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Julkaisematon
Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointeja
lapsen sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista. Lisäksi tavoitteena oli tutkia,
vaikuttaako lapsen sukupuoli vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointeihin ja missä
edellä mainittujen taitojen osa-alueissa arvioinnit eroavat eniten. Tutkimus liittyi osana
Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä vuonna 2007 käynnistämään
Tomera -hankkeeseen. Tutkimuksen aineisto muodostui jyväskyläläisten vanhempien (n =
296) sekä päivähoitohenkilöstön (n = 176) täyttämistä kyselylomakkeista. Vanhemmat
olivat aiemmin osallistuneet lapsen varhaista kommunikaatiota ja kielen kehitystä
arvioivaan Esikko -tutkimukseen, joka alkoi lasten ollessa 6–24 kuukauden ikäisiä. Tomera
-hankkeen tutkimusotos käsittää valikoimattoman otoksen viisivuotiaista jyväskyläläisistä
lapsista. Tutkimus osoitti, että hankkeeseen osallistuneiden vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arvioinnit lapsen sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista erosivat
toisistaan merkitsevästi. Vanhemmat näkivät pääsääntöisesti lasten sosiaaliset taidot
parempina sekä toisaalta ongelmat käyttäytymisessä ja itsesäätelytaidoissa suurempina kuin
päivähoitohenkilöstö. Tarkasteltaessa sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen arviointeja
tytöillä ja pojilla, havaittiin sukupuolten välillä eroja. Molemmat arvioitsijatahot raportoivat
tyttöjen olevan sosiaalisesti taitavampia. Samoin molempien osapuolien arvioinneissa
poikien itsesäätelytaidot näyttäytyivät pääosin heikompina kuin tyttöjen. Eniten
päivähoitohenkilöstön ja vanhempien arvioinnit erosivat impulsiivisuuden ja ulospäin
suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen osalta.
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JOHDANTO

Elämme yhteiskunnassa, jossa toisten kanssa toimiminen ja erilaisiin tilanteisiin ja
vaatimuksiin

sopeutuminen

on

välttämätöntä.

Perhesuhteet

ovat

muuttuneet

rikkonaisemmiksi, koulumaailma sekä työelämä vaativat yksilöltä yhä enemmän
joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Nämä vaatimukset vaikuttavat myös lasten elämään.
Lasten syrjäytymisriskit ja niiden vaikutukset sekä yksilön elämään että yhteiskuntaan ovat
jatkuvasti esillä myös mediassa. Lapsilla tuntuu olevan yhä enemmän vaikeuksia löytää
oikeita lähestymistapoja vertaissuhteissa ja asettaa rajoja omalle toiminnalleen. Nämä
sosiaalisen käyttäytymisen ja itsesäätelytaitojen ongelmat näkyvät päivittäin myös
päiväkodin arjessa, jossa lapset joutuvat entistä haastavampien tilanteiden ja vaatimusten
eteen toimiessaan yhä suuremmissa ja moninaisemmissa ryhmissä.
Nykypäivän ympäristön haasteiden ja riskitekijöiden vuoksi sosiaalisten taitojen ja
itsesäätelytaitojen huomioiminen on yhä tärkeämpää jo varhaislapsuudessa. Varhaiset
vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat lapsen käsityksiin itsestään pitkälle tulevaisuuteen.
Negatiivisten kokemusten kasaantuminen lapsuudesta lähtien voi johtaa äärimmäisiin
tilanteisiin, joita myös suomalainen yhteiskunta on joutunut todistamaan 2000 -luvulla.
Tällaiset tapaukset yksittäisinäkin osoittavat, miten tärkeää on, että lapset saavat myönteisiä
kokemuksia

vuorovaikutuksesta

muiden

ihmisten

kanssa

ja

tuntevat

tulevansa

hyväksytyiksi. Varhaiskasvatuksen haasteena onkin oikeiden tukimuotojen löytäminen.

Jotta sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja voitaisiin ymmärtää paremmin sekä niiden tueksi
kehittää oikeanlaisia tukimuotoja, tarvitaan enemmän näiden aihealueiden tieteellistä
tutkimusta. Sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen tutkimukset ovat kehittyneet eri
suhteissa ajallisesti ja määrällisesti. Sosiaalisten taitojen tutkimuksella on takanaan jo yli
vuosisadan historia, ja tutkimusta aiheesta on kertynyt runsaasti. (Collins 2004, 364).
Itsesäätelytaitojen osalta tutkimusta taas on tehty pääosin vasta 1970-luvun alusta lähtien.
Kyseessä on siis melko nuori tutkimuksen ala, joka tosin on kasvamassa. (Post, Boyer &
Brett 2006, 5.) Selvitettävää sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen osalta riittää
kuitenkin edelleen. Tämän hetkinen sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen tutkimus on
painottunut lähinnä eri tavoin diagnosoituihin lapsiin, joiden käyttäytymisen säätely ja
vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa ovat yleisiä. Sosiaalisten tilanteiden vaikeuksia esiintyy
kuitenkin yhä enenevissä määrin myös lapsilla, joilla ei ole diagnosoitua erityisen tuen
tarvetta. Tutkimuksessa tulisikin ottaa huomioon sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen
merkitys myös diagnosoimattomien lasten kehityksessä. Tärkeää olisi muun muassa
tarkastella ympäristön vaikutuksia lapsen käyttäytymiseen, sekä sitä, miten lapsi kykenee
kohtaamaan erilaisten ympäristöjen luomat haasteet esimerkiksi kotona ja päivähoidossa.
Lapsilta voidaan odottaa eri ympäristöissä ja kulttuureissa erilaista käyttäytymistä, ja näihin
vaatimuksiin voi vaikuttaa myös lapsen sukupuoli. Lasta ja hänen kehitystään tulisi aina
tarkastella erottamattomina suhteessa kasvuympäristöön.
Päivähoito ja kotiympäristö ovat keskeisiä lapsen kasvuympäristöjä, joilla on luonteeltaan
erilainen vaikutus lapsen elämään. Lapsen oma kokemusmaailma muotoutuu hänen
biologisen ja persoonallisen rakenteensa mukaan. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 43–44.)
Jotta lapsen kehitystä osattaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tietää,
miten lapsi toimii kotiympäristössään sekä päivähoidossa. Tällä hetkellä tutkimuksissa on
vielä melko vähän otettu huomioon kodin ja päivähoidon yhteisvaikutuksia lapsen
kehitykseen sekä sitä, miten eri osapuolet näkevät lapsen ja hänen kehityksensä (Klein &
Feldman 2007, 383–384.) Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön toisiaan täydentävien
näkökulmien esiin tuominen onkin merkittävä osa yhteistyön muodostumista, joka perustuu
kontekstuaalisen varhaiskasvatusteorian pohjalle. Myös Varhaiskasvatuksen suunnitelman
perusteissa yhtenä pääajatuksena on kasvatuskumppanuus (Stakes 2005). Tämän vuoksi
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onkin tärkeää tutkia vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointeja lapsen toiminnan
kannalta hyvin keskeisten taitojen osalta.
Tässä

pro

gradu

-tutkielmassa

pyritään

selvittämään,

miten

vanhemmat

ja

päivähoitohenkilöstö arvioivat lapsen sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja. Tutkimus
perustuu Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä toteuttamaan Tomera hankkeeseen

ja

siinä

päivähoitohenkilöstöltä.

kyselylomakkeilla
Tutkimusotoksessa

kerättyyn
on

aineistoon

mukana

yli

200

vanhemmilta

ja

viisivuotiaiden

jyväskyläläisten lasten vanhempaa sekä yli 170 heidän lastensa päivähoitohenkilökuntaan
kuuluvaa työntekijää. Tutkimuksessa mukana olleet perheet olivat jo aiemmin osallistuneet
Esikko -hankkeeseen. Viiden vuoden ikävaiheessa Tomera -lomakkeilla kartoitettiin
yksityiskohtaisesti lapsen tarkkaavaisuutta, kykyä säädellä omaa käyttäytymistään sekä
sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Näistä tutkituista osioista keskitytään itsesäätelytaitoja ja
sosiaalisia taitoja koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten
vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja sekä
onko arvioinneissa merkittäviä eroavaisuuksia. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli, onko
vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa eroja tyttöjen ja poikien välillä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, millä edellä mainituilla osa-alueilla vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arvioinnit erityisesti eroavat toisistaan.
Tutkimuksen taustassa käsitellään ensin sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja ilmiöinä sekä
niiden kehittymistä varhaislapsuudessa. Tämän jälkeen tarkastellaan sosiaalisissa taidoissa
ja itsesäätelytaidoissa ilmeneviä ongelmia sekä vanhempien ja päivähoidon roolia lapsen
käyttäytymisen arvioijina.
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1

SOSIAALISET TAIDOT

Sosiaaliset taidot ovat ilmiönä monitahoisesti selitettävissä. Näiden taitojen on todettu
kehittyvän syntymästä lähtien yksilön biologisten lähtökohtien sekä ympäristön tarjoamien
vaikutteiden pohjalta. (ks. esim. Dowling 2005; Schaffer 1992.) Ympäristön merkitys
sosiaalisesti taitavan käyttäytymisen kehittymiselle painottuu useimmissa tutkimuksissa,
vaikkakin myös perinnöllisyyden osuus yleisesti yksilön käyttäytymisen selittämisessä on
kasvava tieteen ala. Käsitteenä sosiaaliset taidot ovat saaneet useanlaisia kuvauksia.
Seuraavaksi pyritään avaamaan sosiaalisten taitojen käsitettä ja selvittämään yksilön
ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden vaikutuksia sosiaalisesti taitavan käyttäytymisen
kehittymisessä.

