toisen kysymyksen 

asteikko taas oli 1=olen tosi surullinen ja 4=en ole ollenkaan surullinen. Kiukkuisuutta mitattiin ky-

symyksillä: ’’Olitko kiukkuinen, kun tulit tänään eskariin?’’ ja: ’’Kuinka kiukkuinen olet juuri nyt?’’. 

Asteikko vaihteli 1=olin tosi kiukkuinen ja 4=en ollut ollenkaan kiukkuinen, välillä sekä 1=olen tosi 

kiukkuinen ja 4=en ole ollenkaan kiukkuinen. Aineiston käsittelyvaiheessa mittareiden asteikot kään-

nettiin analyysin tekoa varten.  

Iloisuudesta, surullisuudesta ja kiukkuisuudesta muodostettiin omat keskiarvosummamuuttujat 

aamun ja päivän osalta, jotta voitiin tarkastella tunteiden esiintymistä kokonaisuutena. Näiden sum-

mamuuttujien reliabiliteetteja tarkasteltiin Cronbachin alfan avulla. Iloisuuden summamuuttujan re-

liabiliteetti oli aamulla α=.73 ja päivällä α=.80. Vastaavat reliabiliteetit olivat aamun ja päivän surul-

lisuudelle α=.67 ja α=.46. Kiukkuisuuden osalta summamuuttujien reliabiliteetit olivat aamulla α=.57 

ja päivällä α=.36. Tämän jälkeen muodostettiin kokopäivän summamuuttujat iloisuudelle, surullisuu-

delle ja kiukkuisuudelle, jotta voitiin tarkastella koko päivän tunteiden tasoa. Reliabiliteetit olivat 
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matalia kiukkuisuuden ja surullisuuden osalta, minkä takia summamuuttujia käytettiin vain yleiseen 

tarkasteluun sekä korrelaatioiden laskemiseen eikä niitä käytetty muissa analyyseissä. 

 

Muutokset 

Perheissä tapahtuneiden muutosten tarkasteluun muodostettiin uusi muuttuja vanhempien täyttämän 

esitietolomakkeen pohjalta. Perheen muutoksia kuvaavia kysymyksiä esitietolomakkeessa olivat bio-

logisten vanhempien ero, ei-biologisten vanhempien ero, huoltajan uusi liitto, asunnon vaihto paik-

kakunnan sisällä, muutto toiselle paikkakunnalle, ulkomailla asuminen, lapsen sairastuminen, huol-

tajan sairastuminen, huoltajan kumppanin kuolema ja huoltajan kuolema. Muutoksia kuvaamaan 

muodostettiin muuttuja, joka koostui biologisten vanhempien erosta, asunnon vaihdosta, muutosta eri 

paikkakunnalle ja ulkomailla asumisesta. Nämä muuttujat valittiin, koska ne liittyvät lähekkäin toi-

siinsa ja niihin oli vastannut tarpeeksi moni vanhemmista. Kyseiset muuttujat muutettiin dikotomi-

seen muotoon ja yhdistettiin yhdeksi muuttujaksi, joka kuvasi perheessä tapahtuneita muutoksia. Per-

heitä, joissa oli tapahtunut yksi muutos, oli eniten (n=63) kun taas toiseksi eniten oli perheitä, joissa 

muutoksia ei ollut tapahtunut (n=56). Kahden muutoksen (n=23) ja kolmen muutoksen (n=9) perheitä 

oli seuraavaksi eniten, kun taas neljää muutosta ei ollut missään perheessä. Perheen muutoksia ku-

vaava muuttuja muutettiin vielä dikotomiseen muotoon, jossa 0=ei muutoksia ja 1=vähintään yksi 

muutos. Näin ollen perheitä, joissa oli tapahtunut vähintään yksi muutos, oli 98. 

 

Koulutustaso 

Esitietolomakkeella kysyttiin vanhemman koulutusastetta, johon vastasi kaikki (n=160) esitietolo-

makkeen palauttaneet vanhemmat. Koulutusasteessa pyydettiin valitsemaan seuraavista koulutuk-

sista korkein: peruskoulu tai vastaava, ammattikoulu tai ammattiopisto, ylioppilas, ammattikorkea-

koulu, alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtorin tutkinto ja muu koulutus. 

Koulutustaso muutettiin dikotomiseksi muuttujaksi, jossa 0=ei-korkeasti koulutettu ja 1=korkeasti 

koulutettu. Näin ollen peruskoulusta ylioppilaaseen kuuluivat ei korkeasti koulutettuihin ja ammatti-

korkeakoulusta tohtorin tutkintoon kuuluivat korkeasti koulutettuihin. Muu koulutus kirjattiin puut-

tuvaksi tiedoksi. Vanhemmista suurin osa oli korkeasti koulutettuja (n=118) kun taas ei-korkeasti 

koulutettuja oli 36. 
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Aineiston analyysi 

 

Analyysien valinnan kannalta oli tärkeää tarkastella sopivatko muuttujat eri analyysimenetelmien 

asettamiin ehtoihin. Ensiksi tarkasteltiin, voidaanko käyttää parametrisistä testeistä riippuvien otosten 

t-testiä ja toistettujen mittausten varianssianalyysiä. Molemmissa ehtona on muuttujien normaalija-

kautuneisuus (Metsämuuronen, 2009) jota tarkasteltiin iloisuuden, surullisuuden ja kiukkuisuuden 

osalta. Muuttujien normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä, jonka mukaan 

muuttajat eivät olleet normaalisti jakautuneita. Tämän jälkeen tarkasteltiin muuttujien vinoutunei-

suutta ja huipukkuutta, jolloin huomattiin, että iloisuuden osalta tunteiden jakauma oli negatiivisesti 

vino (-.67 - -.20), kun taas surullisuuden (2.04-3.35) ja kiukkuisuuden (2.1-3.74) osalta jakaumat 

olivat positiivisesti vinoja. Normaalijakautuneisuutta arvioitaessa pienissä aineistoissa vinoutunei-

suuden rajana pidetään -1.96-1.96 kun taas suuremmissa yli 200 otoksen aineistossa tulisi käyttää 

2.58 rajaa normaalijakauman molemmin puolin (Ghasemi & Zahediasl, 2012).  Näin ollen iloisuuden 

osalta normaalijakautuneisuuden oletus toteutuu melko hyvin, vaikka Kolmogorov-Smirnovin testillä 

normaalijakautuneisuus ei toteutunut. Jakaumiin perustuen päätettiin iloisuuden osalta käyttää para-

metrisiä testejä. Sen sijaan surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta jakaumat ovat erittäin vinoja, mikä 

vaikuttaa parametristen testien käyttöön, koska normaalijakaumasta poikkeaminen saattaa vääristää 

testin antamia tuloksia. Vääristymien ehkäisemiseksi suoritettiin surullisuuden ja kiukkuisuuden 

osalta sensitiivisyysanalyysit riippuvien otosten t-testille ja toistettujen mittausten varianssianalyy-

sille.  