1.1 Sosiaalisesti taitavan käyttäytymisen määrittelyä

Sosiaalisia taitoja määritellään kansainvälisessä kirjallisuudessa monin tavoin. Useimmiten
käytettyjä käsitteitä ovat ‘social competence’ (sosiaalinen kompetenssi/pätevyys) ja ‘social
skills’ (sosiaaliset taidot), joiden välistä suhdetta on määritelty hieman eri tavoin tutkijasta
riippuen (ks. esim. Collins 2004; Dowling 2005; Howes & James 2004; Howes, Phillips &
Whitebook 1992). Lähtökohtaisesti sosiaaliset taidot on laajasti ottaen käsitetty kielellisiksi
ja ei-kielellisiksi toiminnoiksi, kuten esimerkiksi taidoiksi vuorovaikutusaloitteiden
8

tekemiseen (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 255–274). Baker (1998, 61) määrittelee
sosiaaliset taidot vuorovaikutukseksi aloitteen tekevän henkilön ja tähän toimintaan
vastaavan henkilön välillä, jolloin laatu määrittyy siinä kontekstissa, missä vuorovaikutus
toteutuu. Käytännössä lapsi tarvitsee sosiaalisia taitoja päästäkseen mukaan toisten leikkiin
ja mukaan vertaisvuorovaikutukseen (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 255–274).
Sosiaalinen pätevyys on taas kuvattu tavoitteelliseksi käyttäytymiseksi, joka heijastaa
etenkin menestyksellistä sosiaalista toimintaa. Sosiaalinen pätevyys on toisin sanoin kykyä
käyttää henkilökohtaisia ja ympäristössä olevia resursseja menestyksellisesti ja siten
saavuttaa haluamiaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia tavoitteita. (Howes & James 2004, 138;
Poikkeus 1995, 122–138.) Tässä tutkimuksessa sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen
ongelmien arvioinnissa käytetään amerikkalaista Greshamin ja Elliotin (1990) kehittämää
arviointimenetelmää. Gresham ja Elliot (1987, 167) ovat määritelleet sosiaalisen
pätevyyden ulkoisten ehtojen mukaan. Sosiaalinen pätevyys on kuvattu kyvyksi käyttäytyä
ympäristössä asetettujen vaatimusten mukaan sekä pyrkimykseksi osallistua toimintaan ja
ottaa vastuuta omasta ja toisten hyvinvoinnista. Kokoavasti sosiaaliset taidot voitaisiin siis
nähdä itse vuorovaikutuksena ja toimintana, josta tulee sosiaalisesti pätevää, kun yksilön
käyttäytyminen tähtää sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen menestyksellisellä tavalla.
Sosiaalinen pätevyys on useissa määritelmissä esitetty laajempana käsitteenä kuin
sosiaaliset taidot, jotka puolestaan ymmärretään osaksi sosiaalista pätevyyttä. Esimerkiksi
Gresham ja Elliot (1987, 167) jakavat sosiaalisen pätevyyden sosiaalisiin taitoihin (social
skills) ja mukautuvaan käyttäytymiseen (adaptive behavior). Mukautuva käyttäytyminen
tarkoittaa tapaa, jolla yksilö sopeutuu ympäristönsä sosiaalisiin sääntöihin ja sosiaaliset
taidot käyttäytymistä, joka vaikuttaa sosiaalisesti merkittäviin tuloksiin. Poikkeus (1996,
99–107) taas kuvaa sosiaalisen pätevyyden osa-alueiksi sosiaaliset ja sosiokognitiiviset
taidot, kielteisen käyttäytymisen puuttumisen sekä myönteiset toverisuhteet. Sen sijaan
Salmivalli (2005, 72–74) esittelee erottelemansa viisi sosiaalisen pätevyyden laaja-alaista
tutkimussuuntaa ja näkökulmaa, joissa korostuvat osuvasti sosiaalisen pätevyyden eri osaalueet. Nämä tutkimussuunnat ovat sosiaaliset taidot (käyttäytymisen), sosiokognitiiviset
taidot

ja

sosiaalinen

informaatio,

tunteet

ja

niiden

säätely,

motivaatio

sekä

kontekstuaalisuus. Näiden näkökulmien ilmiöt eivät Salmivallin (2005, 72–74) mukaan ole
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toisistaan irrallisia, vaan vaikuttavat toinen toisiinsa. Kognitiot ohjaavat lapsen
käyttäytymistä, kun taas käyttäytyminen ja vuorovaikutustilanteet vaikuttavat kognitioihin.
Lapsen motiivit ja tarpeet suuntaavat tiedon käsittelyä ja vaikuttavat tunnekokemuksiin.
Sosiaalisessa ympäristössä toisten lasten käyttäytyminen, odotukset sekä heidän tekemänsä
tulkinnat, vaikuttavat lapsen toimintaan ja päinvastoin. Sosiaalisten käyttäytymisen
määritelmät vaikuttavat länsimaissa kiteytyvän hyvin pitkälle samankaltaisiin ilmiöihin,
vaikka painotukset tai käytetyt käsitteet jossain määrin eroavatkin toisistaan. Tässä
tutkimuksessa keskitymme tarkastelemaan sosiaalisia taitoja.
Sosiaaliset taidot voidaan tiiviisti edellisen pohjalta määritellä olevan itse käyttäytymistä ja
sen oppimista (Salmivalli 2005, 72–74). Sosiaalisen pätevyyden ohella myös sosiaalisia
taitoja voidaan tarkastella eräänlaisena kokonaisuutena, jossa on erilaisia osa-alueita.
Gresham

ja

Elliot

(1987,

167)

ovat

sisällyttäneet

sosiaalisiin

taitoihin

vuorovaikutuksellisuuden (interpersonal behavior), itseen heijastuvan käyttäytymisen (selfrelated behaviors), akateemiset taidot (academic-related skills), itsensä ja tarpeidensa
myönteisen ilmaisun (assertion), vertaisten hyväksynnän (peer acceptance) sekä
kommunikointitaidot (communication skills). Sosiaalisten taitojen arviointimenetelmässään
Gresham ja Elliot (1990) ovat tiivistäneet tekijät assertiivisuuden, itsesäätelyn ja yhteistyö
faktorien alle, joita on käytetty myös Tomera -hankkeen tutkimuksessa. Assertiivisuusfaktorin osiot mittaavat mm. aloitteellisuutta sosiaalisissa suhteissa ja myönteisiä
toverisuhteita (sosiaalinen aloitteellisuus, vertaisten vahvistus), itsesäätely-faktori mittaa
maltin

säilymistä

erilaisissa

tilanteissa

ja

asiallista

suhtautumista

vertaisiin

(yhteistoiminnallisuus, vertaisten vahvistus) ja yhteistyö-faktori kuvaa koulutyöskentelyä
sisältäen tottelevaisuuden ulottuvuuden (toiminnallisuus, akateeminen suoritus). Nämä
tekijät kuvaavat sekä yksilön toimintaa, että tämän toiminnan aikaansaamia heijasteita
ympäristön muilta toimijoilta.
Havainnoidessa lapsen sosiaalisia taitoja ympäristön palaute on usein merkittävässä
asemassa. Sosiaalisen taitojen arvioinnissa otetaankin usein huomioon toverisuhteiden,
itsesäätelyn, tehtäväsuuntautuneen toiminnan että tottelevaisuuden merkitys (Salmivalli
2005, 72–74). Sosiaalisia taitoja muokkaavat vahvasti vuorovaikutukselliset tekijät, jotka
vaikuttavat lapsen asemaan ryhmässä sekä niihin tulkintoihin, joita lapsen käyttäytymisestä
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tehdään (Salmivalli 2005, 72–74). Sosiaalisesti taitavan käyttäytymisen kriteerit
määrittyvätkin ympäristön normien mukaan. Näin voitaisiin ajatella sosiaalisen
käyttäytymisen olevan luokiteltavissa sosiaalisesti taitavaksi käyttäytymiseksi silloin, kun
yksilön toiminta pysyy yhteisön käyttäytymissääntöjen puitteissa. Näiden sääntöjen
havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi lapsi tarvitsee kuitenkin syntymästään eräänlaisen
geneettisen yllykkeen, joka herättää lapsen kiinnostuksen ympärillä olevaa maailmaa
kohtaan. Seuraavaksi käsitellään sosiaalisten taitojen biologisia lähtökohtia.

1.2 Sosiaalisten taitojen biologiset lähtökohdat

Sosiaalisten taitojen pohjalla on yksilöiden ’geeneihin kirjoitettu’ pyrkimys sosiaaliseen
toimintaan. Evoluutio on valmistellut lapsia, kuten aikuisiakin pyrkimään sosiaalisten
tilanteiden hallintaan muuttuvissa ympäristöissä (Bjorklund & Pellegrini 2002, 44–59).
Lapsi on luonnostaan kiinnostunut ympäristöstään ja pyrkii aktiivisesti vuorovaikutukseen
läheistensä kanssa. Pienten lasten onkin todettu olevan kiinnostuneita toisten ihmisten
käyttäytymisestä ja sen ymmärtämisestä jopa ennen puhumaan oppimistaan (Dowling 2005,
27). Geneettisten tekijöiden on todettu vaikuttavan yksilöllisiin eroihin esimerkiksi
käyttäytymisen ongelmien ja aggressiivisuuden ilmenemisessä. Lisäksi geneettisten
ominaisuuksien tiedetään vaikuttavan myös sisarusten erilaiseen kohteluun sekä äidin ja
lapsen väliseen suhteeseen. Lapsen perimä heijastuu osittain sekä vanhempien
käyttäytymiseen että lapsen sopeutumiseen. Synnynnäiset ominaisuudet vaikuttavat myös
vertaisten kanssa toimimiseen. (Pike 2002, 37–41.)
Geenien luomat yksilölliset ominaisuudet, kuten kognitiiviset taidot ja temperamentti
vaikuttavat merkittävästi sosiaaliseen kehittymiseen. Kognitiiviset taidot vaikuttavat
sosiaalisten

viestien

hahmottamiseen

sekä

vuorovaikutustilanteissa

muodostuvan

sosiaalisen tiedon käsittelyyn ja siitä oppimiseen. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 254–
274.) Myös kieli ja ilmaisu kehittyvät kognitiivisten taitojen myötä, jotka vaikuttavat
merkittävästi sosiaalisten taitojen toteuttamiseen (Aro 2003, 237). Temperamentti taas
liittyy vahvemmin ihmisen tunnemaailmaan. Temperamentti on joukko synnynnäisiä
taipumuksia ja valmiuksia, joilla ihmiset eri tavoin tulkitsevat ulkomaailmaa sekä heidän
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omia emotionaalisia ja fysiologisia tilojaan (Keltinkangas-Järvinen 2006, 24; Sanson,
Hemphill & Smart 2002, 95). Jotkut temperamentti piirteet pysyvät samana läpi elämän,
toiset taas muuttuvat ympäristön ja kasvatuksen vaikutuksesta (Keltinkangas 2004, 9-10;
Sanson, Hemphill & Smart 2002, 99). Temperamentti vaikuttaa vahvasti myös lapsen
tapaan reagoida vuorovaikutustilanteisiin. Esimerkiksi temperamentiltaan ujoille lapsille
vuorovaikutus voi olla erityisen vaikeaa (ks. Coplan & Arbeau, 2008). Temperamentiltaan
rauhallisen lapsen viestintään myös vastataan eri tavoin kuin pääosin rauhattoman lapsen
viesteihin. Lapsen temperamentti onkin merkittävä tekijä vuorovaikutuskäytäntöjen
muodostumisessa vanhemman ja lapsen välille, jotka taas vaikuttavat kiintymyssuhteen
laatuun ja edelleen sosiaalisten taitojen kehitykseen. (Aro 2003, 240.) Sanson ym. (2002,
100)

näkevät

vastaavasti

temperamentin

vaikuttavan

keskeisesti

muun

muassa

vertaissuhteisiin sekä sosiaalisesti myönteiseen (prososiaaliseen) ja aggressiiviseen
käyttäytymiseen, jotka ovat huomattavia ominaisuuksia sosiaalisten taitojen taustalla.
Jossain tilanteissa voikin olla vaikeaa erottaa lapsen temperamenttia sekä hänen oppimiaan
sosiaalisia taitoja toisistaan, mikä on otettava huomioon myös arvioidessa lapsen sosiaalisia
taitoja.
Myös sukupuolella saattaa olla oma osuutensa lapsen sosiaalisten taitojen kehityksessä.
Tyttöjen ja poikien sosiaalisessa käyttäytymisessä onkin todettu eroja, jotka ovat
havaittavissa jo lapsen ensimmäisistä vuosista lähtien (Odom, McConnell & Brown 2008,
15). Sosiaalisten taitojen eroavaisuuksia sukupuolten välillä voidaan tulkita muun muassa
evoluution kautta. Naiset kykenevät synnyttämään lapsia ja tämän luontaisen hoivatehtävän
vuoksi myös heidän vuorovaikutusominaisuutensa ovat kehittyneet. Vastaavasti hormoni
eroilla voidaan selittää sukupuolieroja sosiaalisessa käyttäytymisessä, kuten poikien
suurempaa taipumusta aggressiivisuuteen. (Ruble, Martin & Berenbaum 1998, 888;
Golombock & Hines 2002, 122.) Vertailtaessa tyttöjen ja poikien kommunikointia,
jokapäiväisiä arkitaitoja sekä sosiaalisuutta, tyttöjen viestinnän on todettu olevan
kielellisesti monipuolisempaa, sosiaalisempaa ja käytöksen mukautuvampaa kuin pojilla
samoissa olosuhteissa. Tutkimuksien mukaan tytöt ovatkin useimmiten sosiaalisesti
taitavampia kuin pojat, kun taas pojilla on todettu esiintyvän enemmän sosioemotionaalisia
ja käyttäytymisen ongelmia kuin tytöillä ja poikien olevan herkempiä ympäristön
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vaikutuksille. (Bornstein & Hahn 2007 15, 33–34; Hagekull & Bohlin 1995, 521). On
kuitenkin vaikeaa arvioida, mitkä havaitut sukupuolierot sosiaalisissa taidoissa johtuvat
juuri geneettisistä tekijöistä ja mitkä tekijät ympäristön sosiaalistavasta vaikutuksesta.
Esimerkiksi Harrisin (1998) mukaan geneettiset taipumukset selittävät vain toisen puolen
persoonallisen kehityksen vaihtelusta. Toinen puoli muodostuu ympäristötekijöiden
vaikutuksesta. Monitasoista säätelyä ja erilaisia taitoja edellyttävä inhimillinen toiminta,
kuten sosiaalisesti hyväksyttävä käyttäytyminen, onkin tulosta biologisten taipumusten ja
ympäristön

vaikutteiden

yhteistoiminnasta.

Seuraavaksi

tarkastellaan

erilaisten

ympäristötekijöiden vaikutuksia sosiaalisten taitojen kehitykselle.

1.3 Ympäristö sosiaalisten taitojen muokkaajana

Sosiaaliset taidot ovat tulosta ennen kaikkea oppimisesta ja kehityksestä erilaisissa
ympäristöissä. Synnynnäiset taipumukset sosiaalisuuteen tarvitsevatkin ympäristön
vahvistusta kehittyäkseen. Sosiaaliset taidot vaativat kokemuksellista ymmärrystä ihmisistä
ja heidän toiminnastaan sekä taitoa kokemustiedon oikeanlaiseen soveltamiseen erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

(Aro

&

Adenius-Jokivuori

2003,

255–274.)

Erilaiset

kulttuuriympäristöt vaatimuksineen määrittävät tämän kokemustiedon perustan (Harkness
2002, 60–77). Inhimillinen vuorovaikutus on edellytys sosiaalisille taidoille. Myönteiset
kokemukset ihmisten keskinäisestä toiminnasta voivat syntyä vain sosiaalisissa tilanteissa,
joiden muotoutuminen on varsinkin lapsen varhaisvuosina paljolti riippuvainen
vanhempien tuesta ja yhteistyöstä. (Schaffer 1992, 103.)