Analyysien valinnan jälkeen tarkasteltiin lasten tunteiden esiintyvyyttä Pearsonin korrelaatioker-

toimen, keskiarvojen, keskihajonnan ja Kruskal-Wallisin –testin avulla. Tämän jälkeen suoritettiin 

analyysit, joissa tarkasteltiin erikseen iloisuuden, surullisuuden ja kiukkuisuuden aamun ja päivän 

välistä vaihtelua riippuvien otosten t-testillä. Lisäksi surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta suoritet-

tiin Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testi, jonka tuloksia verrattiin riippuvien otosten t-testin kanssa. 

Näin ollen saatiin sensitiivisyysanalyysi riippuvien otosten t-testin toimivuudesta surullisuuden ja 

kiukkuisuuden analysointiin.  

Kolmas tutkimusongelma liittyi tunteiden viikoittaiseen vaihteluun sekä taustamuuttujien ja lasten 

tunteiden yhteyteen. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä, 

jossa oli kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muuttuvatko lasten tunteet esiope-

tusviikon aikana. Analyyseille tehtiin sensitiivisyysanalyysi Friedmanin testillä. Lisäksi Friedmanin 

testin yhteydessä tehtiin parittaiset vertailutestit tarvittaville muuttujille tekemällä Wilcoxonin mer-

kittyjen sijalukujen testi käyttämällä Bonferronin korjausta. Toistettujen mittausten varianssianalyy-

sin (MANOVA) toisessa vaiheessa oltiin kiinnostuneita lapsen taustatekijöiden yhteydestä lapsen 
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tunteisiin. MANOVAlla tarkasteltiin erikseen jokaista taustamuuttujaa, eli perheessä tapahtuneita 

muutoksia, vanhemman koulutusastetta ja lapsen sukupuolta, ja niiden yhteyksiä lasten tunteisiin. 

Tämän jälkeen viimeisessä vaiheessa lisättiin kaikki taustamuuttujat samaan analyysiin ja katsottiin 

vaikuttavatko ne tuloksiin. MANOVAlle ei ole ei-parametrista vastinetta, minkä takia ei voitu tehdä 

sensitiivisyysanalyysiä surullisuudelle ja kiukkuisuudelle. Analyysit tehtiin tästä huolimatta aiempien 

sensitiivisyysanalyysien pohjalta, mutta tulosten tulkinnassa oltiin varovaisia ja huomioitiin heikkou-

det aineiston sopivuudessa. Aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 24 ohjelmaa. 

 

 

Tulokset 

 

 

Tunteiden ilmeneminen yleisesti esiopetuspäivän aikana 

 

Ennakko-oletuksen mukaisesti esiopetuspäivän aikana lapset kokivat enemmän iloisuuden kuin su-

rullisuuden ja kiukkuisuuden tunteita. Lisäksi tarkastelu osoitti, että surullisuus ja kiukkuisuus korre-

loivat vahvasti keskenään. Lapset siis vastasivat useammin olevansa tosi iloisia tai aika iloisia kuin 

vastaavia kiukkuisuuden ja surullisuuden tunteita. Tunteita kuvailevat tiedot ja Pearsonin tulomo-

menttikorrelaatiot on esitetty Taulukossa 1. Näiden tulosten lisäksi havaittiin Kruskall-Wallisin –tes-

tillä, että kolmestakymmenestä tunnekysymyksestä vain kolmessa oli tilastollisesti merkitsevä ero 

päiväkotiryhmien välillä. 

 

TAULUKKO 1. Iloisuuden, surullisuuden ja kiukkuisuuden keskiarvot, keskihajonnat ja Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiot. 

 

      1.    2.    3. 

 

1. Iloisuus   1.00    

2. Surullisuus  -.43**  1.00    

3. Kiukkuisuus -.45**  .73**   1.00 

 Ka     2.87   1.33   1.31 

 Kh    0.738   0.481   0.483 

 

Huom. **p < .01. 
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Aamun ja päivän tunteiden vaihtelu 

 

Toinen tutkimusongelma oli ovatko lasten tunteet erilaisia aamun ja päivän välillä. Analyysit tehtiin 

riippuvien otosten t-testillä, jossa tarkasteltiin iloisuuden, surullisuuden ja kiukkuisuuden eroja viiden 

eri päivän aikana. Lisäksi tehtiin Wilcoxonin testi, jonka avulla voitiin analysoida riippuvien otosten 

t-testin sopivuutta surullisuuden ja kiukkuisuuden analysointiin. 

Iloisuuden osalta tiistaina ero aamun (ka=2.85, kh=1.07) ja päivän (ka=2.91, kh=1.03) välillä oli 

tilastollisesti suuntaa antava (t(176) = 1,84, p=.07). Muina päivinä iloisuuden osalta ei ollut havaitta-

vissa eroa aamun ja päivän välillä. Surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta molemmissa oli havaitta-

vissa ero aamun ja päivänä tunteiden välillä kahtena päivänä. Surullisuus oli voimakkaampaa keski-

viikkoaamuna (ka=1.42, kh=0.88) kuin päivällä (ka=1.27, kh=0.65) tilastollisesti merkitsevästi 

(t(181)= 2.49, p=.01). Samoin surullisuus oli voimakkaampaa perjantaiaamuna (ka=1.44, kh=0.90) 

kuin päivänä (ka=1.3, kh=0.71) tilastollisesti merkittävästi (t(177)= 2.47, p=.01). Kiukkuisuuden 

osalta havaittiin kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa, jotka olivat maanantaina (t(182)= 2.12, p=.04)  

ja keskiviikkona (t(181)= 1.99, p=.05). Maanantaiaamuna (ka=1.31, kh=0.78) kiukkuisuus oli voi-

makkaampaa kuin päivänä (ka=1.19, kh=0.65) ja keskiviikkoaamuna (ka=1.43, kh=0.89) kiukkuisuus 

oli voimakkaampaa kuin päivällä (ka=1.29, kh=0.73). 