1.3.1 Vuorovaikutus läheisten kanssa – sosiaalisten taitojen perusta
Sosiaalisten taitojen tärkein rakennusympäristö on lapsen perhe. Läheisillä onkin
merkittävä rooli lapsen synnynnäisten vuorovaikutustarpeiden vahvistamisessa. Lapsi
tarvitsee syntymästään lähtien ainakin yhden ihmisen, jonka kanssa hän voi muodostaa
vahvan tunnesiteen (Dowling 2005, 22–24). Tämä kiintymyssuhde tarjoaa lapselle
perusturvallisuuden, joka on oleellinen pohja myös lapsen tuleville laajemmille sosiaalisille
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suhteille. Edelleen Aro & Adenius-Jokivuori (2003, 255–274) kuvaavat sosiaalisten taitojen
kehittymisen perustana olevan varhaiset vuorovaikutus- ja tunnekokemukset läheisten
ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa lapsi havainnoi ihmisten yleisiä
toimintamalleja, joita hän voi harjoitella myöhemmin uusissa sosiaalisissa tilanteissa.
Esimerkiksi leikkiessä vanhempien kanssa lapsi saa edellytyksiä tunteiden säätelyn
kehittymiseen (Galyer & Evans 2001, 93). Pieni lapsi tukeutuu päätelmissään lähinnä
vanhemman äänensävyn tuomaan viestiin, myöhemmin lapsi oppii kiinnittämään huomiota
myös ilmeisiin ja sanojen välisiin suhteisiin.
Iän ja kokemuksen myötä lapsi oppii tekemään sosiaalisia päätelmiä useiden
tiedonlähteiden pohjalta. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 255–274.) Vanhemmilta
omaksutut vuorovaikutustaidot siirtyvät usein suoraan tuleviin suhteisiin lapsen ja
vertaisten välillä (Parke ym. 2002, 156–177). Esimerkiksi Russel, Petit & Mize (1998, 343)
ovat todenneet vanhemman ja lapsen välisen suhteen vaikuttavan lapsen tuleviin
vertaissuhteisiin ja kykyihin. Tutkimukset osoittavatkin muun muassa vanhempien
tunneilmaisun vaikuttavan lapsen sosiaalisiin kykyihin (ks. Eisenberg ym. 2001). Myös
äidin antamien tunnemallien on todettu vaikuttavan lapsen käsityksiin itsestään ja
vertaisista. Lapsen varhaiset vuorovaikutuskokemukset äidin kanssa vaikuttavat myös
myöhempiin kognitiivisiin malleihin vuorovaikutuksesta. (Meece, Colwell & Mize 2007,
303–307.)

Vanhemman

toiminnalla

onkin

suuri

merkitys

lapsen

kehityksessä.

Merkittävässä asemassa on myös vanhemman käsitykset lapsesta sekä tulkinnat hänen
käyttäytymisestään erilaisissa tilanteissa. Nämä käsitykset vaikuttavat vanhemman
toimintaan lasta kohtaan ja tätä kautta myös lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen. (Booth
1997, 635; Guralnick & Neville 1997, 608.)
Päivähoitoon siirtyessään lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisuuden tunteen, jonka
vanhemmat ovat ihanteellisissa olosuhteissa kotona taanneet. Päivähoidon henkilöstön on
tärkeää tietää lapsen tarpeista, jotta lapsen turvallisuus voidaan taata myös päivähoidossa.
Lapsen

taitojen

ja

tuen

tarpeiden

arvioiminen

on

tärkeää

yhteisymmärryksen

saavuttamiseksi koti- ja päivähoitoympäristöjen välillä. Ymmärtääksemme lapsen
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sosiaalista käyttäytymistä molemmissa arviointiympäristöissä tarkastellaan seuraavaksi
vielä päivähoidon ja vertaissuhteiden merkitystä sosiaalisten taitojen kehittäjänä.

1.3.2 Päivähoito ja vertaissuhteet sosiaalisten taitojen kehittäjinä
Perheen ja lähipiirin lisäksi yhtenä lapsen päivittäisenä oppimisympäristönä toimii monen
lapsen kohdalla päivähoito. Päivähoito tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia solmia suhteita
toisiin lapsiin sekä uusiin aikuisiin. Lapsi tuo hoitopaikan arjen toimintaan mukanaan
aikaisemmat tietonsa ja taitonsa. Lapsen sosiaalinen toiminta päivähoidossa onkin
luonnollisesti yhteydessä hänen aikaisempiin kokemuksiinsa sosiaalisissa ympäristöissä.
Lapset, jotka ovat saaneet olla osana laajaa sosiaalista verkostoa pyrkivät Dowlingin (2005,
25) mukaan rohkeammin myös päivähoidossa sosiaalisiin suhteisiin muiden lasten kanssa.
Vastaavasti lapset, joilla on rajallisemmat kokemukset sosiaalisista suhteista saattavat taas
tarvita selvästi enemmän aikuisen huomiota ja tukea sosiaalisten suhteiden solmimiseen
(Mitchell-Copeland 1997).
Parhaimmillaan päivähoito ja päivähoitohenkilöstö voivat tukea ja edistää lapsen sosiaalista
kehitystä.

Tutkimuksissa

on

todettu

esimerkiksi

lapsen

ja

opettajan

välisen

vuorovaikutussuhteen vaikuttavan lapsen myönteiseen (prososiaaliseen) käyttäytymiseen,
sosiaaliseen pätevyyteen opettajan arvioimana ja tunteiden myönteisyyteen tilanteissa,
joissa äidin ja lapsen kiintymyssuhde on turvaton. (Mitchell-Copeland 1997; ks. myös
Hagekull & Bohlin, 1995.) Myös ruotsalaistutkimuksissa on todettu päivähoidon
vaikuttavan sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tulokset osoittivat päivähoidolla ja etenkin sen
varhaisella aloittamisella olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen tunne- ja sosiaalisiin
taitoihin. (ks. Andersson 1989, 1992) Laadukkaan päivähoidon on nähty myös ennustavan
vahvempaa itsetuntoa ja vähäisempää sosiaalista vetäytymistä ja edesauttavan yleistä
sosioemotionaalista toimintaa (Hagekull & Bohlin 1995).
Päivähoidon

laatuominaisuuksilla,

kuten

aikuisten

lukumäärällä,

ryhmäkoolla

ja

leikkimateriaaleilla, on merkitystä lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen. Howesin,
Phillipsin & Whitebookin (1992, 458–459) tutkimuksen mukaan laadukas päivähoito
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vaikuttaa voimakkaasti myös lasten vertaissuhteiden laatuun. Tutkimuksessaan Howes ja
kumppanit

arvioivat

kalifornialaispäivähoitoen

ihmissuhteiden

laatua

kansallisen

varhaiskasvatuksen laatumittarin mukaan keskittyen sekä lapsen ja aikuisten välisiin
suhteisiin että lasten vertaissuhteisiin. Tulokset osoittivat, että 1–5-vuotiaat lapset, joiden
päivähoito

oli

arvioitu

laadukkaaksi,

olivat

todennäköisemmin

emotionaalisesti

turvallisessa suhteessa päivähoitohenkilöstön kanssa. Nämä lapset olivat myös taitavampia
toimijoita vertaissuhteissa muiden lasten kanssa. Välttävä ja ahdistunut suhde hoitajaan
ennusti

puolestaan

ongelmia

vertaissuhteissa,

joka

edelleen

ennustaa

kielteisiä

seuraamuksia esimerkiksi koulun aloituksen kannalta. Howesin ym. (1992) tutkimus osoitti
myös ryhmäkoon vaikuttavan lasten ohjautumiseen oikeanlaisiin toimintatapoihin, sekä sen
yhteyden sosiaaliseen orientaatioon ja sosiaaliseen taitavuuteen vertaisten kanssa. Tulosten
mukaan sosiaalisiin taitoihin vaikuttivat sosiaalisten kokemusten laajuuden lisäksi myös
tarjolla olevien leikkimateriaalien laatu ja saatavuus sekä luokkahuoneen organisointi
sosiaalisia taitoja tukevaksi. Laadukkaan päivähoidon onkin todettu vaikuttavan myös
lasten

leikin

monipuolisuuteen.

Laadukkaissa

päiväkodeissa

lapset

leikkivät

monipuolisempia leikkejä varhaisemmin ja useimmissa muodoissa kuin laadultaan
keskivertaisissa päiväkodeissa. (Howes & Matheson 1992, 973.)
Päivähoidon tarjoamat vertaissuhteet ikätoverien kanssa ovat merkittäviä lapsen sosiaalisen
käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen kehitykselle. Harrisin (1998) mukaan vertaissuhteet
ovatkin yksi tärkeimmistä tekijöistä lapsen persoonallisuuden kehityksessä. Vertaissuhteet
luovat

uudenlaisen

haasteen

lapselle

vuorovaikutuksen

tapahtuessa

hyväksyvän

vanhemman sijasta tasavertaisen kumppanin kanssa, jonka kiintymys pitää ansaita.
Onnistuneessa vuorovaikutussuhteessa vertaisten kanssa lapsi omaksuu ja oppii tietoja,
taitoja ja asenteita sekä kokee asioita, jotka ovat merkittäviä pitkälle hänen tulevaisuuteensa.
Vertaisryhmässä lapsi voi saada tyydytystä monille välittömille sosiaalisille ja tunneelämän tarpeilleen. Vertaissuhteissa ryhmään kuuluvuuden tunne, läheisyys ja kumppanuus
rakentavat lapsen minäkuvaa ja antavat hänelle palautetta omasta toiminnastaan.
(Salmivalli 2005, 15–34.) Ystävyyssuhteet itsessään ovat tutkitusti merkittäviä sosiaalisten
kykyjen kehittymisen edistäjiä (Hartrup 1992, 184–185). Vertaissuhteiden ja vertaistutoroinnin on todettu lisäävän merkittävästi positiivista sosiaalista käyttäytymistä ja
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edistävän muun muassa kielen oppimista erityisesti lapsilla, joilla on taipumusta niin sanottuun ongelmakäyttäytymiseen (ks. s. 30). Vertaisvuorovaikutuksen on todettu vaikuttavan
merkittävästi myös lasten leikin laatuun. (Xu, Gelfer, Sileo, Filler & Perkins 2008.)
Vertaissuhteet toteutuvat lapsille luontevasti leikissä, johon päivähoito luo sopivan
ympäristön. Leikki toisten lasten kanssa luo lapselle yhden merkittävimmän sosiaalisen
oppimisympäristön. Leikki vertaisten kanssa liittyykin merkittävästi paitsi lapsen
tiedolliseen oppimiseen niin myös sosiaalisiin taitoihin. Sosiaalisesti taitavien lasten on
todettu toimivan vertaistensa kanssa herkemmällä otteella ja leikkivän monipuolisempia
leikkejä kuin sosiaalisesti taitamattomammat lapset. Esimerkiksi roolien ylläpitäminen ja
vaihtaminen sujuvasti leikissä vertaisen kanssa ovat osoituksia hyvistä sosiaalisista
taidoista. (Howes & Matheson 1992, 973.) Leikissä lapsi voi luontaisesti harjoitella
vuorovaikutustapoja ja erilaisia rooleja sekä saada vertaispalautetta toiminnastaan. Leikissä
lapsi voi myös tarkkailla leikkitoverien toimintaa ja heidän tapojaan ilmaista omia
aikomuksiaan, toiveitaan ja tunteitaan. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 255–274.) Ashiabi
(2007, 205–206) korostaa leikin merkitystä lapsen sosiaalis-emotionaalisen kehityksen
tukijana.

Hänen

mukaansa

vertaisten

kanssa

leikkiessään

lapsen

tietoisuus

ja

ongelmanratkaisutaidot harjaantuvat samoin kuin hänen taitonsa tehdä yhteistyötä, jakaa,
vaihtaa vuoroja, työskennellä ryhmässä ja tulla toimeen muiden lasten kanssa. Leikissä
lapsi oppii myös tarkastelemaan toisten toiminnan tarkoituksellisuutta ja aikomuksellisuutta.
Vertaissuhteet ja leikki ovatkin tärkeimpiä oppimisympäristöjä, joita päivähoito voi tarjota,
sillä puutteelliset vertaissuhteet vaikuttavat merkittävästi lapsen oppimiseen. Esimerkiksi
Parkerin & Asherin (1987) mukaan ensimmäiset kuusi - seitsemän vuotta ovat
merkittävimmät sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta. Neljään ikävuoteen mennessä
lapsen tulisi kyetä toimimaan useammassa vertaissuhteessa. Jos lapsi ei kuuteen seitsemään ikävuoteen mennessä ole oppinut tulemaan toimeen muiden lasten kanssa,
vaikuttaa tämä hänen myöhempään oppimiseensa. Näin lapsi, joka ei saa vertaistukea
päivittäin koulupäivien aikana ei luultavammin myöskään opi hyvin. Myös päivähoito-iässä
omaksuttujen, niin huonojen kuin hyvienkin, käyttäytymismallien on todettu jatkuvan läpi
kouluvuosien (Murphy, Lauria-Rose, Brinkman & McNamara 2007). Onkin tärkeää
havainnoida lasten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta muiden lasten kanssa.
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Päivähoito ja koti tarjoavat vertaissuhteiden laadun arviointiin toisistaan jossain määrin
eroavat näkökulmat. Kodissa ja sen lähiympäristössä vertaissuhteet tapahtuvat pääosin
pienemmissä ryhmissä kuin päivähoidossa, jossa on paljon samanikäisiä lapsia ja jaetut
leikkitilanteet ovat jokapäiväisiä toimintoja. Ympäristöjen lähtökohtien eroavuuksien
vuoksi onkin tärkeää, että tietoa olisi saatavilla sekä vanhemmilta että päivähoidolta.
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2

ITSESÄÄTELYTAIDOT JA NIIDEN
KEHITTYMINEN

Sosiaalisesti taitavalle toiminnalle ja onnistuneille vuorovaikutussuhteille on edellytyksenä
yksilön taito säädellä omaa käyttäytymistään. Kuten sosiaalisiin taitoihin, myös
itsesäätelytaitojen kehittymiseen vaikuttavat sekä yksilön biologiset lähtökohdat että
ympäristön ohjaus ja palaute. Jo pieni lapsi pyrkii hallitsemaan toimintaansa omassa
ympäristössään ja etsii säännönmukaisuuksia ympärillä tapahtuvasta, mutta ilman
ympäristön palautetta lapsi ei kykene asettamaan rajoja omalle toiminnalleen. Lapsi
tarvitseekin lähelleen muita ihmisiä, jotka mallittavat hänen käyttäytymistään ja siten
tukevat hänen itsesäätelyään. Seuraavaksi avataan itsesäätelytaitojen käsitettä.

2.1 Itsesäätelytaitojen määrittelyä

Itsesäätelyn käsite ilmentää ihmisen toimintaa monella tasolla. Ensinnäkin ihminen
tarvitsee toimiakseen fyysisesti automaattisia, tahdosta riippumattomia säätelyjärjestelmiä
esimerkiksi ruumiinlämpötilan säätelyyn. Ihmisen keho säätelee ilman tahdonalaisia
aloitteita kehon jäähdytysjärjestelmää ympäristön olosuhteiden mukaan. Itsesäätelyä
voidaan kuitenkin myös tarkastella psykologisella pohjalla yksilön oman itsen säätelynä
kuten kykynä vastustaa erilaisia houkutuksia. (Vohs & Baumeister 2004, 1–9.) Tästä
19

kyvystä käytetään käsitettä itsesäätelytaidot, jota kansainvälisessä kirjallisuudessa kuvataan
useimmiten termillä ’self-regulation’.
Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan yksilön synnynnäistä kykyä säädellä itseään, omia
tunteitaan ja toimintaansa tilanteiden vaatimusten mukaan, jotta yksilö voi saavuttaa
toivomansa päämäärän (Pervin 2002, 302). Tarkemmin itsesäätelytaitojen voidaan
määritellä olevan älyllisiä ja toiminnallisia tapahtumasarjoja, joiden kautta yksilö ylläpitää
tunteiden, motivaation ja älyllisen virittymisen tasoa. Itsesäätelytaidot heijastuvat
myönteisinä sosiaalisina suhteina, saavutuksina ja hyvänä itsetietoisuutena. (Blair &
Diamond 2008, 899; Sanson, Hemphill & Smart 2002, 98.) Kun ihmisen fyysinen
säätelyjärjestelmä toimii ilman määrätietoisia pyrkimyksiä säätelyyn, itsesäätelytaitojen on
puolestaan

nähty

itsesäätelytaidoillakin

edustavan
voidaan

lähinnä
nähdä

tahdonalaista

olevan

myös

toimintaa.
tahdosta

Toisaalta

riippumattomia,

tiedostamattomia puolia, jotka ovat osin synnynnäisiä. (Vohs & Baumeister 2004, 1–9; ks.
Pervin

2002,

302).