Surullisuudelle ja kiukkuisuudelle tehtiin lisäksi Wilcoxonin testi, jonka avulla määritettiin riip-

puvien otosten t-testin sensitiivisyys kyseisille muuttujille. Samat erot olivat havaittavissa Wilcoxo-

nin testillä. Negatiivisista tunteista surullisuus ja kiukkuisuus saivat molemmat kaksi merkittävää ar-

voa Wilcoxonin testillä. Surullisuuden osalta keskiviikkona ja (Z=300, p=.011) perjantaina (Z=249, 

p=.015) aamun ja iltapäivän surullisuudet erosivat toisistaan. Kiukkuisuuden osalta havaittavat erot 

olivat maanantaina (Z=150, p=.027) ja keskiviikkona (Z=330, p=.048). Näin ollen, vaikka muuttujat 

eivät olleet normaalisti jakautuneita se ei vaikuttanut riippuvien otosten t-testin tuloksiin merkittä-

västi ainakaan vertailevan analyysin mukaan. Lapset olivat siis keskiviikkona ja perjantaina surulli-

sempia aamulla kuin päivällä. Lapset olivat myös maanantaina ja keskiviikkona kiukkuisempia aa-

mulla kuin päivällä. Kuitenkaan muina viikonpäivinä surullisuudessa ja kiukkuisuudessa ei ollut mer-

kitsevää eroa Wilcoxonin testin perusteella. 
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Lasten tunteet viikon aikana 

 

Kolmas tutkimusongelma oli vaihtelevatko lasten tunteet viikon kuluessa eli ovatko tunteet erilaisia 

eri viikonpäivinä ja vaikuttavatko perheissä tapahtuneet muutokset, vanhemman koulutusaste tai lap-

sen sukupuoli lasten tunteisiin. Kysymys jaettiin kahteen osaan, josta ensin tarkasteltiin viikonpäivien 

vaikutusta tunteisiin ja tämän jälkeen tarkasteltiin erikseen vaikuttavatko taustamuuttujat tunteisiin. 

Ennakko-oletuksena oli, että lasten tunteet vaihtelevat alku- ja loppuviikon välillä, jolloin iloisuuden 

tunteet ovat vahvimmillaan perjantaina ennen viikonloppua. 

Ensiksi tarkasteltiin muuttujien keskiarvoja ja keskihajontoja, jotka on esitetty Taulukossa 2. Kes-

kiarvoissa ja -hajonnoissa ei kokonaisuudessaan ole havaittavissa merkittäviä eroja. Tarkemmat ana-

lyysit tehtiin iloisuudelle, surullisuudelle ja kiukkuisuudelle toistettujen mittausten varianssianalyy-

sillä. Tämän jälkeen tehtiin Friedmanin testillä vielä sensitiivisyysanalyysi surullisuuden ja kiukkui-

suuden osalta. 

 

TAULUKKO 2. Muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

    

          Ma     TI     Ke     To     Pe 

  

     

       N   Ka  Kh  Ka  Kh  Ka  Kh  Ka  Kh  Ka  Kh 

 

Iloisuus aamu   119  2.97 1.04  3.01 1.00  2.85 1.08  2.90 1.05  2.87 1.02 

Iloisuus päivä   115  2.95 1.04  2.92 1.01  2.78 1.02  2.85 1.06  2.88 1.01 

Surullisuus aamu  119  1.19 0.61  1.24 0.62  1.36 0.79  1.26 0.75  1.36 0.80 

Surullisuus päivä  115  1.22 0.69  1.16 0.56  1.18 0.56  1.34 0.80  1.23 0.60 

Kiukkuisuus aamu 119  1.29 0.72  1.33 0.76  1.36 0.80  1.32 0.79  1.24 0.69 

Kiukkuisuus päivä 115  1.16 0.63  1.25 0.69  1.20 0.56  1.30 0.76  1.22 0.65 
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Toistettujen mittausten varianssianalyysillä tarkasteltaessa aamun iloisuudessa ei tapahtunut muu-

tosta viikon aikana (F(4,115) = 0.75, p=.59). Muutosta ei tapahtunut myöskään päivän iloisuuden 

osalta (F(4,111)=0.72, p=.58). Tarkasteltaessa surullisuuden muutosta viikon aikana ei surullisuu-

dessa ollut havaittavissa muutosta aamun (F(4,115)=1.73, p=.15) eikä päivän surullisuuden tasossa 

(F(4,111)=1.44, p=.23). Myöskään kiukkuisuudessa ei tapahtunut muutosta viikon aikana aamun 

(F(4,115)=0.53, p=.71) tai päivän (F(4,110)=0.98, p=.42) kiukkuisuuden tasoissa. Näin ollen lasten 

tunteissa ei ollut viikonpäivästä aiheutuvaa muutosta toistettujen mittausten varianssianalyysin pe-

rusteella. 

Surullisuuden ja kiukkuisuuden tunteiden vaihtelua viikonpäivien välillä tarkasteltiin lisäksi Fried-

manin testillä, jotta voitiin varmistaa toistettujen mittausten varianssianalyysin sopivuus muuttujille. 

Täysin samoja tuloksia Friedmanin testi ei antanut surullisuuden osalta. Aamun surullisuudessa oli 

viikon aikana tilastollisesti merkitsevä ero (X2=9.55, p=.049). Sen sijaan päivän surullisuudessa ei 

ollut eroa viikonpäivien välillä (X2=6.81, p=.146). Kiukkuisuuden tasossa ei ollut eroa aamun 

(X2=3.43, p=.489) ja päivän (X2=5.69, p=.224) osalta viikonpäivien välillä. Aamun surullisuudelle 

tehtiin lisäksi parittaiset vertailut, jotta saataisiin selville mistä tilastollinen ero aamun surullisuudessa 

johtui. Vertailu tehtiin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testillä käyttämällä Bonferronin korjausta, 

jossa tilastollinen merkitsevyystasoksi määräytyi p<.005. Tulokset osoittivat, että Bonferronin kor-

jausta käytettäessä lähes tilastollisesti merkitsevä ero oli maanantain ja perjantain välisessä surulli-

suudessa (Z=-2.04, p=.006). Muiden viikonpäivien osalta tilastollisesti merkitsevää eroa ei löytynyt. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että ainoa ero viikonaikana olevissa tunteissa oli maanantain ja 

perjantain välisessä aamun surullisuudessa. Kuitenkaan ero ei ollut selkeä ja kokonaisuudessaan tun-

teissa ei viikonpäivistä johtuvaa vaihtelua ollut havaittavissa. 