Geeneihin

perustuvat

osittain

esimerkiksi

tarkkaavaisuus,

keskittymiskyky sekä impulsiivisuus, jotka ovat merkittäviä oman toiminnan ohjaamisen
kannalta (Bronson 2000, 31; Sanson ym. 2002, 98). Nämä itsesäätelyn osa-alueet ovatkin
olleet vahvan tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena, etenkin ADHD:n oireiden
tutkimuksessa. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetyissä arviointimenetelmissä (Viivi ja
Keskittymiskysely) itsesäätelyä mitataan arvioimalla tarkkaavaisuutta impulsiivisuutta,
häiriöherkkyyttä, motorista levottomuutta ja toiminnanohjausta (Kadesjö ym. 2004;
Klenberg, Jämsä, Häyrinen & Korkman, julkaisematon).
Tahdonalaisena toimintana itsesäätelytaitojen on nähty useassa määritelmissä olevan
yksilöohjautuvaa. Itsesäätelytaidot ovat tämän mukaan toiminnan ohjaamista ennen kaikkea
yksilön tavoitteiden mukaisesti, ilman ulkopuolista kontrollia. (Kuhl & Fuhrman 1998, 15;
Pervin 2002, 302; ks. Kopp 1982). Etenkin pienillä lapsilla valintoja ja toimintoja ohjaavat
aluksi tunteet ja motiivit, jonka takia yksilöllistä motivaatiota itsessään on rinnastettu
itsesäätelytaitoihin (Bronson 2000, 31). Toisaalta myös sääntöjen noudattamisen on nähty
osoittavan itsesäätelytaitojen kehittymistä (Bronson 2000, 174). Kukin kulttuuri näyttää
pienelle lapselle ne rajat, joiden mukaan hänen tulee käyttäytyä, jotta hän tulisi sosiaalisesti
hyväksytyksi. Itsesäätelytaitoihin voidaan näin liittää myös kyky noudattaa yhteisiä
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sääntöjä sekä ilmaista tunteita yhteisössä hyväksytyllä tavalla, joita edellytetään sosiaalisen
vuorovaikutuksen

onnistumiseksi

muiden

ihmisten

kanssa

(Aro

2003,

235).

Itsesäätelytaidot onkin määritelty myös osaksi sosiaalisia taitoja, sillä kyky säädellä
käyttäytymistään on merkittävää sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta (Gresham
1986, 6–8; Denhamn 1998, 149). Vuorovaikutustilanteet vaativat yksilöltä esimerkiksi
kykyä säädellä omia tunteitaan ja tunnereaktioitaan. (Ashiabi 2007, 200; Eisenberg, Fabes,
Guthrie & Reiser 2000, 136–157). Hallitessaan tunteensa yksilö kykenee hillitsemään
välittömiä

mielihalujaan

ja

estämään

negatiivista

toimintaa,

kuten

esimerkiksi

aggressiivista käyttäytymistä, joka aiheuttaisi ongelmia hänen ja muiden ihmisten välillä
(Barkley 1997; Olson & Kashiwagi 2000, 609; Bronson 2000, 58). Kyky säädellä
tunteitaan onkin yksi hyvin näkyvä piirre yksilön käyttäytymisessä, joka määrittyy vahvasti
synnynnäisten ominaisuuksien, kuten temperamentin mukaan. Seuraavaksi käsitellään
itsesäätelytaitojen biologisia lähtökohtia.

2.2 Itsesäätelytaitojen biologiset lähtökohdat

Itsesäätelytaitojen muodostumiseen ja kehittymiseen vaikuttavat yksilön synnynnäiset
lähtökohdat ja pyrkimykset. Vaikka yksilö oppii käyttäytymään ympäristön odotuksien
mukaan, jokaisella lapsella on oma ominaislaatunsa, joka säilyy kehityskausien yli.
Kulttuuri ja ympäristö vaikuttavat osaksi siihen, miten yksilöt ilmaisevat tunteitaan, mutta
ympäristö ei kykene poistamaan yksilöiden välisiä synnynnäisiä eroja. Monet psykologit
ovatkin sitä mieltä, että lapsilla on sisäinen motivaatio itsesäätelyyn (Bronson 2000, 168; ks.
Vygotsky 1962, 1978). Lapsi pyrkii säätelemään toimintaansa syntymästään lähtien ja
samanaikaisesti ympäristö alkaa sopeuttaa hänen käyttäytymistään kulttuurin vaatimaan
suuntaan. Jo pieni vauva suuntaa katsettaan ahdistavista kohteista sekä käyttää mielikuvia,
joilla hän säätelee erokokemuksiaan ja pyrkii näin itsensä hallintaan. Tällainen hallinnan
tunne antaa lapselle uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja hänelle
tapahtuviin asioihin. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 51; ks. Sheese, Rothbart, Posner, White
& Fraundorf 2008).
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Lapsi tulkitsee havaintoja ympäristöstä omasta, henkilökohtaisesta näkökulmastaan. Lapsen
tulkintoihin vaikuttavat muun muassa temperamentti ja kognitiiviset taidot, joilla
molemmilla on vahva geneettinen perusta. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 254–274,
Keltinkangas-Järvinen 2006, 26.) Temperamentti vaikuttaa yksilön käyttäytymistyyliin ja
määrittää hänen omaa tapaansa reagoida tilanteisiin (Keltinkangas 2004, 9–10).
Temperamentti voidaankin nähdä merkittävänä osana sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja
(ks. kappale 1.2). Lapsen temperamenttipiirteenä esimerkiksi vaikea tyynnyteltävyys,
voimakas ilmaisu sekä häiriöherkkyys saattavat altistaa epäsuotuisan vuorovaikutuksen
muodostumiselle, koska ympäristön odotukset ja lapsen ominaislaatu eivät sovi yhteen.
Vanhempien

kielteinen

suhde

lapseen

vaikuttaa

hänen

itsesäätelytaitojensa

muodostumiseen ja näin myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tukemalla lapsen myönteisiä
temperamenttipiirteitä lasta voidaan auttaa tulemaan toimeen ympäristön rajoitusten ja
vaatimusten kanssa. (Keltinkangas-Järvinen 2004, 11; ks. Dennis 2006.) Olennaista on,
miten vanhemmat ja päivähoito tunnistavat lapsen yksilölliset piirteet ja oppivat myönteisin
keinoin tukemaan lasta.
Itsesäätelytaitoihin vaikuttavat Bronsonin (2000, 70–72, 185) mukaan myös lapsen
geneettiseltä pohjalta kehittyvät kognitiiviset taidot ja oman ajattelun tiedostaminen.
Päivittäin toistuvien rutiinien ja virikkeiden pohjalta lapselle muodostuu sisäistettyjä
malleja, skeemoja. Nämä kokemukselliset tiedot luovat perustaa lapsen ajattelulle ja
tuleville itsesäätelytaidoille. Myös muistin ja kielen kehittyminen kognitiivisina taitoina
ovat merkittävässä asemassa lapsen itsesäätelytaitojen kehityksessä. Muisti mahdollistaa
esimerkiksi mielikuvien säilymisen ja toimintatapojen vertailun. (Aro 2003, 237.)
Esimerkiksi työmuistin kapasiteetin on todettu vaikuttavan itsesäätelykykyihin (Hofmann,
Friese & Schmitt 2008). Kielelliset taidot sen sijaan auttavat lasta ymmärtämään
ympäristönsä viestit ja auttavat lasta ohjaamaan omaa toimintaansa. Ääneen ajattelu
ilmentää kielen merkitystä ajattelun välineenä pienillä lapsilla. Lapsi saattaa esimerkiksi
muistuttaa itseään opituista säännöistä ja miettii näin tekojensa vaikutuksia. Kun lapsi oppii
ennakoimaan oman toimintansa seurauksia, myös lapsen toiminta vertaisten kanssa paranee
(Aro 2003, 237).

22

Myös sukupuolella voi olla omat vaikutuksensa itsesäätelytaitojen kehitykselle.
Tutkimukset ovat osoittaneet sukupuolella olevan merkittävä vaikutus impulsiivisen,
tarkkaamattoman ja häiritsevän käyttäytymisen kehittymisessä (Keenan & Shaw 1997;
Olson & Kashiwagi 2000). Pojilla onkin todettu esiintyvän enemmän häiriökäyttäytymistä
kuin tytöillä. (Keskinen & Hopearuoho-Saajala 1994, 40–45). Poikien on usein havaittu
olevan myös aggressiivisempia ja tarkkaamattomampia kuin tyttöjen ja omaavan enemmän
ulkoisesti suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, mitkä viittaavat itsesäätelytaitojen
ongelmiin (Hagelull & Bohlin 1995). Sen sijaan tyttöjen on todettu sietävän esimerkiksi
stressiä fyysisesti enemmän kuin poikien ja yleisesti kehittyvän nopeammin kuin pojat,
mikä heijastuu heidän käyttäytymiseensä (Keenan & Shaw 1997). On kuitenkin vaikea
vetää rajaa, mitkä ominaisuudet ovat puhtaasti geneettisiä ja mitkä ympäristön
sosiaalistamisprosessin tulosta. Yksinomaan geenien perusteella ei ole mahdollista selittää
itsesäätelytaitojen kehitystä. Seuraavaksi tarkastellaankin miten ympäristö muokkaa
itsesäätelytaitoja.

2.3 Ympäristö itsesäätelytaitojen muokkaajana

Oppiakseen

kontrolloimaan

omaa

toimintaansa

ympäristössään

ja

saavuttamaan

toiminnallaan haluamiaan päämääriä lapsi tarvitsee muita ihmisiä, jotka ohjaavat ja
välittävät tietoa siitä, mikä on kulttuurissamme tärkeää (Bronson 2000, 33).
Itsesäätelytaidot muodostuvatkin pääosin vuorovaikutuksessa läheisten kanssa. Laajempien
sosiaalisten suhteiden syntymiseksi ja ylläpitämiseksi lapsen tulee kuitenkin peilata
toiminnassaan myös muun ympäristön, kuten vertaisten odotuksia sekä kulttuurin
vaatimuksia yleensä. Tällaisessa dialogissa ympäristön kanssa yksilön itsesäätelytaidot
kehittyvät edelleen. Seuraavaksi esitellään tarkemmin vuorovaikutusta itsesäätelytaitojen
perustana.
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2.3.1 Vuorovaikutus läheisten kanssa – itsesäätelytaitojen perusta
Varhaisella elinympäristöllä on merkittävä vaikutus itsesäätelytaitojen kehitykseen ja
suuntaan (Bronson 2000, 168–169). Lapsi tarvitsee aluksi aikuista toimiakseen
ympäristössä suotuisalla tavalla, kunnes lapsi kykenee itse arvioimaan sosiaalisia tilanteita
ja niiden vaatimuksia. Itsesäätelytaitojen kehitys on vilkkainta lapsen toisena ja kolmantena
ikävuonna, jolloin lapsi oppii kävelemään ja puhumaan sekä tutkii innostuneena omaa
ympäristöään (Aro 2003, 236–237). Tämä pyrkimys oman käyttäytymisen säätelyyn ja
autonomisuuteen on askel kohti itsesäätelyn kehittymistä (Kopp 1982, 199). Lapsen ja
vanhempien välinen vastavuoroinen, tukea antava ja virikkeellinen vuorovaikutus onkin
yhtenä edellytyksenä itsesäätelytaitojen kehittymiselle. Toistuvat rutiinit antavat lapselle
turvallisuuden tunteen ja johdonmukainen toiminta auttaa lasta ennakoimaan tilanteita
(Bronson 2000, 74, 169). Itsesäätelyn lisääntyminen näkyy lapsen käyttäytymisessä
esimerkiksi

voimakkaana

Itsesäätelytaitojen

tahtona

kehittyessä

tehdä

lapsen

asiat
toiminta

itse.

(Bronson

sisältää

2000,

aiempaa

31,

49).

enemmän

suunnitelmallisuutta sekä vaihtoehtojen pohdintaa ja lapsi oppii myös sietämään
epäonnistumisia. Vanhempien luoma turva rohkaisee lasta jatkamaan oman ympäristönsä
tutkimista (Aro 2003, 235). Itsesäätelyä voidaankin kuvata portaittaisena siirtymänä
ulkopuolisesta kontrollista omaan kontrolliin (Bronson 2000, 60).
Lapsen varhainen ympäristö voi heikentää lapsen sisäistä intoa itsesäätelyn kehittämiseen
esimerkiksi aktiivisesti estämällä tai väheksymällä lapsen pyrkimyksiä. Fyysinen kontakti,
sosiaaliset virikkeet ja herkkyys lapsen aloitteille ovat merkittäviä lapsen varhaisen
itsesäätelyn kehittymisen kannalta. (Bronson 2000, 176.) Esimerkiksi äidin tunneilmaisun
on todettu vaikuttavan voimakkaasti lapsen itsesäätelyyn. (Eisenberg ym. 2001).
Myönteiset viestit ja sosiaaliset kontaktit ajavatkin todennäköisemmin lasta myönteiseen
käyttäytymiseen hänen jäljitellessään ympäristönsä käyttäytymismalleja. Vastaavasti lapsen
kokiessa ympäristönsä suunnalta kielteistä viestintää, huomiotta jättämistä tai väkivaltaa
lapsi oppii odottamaan ympäristön suunnalta jatkossakin tällaista kohtelua ja soveltaa
käyttäytymismalleja myös omassa toiminnassaan. (Bronson 2000, 176; Eisenberg ym. 2001,
488.) Vanhemman kielteinen käyttäytyminen voikin vaikuttaa voimakkaasti lapsen
itsesäätelyyn ja pahentaa siinä ilmeneviä ongelmia entisestään. (Eisenberg ym. 2001, 488).
24

Äidin

kielteisen

käyttäytymisen

on

muun

muassa

todettu

ennustavan

lapsen

vastahakoisuutta ja isän ahdistuneisuuden ennustavan lapsen aggressiivisuutta (Melnick
1998). Vanhempien asenteella ja käytöksellä on siis merkittävä vaikutus lapsen
itsesäätelytaitoihin heidän toimiessaan lapsensa roolimalleina.
Itsesäätelytaitojen kehittyminen edellyttää, että lapselle osoitetaan selkeät toiminnan rajat,
kuitenkin antaen vapautta omille kokeiluille. Vanhempien ohjauksen on todettu vaikuttavan
muun muassa lapsen taipumukseen säädellä käytöstään joko ulospäin suuntautuvasti
(prosocial)

tai

sisäänpäin

suuntautuvasti (antisocial) (Bronson

2000,

199–200).

Vanhemman aseman selkeys vuorovaikutuksessa on merkittävä tekijä myös lapsen
itsesäätelyn kehittymisen kannalta (Rodrigo, Janssens & Ceballos 1999). Tutkimuksissa on
todettu vanhempien myönteisen, rakentavan kontrollin ennustavan hyviä itsesäätelytaitoja
ja ympäristön normien sisäistämistä, kun liiallisesti rajoittava ympäristö voi vähentää
lapsen pyrkimystä opetella ja kehittää itsesäätelytaitojaan. Kun lasta ohjataan rakentavasti
ja hänelle annetaan mahdollisuuksia kokeilla turvallisesti erilaisia toimintamahdollisuuksia,
alkaa hän todennäköisemmin ohjata omaa toimintaansa tehokkaasti. (Aro 2003, 239; ks.
Bates 1998; Rodrigo, Janssens & Ceballos 1999.)
Vanhempien vaikutus lapsen itsesäätelytaitoihin on edellä mainitun mukaan ilmeinen.
Varhaislapsuudessa

omaksutut

taidot

ennustavat

tutkitusti

lapsen

myöhempiä

itsesäätelytaitoja päivähoidossa (Sethi, Mischel, Aber, Shoda & Rodriguez 2000). Lapset,
jotka kokevat enemmän stressiä kodeissaan ovat tutkimuksen mukaan jatkossa useimmiten
aggressiivisempia, ahdistuneempia ja sosiaalisesti kyvyttömämpiä, kuin lapset, joilla
tällaisia kokemuksia ei ole (Schmidt, Demulder & Denham 2002). Sen sijaan positiiviset
perhetekijät saattavat suojella lasta päivähoidon negatiivisten puolien vaikutukselta
(Bornstein, Hahn, Gist & Haynes 2006, 149). Vanhempien hyvän hoivan on todettu
näkyvän lapsen stressin alentumisena ja kykynä säädellä tunteitaan (Ahnert & Lamb 2003).
Lapsen itsesäätelytaidoille kohdistuu erilaisia odotuksia kotona ja päivähoidossa. Kotona
muun muassa lapsen turhautumisen ilmaisuja voidaan sietää paremmin kuin päivähoidossa,
jossa ryhmässä on paljon lapsia ja näin ollen myös paljon erilaisia tarpeita. Päivähoito voi
tarjota lapselle enemmän kognitiivisia virikkeitä ja vaatia lapselta enemmän käyttäytymisen
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säätelyä kuin kotiympäristö. (Ahnert & Lamb 2003.) Päivähoito vertaisryhmineen ja
opettajineen tarjoaakin yhden tärkeän ympäristön lapsen itsesäätelytaitojen kehitykselle.
(Bronson 2000, 199–200.)