 

Taustamuuttujien yhteydet lasten tunteisiin 

 

Kolmanteen tutkimusongelmaan liittyi lisäksi perheessä tapahtuneiden muutosten, vanhemman kou-

lutusasteen ja lapsen sukupuolen tarkastelu lasten tunteiden näkökulmasta. Muuttujien vaikutusta las-

ten tunteisiin tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä tekemällä analyysit erikseen jo-

kaiselle taustamuuttujalle, minkä jälkeen taustamuuttujat lisättiin samaan analyysiin. 

 MANOVAan lisättiin ensiksi perheen muutoksia kuvaava muuttuja, koska siitä oltiin ensisijaisesti 

kiinnostuneita. Tämän jälkeen tehtiin analyysit vanhemman koulutusasteelle ja lapsen sukupuolelle. 

Iloisuuden keskiarvot ja keskihajonnat selittävien muuttujien ryhmissä on esitetty Taulukossa 3. Su-

rullisuudelle ja kiukkuisuudelle ei voitu tehdä sensitiivisyysanalyysiä, koska MANOVAa vastaavaa 
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ei-parametristä testiä ei ole käytettävissä. Tämän takia surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta tulok-

sien tulkinnassa oltiin varovaisia. Surullisuuden keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty Taulukossa 4 

kun taas vastaavat luvut kiukkuisuuden osalta on esitetty Taulukossa 5. 

 Ensiksi tarkasteltiin vaikuttavatko taustamuuttujat tunteiden kehityskulkuun viikon aikana. 

Aiemmin huomattiin, että viikonpäivien välillä ei ollut eroja tunteiden kokemuksissa toistettujen mit-

tausten varianssianalyysin mukaan. Iloisuuden osalta ensiksi tarkasteltiin vaikuttaako perheissä ta-

pahtuneet muutokset iloisuuden kehityskulkuun viikon aikana. Tulokset osoittivat, että aamun iloi-

suudessa perheissä tapahtuneet muutokset eivät vaikuta aamun iloisuuden kehityskulkuun viikon ai-

kana (F(4,332)=0.85, p=.50). Myöskään päivän iloisuudessa perheessä tapahtuneilla muutoksilla ei 

ole vaikutusta iloisuuden kehityssuuntaan (F(4,324)=0.22, p=.93). Toisin sanoen perheet, joissa on 

tapahtunut muutoksia ja perheet, joissa ei ole tapahtunut muutoksia ovat molemmat kehityskulultaan 

samanlaisia, jolloin viikonaikana iloisuuden kokemukset ovat tasaisia. Tämän lisäksi havaittiin, että 

perheen muutokset eivät vaikuttaneet aamun iloisuuden tasoon (F(1,83)=0.64, p=.43) eikä päivän 

iloisuuden tasoon (F(1,81)=0.35, p=.56.). Näin ollen perheen muutokset eivät olleet yhteydessä lap-

sen iloisuuden tunteisiin esiopetusviikon aikana. 

 Tarkasteltaessa koulutusastetta ei havaittu eroa iloisuuden kehityksessä korkeasti koulutettujen ja 

ei korkeasti koulutettujen vanhempien lasten aamun (F(4,82)=0.86, p=.49) tai päivän (F(4,80)=0.43, 

p=.79) iloisuudessa. Sen sijaan koulutusaste oli tilastollisesti suuntaa antavasti yhteydessä iloisuuden 

tasoon aamulla (F(1,85)=3,71, p=.06) mutta ei päivällä (F(1,83)=0.5, p=.48). Näin ollen tulosten mu-

kaan vanhemman korkeakoulutus oli suuntaa antavasti yhteydessä aamun matalampaan iloisuuteen 

lapsilla. Seuraavaksi tarkasteltiin sukupuolen vaikutusta iloisuuteen. Sukupuolella ja viikonpäivällä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta iloisuudessa aamun (F(4, 82)=1.88, p=.12) tai päi-

vän (F(4, 80)=0.72, p=.52) osalta viikon aikana. Eroja ei löytynyt myöskään iloisuuden tasossa tyttö-

jen ja poikien välillä. Taustamuuttujat eivät siis vaikuttaneet tulosten perusteella merkittävästi lasten 

kokemiin iloisuuden tunteisiin. 
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TAULUKKO 3. Iloisuuden otoskoot, keskiarvot ja keskihajonnat taustamuuttujien ryhmissä 

 

                   Maanantai   Tiistai   Keskiviikko  Torstai     Perjantai     

 

 

Aamun iloisuus           N   Ka  Kh   Ka  Kh  Ka  Kh   Ka  Kh   Ka  Kh     

 

Ei muutoksia perheessä        33   2.91 0.95   3.24 0.94  2.94 0.97   2.88 1.05   2.88 0.96     

Perheessä vähintään yksi muutos    52   2.79  1.13   2.85 1.00  3.00 1.03   2.79 1.07   2.79 1.02  

 

Vanhempi ei korkeasti koulutettu    20   3.35 0.93   3.30 0.98  3.15 0.93   2.85 1.04   3.10 0.85 

Vanhempi korkeasti koulutettu     67   2.72 1.06   2.90 1.00  2.87 1.06   2.81 1.05   2.73 1.04 

 

Tyttö              45   2.87 1.01   3.22 0.82  2.91 0.97   2.93 0.89   2.78 0.95    

Poika              42   2.86 1.12   2.74 1.13  2.95 1.10   2.69 1.20   2.86 1.07 

 

Päivän iloisuus 

 

 Ei muutoksia perheessä        33   2.94 1.03   2.91 1.01  2.79 0.96   2.97 0.92   2.94 0.97 

 Perheessä vähintään yksi muutos    50   2.90 1.07   2.86 0.93  2.72 1.07   2.74 1.10   2.82 1.00 

 

 Vanhempi ei korkeasti koulutettu    20   3.15 0.93   3.00 1.03  2.70 1.03   2.95 1.00   2.85 1.04 

 Vanhempi korkeasti koulutettu     65   2.88 1.08   2.78 0.98  2.72 1.04   2.75 1.06   2.82 1.01 

  

Tyttö              44   3.07 0.95   2.80 0.90  2.70 1.00   2.73 1.00   2.77 0.96 

Poika              41   2.80 1.15   2.88 1.08  2.73 1.07   2.88 1.10   2.88 1.08 
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TAULUKKO 4. Surullisuuden otoskoot, keskiarvot ja keskihajonnat taustamuuttujien ryhmissä 

 

                   Maanantai   Tiistai   Keskiviikko  Torstai     Perjantai 

 

Aamun surullisuus          N   Ka  Kh   Ka  Kh  Ka  Kh   Ka  Kh   Ka  Kh 

 

Ei muutoksia perheessä        33   1.18 0.58   1.12 0.33  1.24 0.50   1.27 0.76   1.58 1.03 

Perheessä vähintään yksi muutos    52   1.19 0.56   1.25 0.62  1.25 0.68   1.31 0.83   1.17 0.43 

  

Vanhempi ei korkeasti koulutettu    20   1.15 0.37   1.25 0.72  1.10 0.31   1.15 0.37   1.15 0.37 

Vanhempi korkeasti koulutettu     67   1.24 0.70   1.24 0.58  1.33 0.75   1.39 0.95   1.42 0.87 

 

Tyttö              45   1.13 0.51   1.18 0.44  1.24 0.65   1.18 0.54   1.27 0.58 

Poika              42   1.31 0.75   1.31 0.75  1.31 0.72   1.50 1.07   1.45 0.97 

 

Päivän surullisuus 

 

 Ei muutoksia perheessä       33   1.30 0.81   1.15 0.57  1.21 0.60   1.27 0.63   1.24 0.56 

 Perheessä vähintään yksi muutos    50   1.24 0.74   1.10 0.36  1.20 0.64   1.46 0.99   1.12 0.39 

 

 Vanhempi ei korkeasti koulutettu    20   1.05 0.22   1.10 0.31  1.15 0.37   1.20 0.41   1.45 0.89 

 Vanhempi korkeasti koulutettu     65   1.32 0.85   1.18 0.61  1.23 0.68   1.43 0.95   1.17 0.52 

 

 Tyttö              44   1.14 0.55   1.11 0.39  1.20 0.67   1.32 0.80   1.23 0.61 

 Poika              41   1.39 0.92   1.22 0.69  1.22 0.57   1.44 0.92   1.24 0.66 
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TAULUKKO 5. Kiukkuisuuden otoskoot, keskiarvot ja keskihajonnat taustamuuttujien ryhmissä 

 

                  Maanantai   Tiistai    Keskiviikko  Torstai     Perjantai 

 

 

Aamun kiukkuisuus        N   Ka  Kh   Ka  Kh   Ka  Kh   Ka  Kh   Ka  Kh 

 

Ei muutoksia perheessä      33   1.21 0.65   1.21 0.60   1.33 0.69   1.45 0.91   1.30 0.68 

Perheessä vähintään yksi muutos   52   1.31 0.73   1.31 0.76   1.17 0.62   1.31 0.83   1.12 0.38 

 

Vanhempi ei korkeasti koulutettu   20   1.15 0.49   1.25 0.72   1.05 0.22   1.40 0.75   1.20 0.70 

Vanhempi korkeasti koulutettu    67   1.31 0.74   1.33 0.77   1.30 0.72   1.40 0.94   1.27 0.67 

 

Tyttö             45   1.20 0.59   1.20 0.66   1.11 0.38   1.24 0.70   1.16 0.52 

Poika             42   1.36 0.79   1.43 0.83   1.38 0.83   1.57 1.06   1.36 0.79 

 

Päivän kiukkuisuus 

 

 Ei muutoksia perheessä      33   1.12 0.55   1.15 0.57   1.15 0.36   1.27 0.67   1.18 0.58 

 Perheessä vähintään yksi muutos   50   1.22 0.74   1.22 0.58   1.20 0.64   1.46 0.99   1.18 0.60 

 

 Vanhempi ei korkeasti koulutettu   20   1.05 0.22   1.25 0.72   1.15 0.37   1.20 0.41   1.35 0.93 

 Vanhempi korkeasti koulutettu    65   1.22 0.74   1.23 0.63   1.20 0.55   1.45 0.97   1.18 0.56 

 

 Tyttö             44   1.09 0.47   1.23 0.68   1.16 0.53   1.27 0.69   1.23 0.71 

 Poika             41   1.25 0.81   1.24 0.62   1.22 0.57   1.51 1.03   1.22 0.61
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Tarkasteltaessa surullisuutta havaittiin Greenhouse-Geisserin testillä, että aamun surullisuudessa 

perheessä tapahtuneilla muutoksilla oli vaikutusta suuntaa antavasti surullisuuden kehityskulkuun 

viikon aikana (F(3.56, 295.68)=2.46, p=.05). Sen sijaan päivän surullisuuden kehityskulussa ei ollut 

eroa ryhmien välillä (F(3.47, 281.16)=0.76, p=.53). Aamun surullisuuden osalta on tärkeää huomi-

oida, että varianssien yhtäsuuruus oletus ei toteutunut, mikä saattaa vaikuttaa tulokseen. Surullisuu-

den tasossa ei ollut eroa ryhmien välillä aamun (F(1,83)=0.26, p=.61) tai päivän surullisuuden osalta 

(F(1,81)=0.22, p=.88). Tämän jälkeen tarkasteltiin vanhemman koulutusastetta ja havaittiin, että van-

hemman koulutusasteella ei ole vaikutusta surullisuuden tason kehitykseen aamun osalta 

(F(4,82)=0.62, p=.65) eikä myöskään surullisuuden tasoon viikon aikana (F1,85)=1.75, p=.19). Päi-

vän surullisuudessa oli suuntaa antava yhteys vanhemman koulutusasteen ja lapsen surullisuuden ke-

hityskulun välillä (F(4,80)=2.04, p=.01) Kuitenkaan surullisuuden tasossa ei ollut päivisin eroa ver-

rattaessa korkeasti koulutettujen ja ei-korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia (F(1,83)=0.57, 

p=.44). Merkitseviä yhteyksiä vanhemman koulutusasteen ja lapsen surullisuuden väliltä ei löytynyt, 

joten koulutusaste ei näyttäisi vaikuttavan merkittävästi lasten surullisuuden kokemuksiin tässä ai-

neistossa. Surullisuudessa tarkasteltiin lisäksi lapsen sukupuolen vaikutusta tunteiden muuttumiseen 

viikon aikana. Tulokset osoittivat, että lapsen sukupuoli ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi 

tunteiden viikoittaiseen kehityskulkuun aamun (F(4,82)=0.49, p=.74) tai päivän (F(4,80)=0.50, 

p=0.74) osalta. Sen sijaan tyttöjen ja poikien välillä oli tasoero surullisuuden kokemuksissa viikon 

aikana suuntaa antavasti aamulla (F(1,85)=2.95, p=.09) mutta ei päivällä. Tarkempi tarkastelu osoitti, 

että tilastollisesti merkitsevä ero oli torstaiaamuna, mutta tulosten luotettavuutta heikentää se, että 

varianssien yhtäsuuruus oletus ei toteudu torstain osalta (F(1,85)=14.6, p=.00). 

 Kiukkuisuudessa lapsen perheessä tapahtuneet muutokset eivät johtaneet kiukkuisuuden kehitys-

suunnan muutokseen viikon aikana aamun (F(3.04, 252.42)=1.10, p=.35) eikä päivän (F(3.48, 

283.84)=0.24, p=.90) osalta. Kiukkuisuuden kokonaistasossakaan ei ollut havaittavissa eroa ryhmien 

välillä aamun (F(1,83)=0.41, p=0.52) tai päivän (F(1,83)=1.15, p=.29) osalta. Vanhemman koulutus-

asteen tarkastelu osoitti, että se ei vaikuta kiukkuisuuden kehityskulkuun aamun (F(4,82)=0.49, 

p=.74) tai päivän (F(4,80)=0.83, p=.51) osalta. Kiukkuisuudessa ei myöskään ollut tasoeroa korkeasti 

koulutettujen vanhempien lasten ja ei-korkeasti koulutettujen vanhempien lasten välillä. Lapsen su-

kupuolen tarkastelu osoitti, että se ei vaikuta kiukkuisuuden kehityssuuntaan viikon aikana aamun 

(F(4,82)=0.14, p=.97) tai päivän (F(4,80)=0.45, p=.77) osalta. Kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ta-

soero tyttöjen ja poikien kiukkuisuuden tasossa oli löydettävissä aamun (F(1,85)=5.98, p=0.2) osalta 

mutta ei päivän. Tytöillä oli tulosten mukaan matalampi kiukkuisuus viikon aikana ja tarkempi tar-

kastelu osoitti, että tilastollisesti suuntaa antavasti erityisesti keskiviikkona ja torstaina tytöillä oli 
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poikia matalampi kiukkuisuuden taso. Kuitenkin näidenkin tulosten luotettavuutta heikentää varians-

sien erisuuruisuus. Viimeisenä tehtiin analyysit jokaiselle tunteelle niin, että kaikki taustamuuttujat 

olivat samassa analyysissä. Tulokset eivät kuitenkaan muuttuneet, vaikka perheen muutokset, van-

hemman koulutustausta ja lapsen sukupuoli olivat samassa mallissa.   

 Tulokset osoittavat, että tarkastelun kohteena olevat taustamuuttujat eivät ole yhteydessä lasten 

kokemiin tunteisiin systemaattisesti. Joitakin yksittäisiä yhteyksiä oli havaittavissa esimerkiksi per-

heessä tapahtuneiden muutosten ja aamun surullisuuden kehityskulun välillä sekä surullisuuden ja 

kiukkuisuuden tasoerot tyttöjen ja poikien välillä aamujen osalta. Nämä havainnot olivat kuitenkin 

yksittäisiä eikä näin ollen taustamuuttujat vaikuttaneet toistuvasti lasten kokemiin tunteisiin. Seuraa-

vaksi pohditaan tarkemmin tulosten merkitystä ja verrataan niitä aiempien tutkimusten tuloksiin. Tä-

män jälkeen paneudutaan tutkimuksen vahvuuksiin ja rajoituksiin sekä viimeisenä jatkotutkimuksen 

tarpeisiin ja johtopäätöksiin.  

 

 

Pohdinta 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten kokemia tunteita esiopetuspäivän aikana ja niihin vai-

kuttavia taustatekijöitä. Tunteista iloisuutta, surullisuutta ja kiukkuisuutta tarkasteltiin ensiksi yksit-

täin ja vertailtiin positiivisten ja negatiivisten tunteiden määriä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita tunteiden 

vaihtelusta päivän ja viikon aikana. Kuitenkin keskeisin tavoite oli selvittää vaikuttavatko perheessä 

tapahtuneet muutokset, vanhemman koulutustausta tai lapsen sukupuoli lasten tunteisiin viikon ai-

kana.  

 Ensimmäisessä tutkimusongelmassa oltiin kiinnostuneita lasten tunteiden esiintymisestä ja voi-

makkuudesta. Ennakko-oletuksen mukaisesti lapset raportoivat enemmän voimakkaan iloisuuden 

kuin surullisuuden ja kiukkuisuuden tunteita. Lisäksi havaittiin, että surullisuus ja kiukkuisuus olivat 

vahvasti yhteydessä toisiinsa, kun taas iloisuus oli negatiivisesti yhteydessä surullisuuteen ja kiuk-

kuisuuteen. Näin ollen tunteet voidaan jakaa tutkimuksessa positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, 

joista iloisuus kuvastaa positiivisia tunteita, kun taas surullisuus ja kiukkuisuus kuvastavat negatiivi-

sia tunteita. Tämä tutkimustulos on yhteneväinen aiempien tutkimustulosten kanssa, jotka osoittavat, 

että lapset kokevat positiivisia tunteita enemmän kuin negatiivisia (Siniharju, 2007; Rönkä ym., 

2017). Yksi selitys positiivisten tunteiden voimakkuudelle esiopetuspäivän aikana voi johtua siitä, 
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että Suomessa esikouluympäristö ei aiheuta ainakaan kyseisissä esikouluryhmissä lapsille voimak-

kaita negatiivisia tunteita. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien väliset erot olivat pieniä, 

jolloin voidaan ajatella, että lapset viihtyvät esiopetuksessa hyvin ainakin kyseisissä esiopetusryh-

missä. Tulosten yleistämisen kannalta on hyvä, että tutkimukseen osallistuneet esiopetusryhmät oli-

vat kahdelta erilaiselta paikkakunnalta. Toinen paikkakunta oli melko suuri kaupunki, kun taas toinen 

oli maaseutumainen kunta. Näin ollen tämän tutkimuksen mukaan paikkakunnalla ei ollut vaikutusta 

lasten tunteisiin ainakaan keskisuurissa kaupungeissa, mutta pieniin kuntiin tai kyliin ei kuitenkaan 

tämän tutkimuksen perusteella voida tuloksia välttämättä yleistää. Kuitenkin näiden tulosten pohjalta 

esiopetus on pystynyt tutkimuksessa olevissa päiväkodeissa vastaamaan esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden (Opetushallitus 2014) iloisuutta painottavaan oppimiseen. 

 Toisessa tutkimusongelmassa oltiin kiinnostuneita lasten tunteiden vaihtelusta esikoulupäivän ai-

kana. Lämsän ym. (2012) tutkimukseen vedoten oletettiin, että aamun tunteet olisivat vähemmän po-

sitiivisia ja enemmän negatiivisia kuin päivän tunteet. Tulosten pohjalta huomattiin, että suurimpana 

osana päivistä tunteissa ei ollut merkittävää vaihtelua aamun ja päivän välillä. Joitakin eroja lasten 

tunteiden esiintymisessä oli, kuten surullisuus oli vähäisempää perjantaina päivällä, mikä saattaa se-

littyä esikouluviikon loppumisesta ja viikonlopun alkamisesta. Lisäksi havaittiin, että maanantaina 

kiukkuisuus oli voimakkaampaa aamulla kuin päivällä, mikä saattaa selittyä aamuherätyksellä vii-

konlopun jälkeen ja esikouluviikon alkamisella. Kuitenkaan systemaattisesti ei havaittu eroja aamun 

ja päivän tunteiden välillä, joten erot saattavat johtua myös luonnollisesta tunteiden vaihtelusta (Au-

gustine & Larsen, 2012).  

 Kolmannessa tutkimusongelmassa keskeistä oli tunteiden vaihtelu viikonpäivien välillä ja tausta-

muuttujien vaikutus lasten tunnekokemuksiin. Ennakko-oletuksena oli, että tunteet vaihtelevat alku 

ja loppuviikon välillä niin, että alkuviikosta negatiiviset tunteet ovat vahvempia kuin loppuviikosta 

kun taas positiiviset tunteet ovat alkuviikosta vähäisempiä kuin loppuviikosta. Ennakko-oletus toteu-

tui vain Friedmanin testillä surullisuuden osalta, jossa löydettiin ero aamun surullisuudessa maanan-

tain ja perjantain välillä. Kuitenkaan muiden tunteiden ja päivän surullisuuden osalta vastaavaa eroa 

ei löydetty. Näin ollen tulokset olivat ristiriitaisia ja erosivat Lämsän ym. (2012) tutkimustuloksista, 

jotka osoittivat, että alku ja loppuviikon tunteet erosivat toisistaan.  

 Tämän tutkimuksen yksi mielenkiintoisimmista tuloksista koski perheissä tapahtuneita muutoksia, 

joiden oletettiin vaikuttavan negatiivisesti lasten kokemiin tunteisiin. Kuitenkin tämän tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että perheen muutokset eivät olleet yhteydessä lasten kokemiin tunteisiin esiope-

tuksessa. Tutkimuksessa löydettiin ainoastaan yksi tilastollisesti suuntaa antava yhteys, joka oli per-

heen muutosten ja aamun surullisuuden välillä. Muita yhteyksiä ei tuloksissa löytynyt, mikä eroaa 
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Malisen ym. (2015) tutkimuksen tuloksista, jossa havaittiin, että vanhempien ero oli yhteydessä po-

sitiivisten tunteiden vähäisyyteen lapsilla. Myös muissa tutkimuksissa on osoitettu, että avioero lisää 

negatiivisten seurausten riskiä lapsella muun muassa koulumenestyksen ja psykologisen hyvinvoin-

nin osalta (Amato & Keith, 1991; Amato & Cheadle, 2005).  

 Mahdollisia syitä minkä takia tässä tutkimuksessa ei löydetty vahvaa yhteyttä tunteiden ja per-

heissä tapahtuneiden muutosten välille on useita. Ensinnäkin tässä tutkimuksessa lasten vanhemmat 

olivat korkeasti koulutettuja, mikä aiempien tutkimusten valossa viittaa siihen, että muutosten aiheut-

tamat haitat eivät ole yhtä suuria kuin alhaisesti koulutetuissa perheissä. Korkeasti koulutetuilla van-

hemmilla on yleisesti paremmat taloudelliset resurssit, mitkä tutkimusten mukaan suojaavat muutos-

ten negatiivisilta seurauksilta. (Cavanagh & Huston, 2006.) Kuitenkin myös Malisen ym. (2015) tut-

kimuksessa vanhemmat olivat korkeasti koulutettuja, joten se ei selitä näiden tutkimusten ristiriitai-

suutta. Malisen ym. (2015) tutkimuksessa oli mukana myös vaikean perhetaustan omaavia lapsia, 

jotka vahvistivat perhetaustan ja negatiivisten tunteiden välistä yhteyttä, mutta yhteys oli nähtävissä 

myös muiden lasten osalta. Kolmantena syynä sille, että tässä tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä per-

heen muutosten ja lasten tunteiden välillä voi olla analyysiä koskevat heikkoudet. MANOVAn ole-

tukset kuten normaalijakautuneisuus ja varianssien yhtä suuruisuus eivät kaikissa analyyseissä toteu-

tuneet surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta, jolloin analyysi ei välttämättä pysty havaitsemaan eroja 

ryhmien välillä. 

 Perheissä tapahtuneiden muutosten lisäksi taustamuuttujista lapsen sukupuoli ja vanhemman kou-

lutustausta olivat ristiriidassa aiemman tutkimustiedon kanssa. Lapsen sukupuolen osalta tässä tutki-

muksessa ei ollut vahoja eroja tyttöjen ja poikien välisillä tunteilla toisin kuin Lämsän ym. (2012) 

tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ainoa merkitsevä ero sukupuolten välillä oli, että pojat olivat 

aamulla kiukkuisempia kuin tytöt. Poikien ja tyttöjen välinen ero saattaa johtua siitä, että pojilla ulos-

päin suuntautuneet ongelmat ovat tyttöjä yleisempiä (Boeldt ym. 2012; Ende, van der & Verhulst, 

2005). Tällöin esimerkiksi aamun väsymys saattaa näyttäytyä pojilla vahvempana kiukkuisuutena 

kuin tytöillä. Kuitenkin tulee muistaa, että iloisuuden ja surullisuuden osalta sukupuoli eroja ei löy-

tynyt tai ne olivat suuntaa antavia. Näin ollen saattaa olla, että esiopetus osaa ottaa huomioon tyttöjen 

ja poikien tunteet eikä lisää esimerkiksi surullisuuden tunteita toisella sukupuolella. Vanhemman 

koulutustausta ei myöskään tämän tutkimuksen valossa ollut yhteydessä lasten tunteisiin, mikä oli 

ristiriidassa aiempiin tutkimuksiin (Najman, 2004). Tässä tutkimuksessa korkeasti koulutettujen van-

hempien yliedustus saattaa olla syynä sille, että koulutustausta ei ollut yhteydessä lasten tunteisiin. 

Toisaalta voi myös olla, että Suomessa erot vanhemman koulutustaustassa eivät vaikuta lapsen elä-

mään yhtä paljon kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja tulisikin tarkastella laajemmin lapsen sosioeko-

nomista asemaa. 
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Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

 

Tutkimuksen vahvuutena on mobiilipäiväkirjan käyttö, jonka avulla tieto on saatu kerättyä lapsilta 

suoraan esikoulupäivän aikana. Tiedon kerääminen suoraan lapsilta eikä esimerkiksi opettajan arvi-

ointeina antaa ainutlaatuista tietoa lasten kokemuksista ja tunteista (Suveg ym. 2010). Menetelmän 

vahvuutena on lisäksi se, että vastausprosentti oli korkea. Tunnekysymysten osalta vastausprosentti 

vaihteli 84-90 välillä, mikä on erinomainen tulos mobiilipäiväkirjamenetelmällä ja se mahdollistaa 

tulosten luotettavuuden. Toki mobiilipäiväkirjassa on omat rajoituksensa ja haasteensa. Tunnekysy-

mysten osalta täytyy huomioida, että mobiilipäiväkirjan täyttö saattaa vaikuttaa lasten arvioimiin tun-

teisiin. Tällöin saattaa käydä niin, että lapsi, joka kokee mobiilipäiväkirjan mieluisana antaa tämän 

hetkiseksi iloisuudeksi korkeamman arvioin kuin lapsi, joka ei pidä mobiilipäiväkirjan täyttämisestä. 

Lisäksi haasteena on, että muistavatko lapset aamun tunteitaan, koska mobiilipäiväkirja täytetään esi-

koulupäivän loppupuolella. Rajoitukset huomioon ottaen mobiilipäiväkirja antaa kuitenkin arvokasta 

tietoa lasten päivittäisistä kokemuksista ja tunteista, joita muilla menetelmillä ei välttämättä saataisi 

tavoitettua.   

 Tutkimuksen vahvuuksien lisäksi on syytä ottaa huomioon tutkimuksen rajoitukset, jotka vaikut-

tavat tulosten tulkintaan ja tulosten yleistettävyyteen. Yksi keskeisimmistä rajoituksista tutkimuk-

sessa on surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta muuttujien ei-normaalijakautuneisuus. Tutkimuksessa 

pyrittiin kuitenkin kontrolloimaan mahdollisuuksien mukaan ei-normaalijakautuneisuudesta aiheutu-

neita haittoja tekemällä sensitiivisyysanalyysit ei-parametrisillä testeillä. Parametriset testit antoivat 

tutkimuskysymyksestä riippuen lähes samat tulokset ei-parametristen testien kanssa, mutta tausta-

muuttujien kohdalla sensitiivisyysanalyysiä ei voitu toteuttaa, koska vastaavaa ei-parametristä testiä 

ei ollut käytettävissä. Näin ollen surullisuuden ja kiukkuisuuden osalta ei voitu olla varmoja tulosten 

luotettavuudesta silloin kun taustamuuttajat oli lisätty analyysiin. Lisäksi tulosten yleistettävyyden 

kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että korkeasti koulutetut vanhemmat olivat yliedustettuina ai-

neistossa, minkä takia ei voida olla varmoja, kuinka hyvin tulokset ovat yleistettävissä esimerkiksi 

lapsiin, joiden vanhemmat eivät ole korkeasti koulutettuja. Tutkimuksen rajoituksena on lisäksi se, 

että aineisto on kerätty yhden viikon aikana, jolloin yksittäisen viikon tapahtumien merkitys korostuu.  
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Jatkotutkimuksen tarpeet ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten ristiriitaisuuksien takia olisi mielenkiintoista tutkia tar-

kemmin perheen muutosten ja lapsen sukupuolen yhteyttä lasten tunteisiin ja mielialaan. Tässä tutki-

muksessa ei huomioitu kuinka kauan perheissä tapahtuneista muutoksista oli kulunut, minkä takia 

olisi mielenkiintoista tarkastella perheen muutosten lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksi. Esiopetuk-

sessa tai päiväkodeissa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tietoa siitä vaikuttaako perheen muutokset 

lasten tunteisiin voimakkaimmin ensimmäisen viikon, kuukauden tai vuoden aikana. Lisäksi tämän 

ja Malisen ym. (2015) tutkimuksia verrattaessa olisi mielenkiintoista selvittää kuinka paljon perheen 

muu tilanne vaikuttaa lasten tunteisiin muutoksen jälkeen. Kuten Malisen ym. (2015) tutkimus osoitti 

vaikean perhetaustan omaavilla lapsilla perhetaustan ja mielialan välillä oli selkeämpi yhteys kuin 

muilla lapsilla. Koska tässä tutkimuksessa ei sen sijaan löydetty perheen muutoksien ja lapsen koke-

mien tunteiden välille yhteyttä niin olisi tärkeää selvittää mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat lasta 

suojaavalla tavalla. Lisäksi mielenkiintoista olisi huomioida millaisia positiivisia seurauksia muutok-

silla on lasten tunteisiin tai elämään, koska positiivisten puolien tarkastelu on jäänyt negatiivisten 

seurausten varjoon aiemmissa tutkimuksissa. Positiivisten puolien huomioiminen laajentaisi per-

heissä tapahtuneiden muutosten näkökulmaa ja lisäisi tietoa esimerkiksi lasta suojaavista tekijöistä.  

 Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että perheessä tapahtuneet muutokset eivät välttämättä lisää 

lapsilla voimakkaita negatiivisia tunteita kuten surullisuutta ainakaan niin paljoa, että ne näkyisivät 

esiopetuksessa. Lisäksi tutkimuksen aineisto viittaa siihen, että Suomessa ainakin kahden eri paikka-

kunnan esikouluryhmät tarjoavat tasaisen laadukasta opetusta, jossa lapset kokevat positiivisia tun-

teita.  
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