2.3.2 Päivähoito ja vertaissuhteet itsesäätelytaitojen kehittäjinä
Päivähoito on useimmalle lapselle yksi keskeisin elinympäristö kodin ohella. Päivähoidossa
lapsi kohtaa uusia haasteita toimiessaan päivähoidon aikuisten ja vertaisten kanssa, mikä
asettaa uudenlaisia vaatimuksia hänen käyttäytymiselleen. Päivähoitohenkilöstö voi
parhaimmillaan järjestää hoitoympäristön sellaiseksi, että se tukee ja auttaa lasta
huomioimaan mahdollisuutensa kontrolloida käyttäytymistään. (Bronson 2000, 203).
Tutkimuksissa

laadukkaan

sosioemotionaaliselle

päivähoidon

käyttäytymiselle

ja

onkin

todettu

nimenomaan

olevan

hyödyksi

myönteisille

lapsen

tunteille

ja

vuorovaikutukselle. Hyötyä tästä on etenkin lapsille, joilla kodin edut eivät ole parhaat
mahdolliset. Laadukkaasta päivähoidosta on todettu olevan etua myös pojille, joilla on
ongelmia oman minäkuvansa kanssa. (Hagekull & Bohlin, 1995.) Myönteisen
vuorovaikutuksen opettajan ja lapsen välillä on nähty edistävän myös lapsen tavoitteellista
kontrollia sekä vaikuttavan positiivisesti sisäänpäin suuntautuvien lasten käyttäytymiseen
(Bronson 2000, 199–200; Gurkas 2008).
Tutkimustuloksia löytyy kuitenkin myös päivähoidon kielteisistä vaikutuksista lapsen
käyttäytymiseen. Etenkin huonolaatuisella päivähoidolla on todettu olevan kielteisiä
vaikutuksia lapsen hyvinvointiin (Ahnert & Lamb 2003). Esimerkiksi päivähoidon
laatuongelmien

ja

luokkahuoneen

kaoottisuuden

on

nähty

lisäävän

lasten

käyttäytymisongelmia (Gurkas 2008). Lisäksi epäsuhtaisen lapsi-aikuinen suhdeluvun on
todettu ennustavan etenkin pojilla enemmän sekä ulospäin suuntautunutta että sisäänpäin
suuntautunutta ongelmakäyttäytymistä. (Bornstein ym. 2006, 147). Yhdysvaltalaisen
National Institute of Child Health and Human Development Early Child Care Research
Networkin (NICHD-ECCRN, 2003) tutkimuksessa tulokset osoittavat päivähoidolla olevan
vain

negatiivisia

vaikutuksia

lapsen

käyttäytymiseen.

Tutkimus

toteutettiin

pitkäaikaistutkimuksena päivähoidon aloittamisesta lapsen 4,5 ikävuoteen asti ja siinä
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osoitettiin

lasten

viettämän

ajan

päivähoidossa

liittyvän

sosioemotionaalisiin

sopeutumishäiriöihin (ks. myös Watamura, Donzella, Alwin & Gunnar 2003). Yllättävää
on, että oireet näkyivät samanlaisina päivähoidon laadusta, tyypistä ja pysyvyydestä
huolimatta. Myöskään kiintymyssuhteen laadulla ja perhetaustoilla ei näyttänyt olevan
lieventävää vaikutusta lapsen kokemaan pahoinvointiin pitkäaikaisessa hoidossa. Tuloksien
mukaan mitä enemmän aikaa lapsi vietti vieraan aikuisen hoidossa ensimmäisten neljän ja
puolen elinvuotensa aikana, sitä enemmän lapsen käyttäytymisessä näkyi ongelmia ja
aikuisten kanssa syntyi konflikteja. Tämä on ristiriidassa useimpien edellä mainittujen
tutkimusten kanssa. Muun muassa Bornsteinin ym. (2006, 149) tutkimuksessa myönteinen
päivähoitosuhde taas näytti suojelevan lapsia kielteisten riskitekijöiden vaikutukselta. Myös
tuoreen päivähoitotutkimuksen (YLE Uutiset 1.2.2009, julkaisematon) mukaan vanhemmat
arvioivat lastensa viihtyvän hyvin päivähoidossa ja olevan suurimmalta osin tyytyväisiä
suomalaiseen päivähoitoon. Tulokset lienevätkin olevan usein sidoksissa tutkimusmaan
kulttuuritaustoihin ja päivähoidon yleiseen järjestämismalliin ja laatuun.
Parhaimmillaan laadukas päivähoito tarjoaa lapselle virikkeellisen ja turvallisen ympäristön,
jossa vertaissuhteet voivat toimia suojaavana tekijänä (ks. s. 15–16). Pitkän
päivähoitopäivän kielteiset sosioemotionaaliset vaikutukset näkyvätkin todennäköisemmin
niillä, jotka leikkivät vähemmän vertaistensa kanssa (Watamura ym. 2003). Vertaissuhteet
ovat erittäin tärkeä osa sosiaalisen kontrollin ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä.
Vertaisten kanssa toimiessaan lapsi oppii ymmärtämään toisten näkökulmia muun muassa
suhteuttaen niitä omaan toimintaansa (Bronson 2000, 200). Etenkin yhteiset leikit
vertaisten kanssa ovat merkittävä mahdollisuus lapselle harjoittaa taitojaan. (Aro 2003, 235.)
Esimerkiksi roolileikin vertaisten kanssa on todettu kehittävän itsesäätelytaitoja muun
muassa erilaisten leikki -konfliktien myötä. Konfliktien selvittämiskykyjen kehittymisen
myötä myös leikkitaidot kehittyvät. (Polnariev 2007.)
Tutkimuksissa on myös osoitettu, että lapset, jotka ovat tekemisissä ikäistensä kanssa, ovat
edellä niin kognitiivisissa, kielellisissä kuin sosiaalisissakin taidoissa ja luovat toimivampia
kommunikointitapoja, kuin lapset, joilla näitä kontakteja ei ole (Bronson 2000, 74;
Polnariev 2007). Hyviä kognitiivisia taitoja tarvitaan vertaissuhteissa, jotta lapsi kykenisi
tulkitsemaan kokemuksiaan, sekä tunnistamaan ja muistamaan omia tunteitaan erilaisissa
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tilanteissa (Bronson 2000, 60). Myöhemmät puutteet kognitiivisissa taidoissa saattavat taas
heikentää itsesäätelytaitojen kehittymistä (Aro 2003, 241; ks. s. 22). Vertaisten kanssa
toimiessaan lapset oppivat sopeuttamaan käyttäytymistään myönteisesti. Toisaalta joissain
tapauksissa lapset voivat mallittaa toisilleen myös epäsuotuisia käyttäytymismalleja.
(Bronson 2000, 200.) Näiden mallien soveltaminen ja ympäristön kielteinen palaute voivat
johtaa

esimerkiksi

ongelmakäyttäytymiseen.

Seuraavassa

luvussa

keskitytäänkin

sosiaalisissa taidoissa ja itsesäätelytaidoissa ilmeneviin ongelmiin.
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3

SOSIAALISTEN TAITOJEN JA
ITSESÄÄTELYTAITOJEN ONGELMAT

Edellä käsiteltiin sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen kehittymistä yksilöllisistä ja
ympäristöllisistä lähtökohdista. Aina taidot eivät kuitenkaan kehity toivotulla tavalla. Tähän
voivat vaikuttaa sekä yksilön ominaisuudet että ympäristö tekijöineen. Sosiaalisten taitojen
ongelmat ja itsesäätelytaidon hallinnan vaikeudet saattavat jatkua läpi yksilön eliniän
muotoaan

muuttaen.

Lisäksi

nämä

vaikeudet

voivat

liittyä

suurempiinkin

kehityksellisiin ’ongelmaryppäisiin’ ja toimia näin välillisinä tekijöinä jonkin muun
kehitykseen liittyvän pulman yhteydessä. Sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen
ongelmat limittyvätkin usein toisiinsa ja niitä saattaa olla vaikea arvioida erikseen (ks. esim.
Eisenberg, Liew & Pidada 2004). Jotta näitä käyttäytymispiirteitä voitaisiin arvioida, on
syytä perehtyä siihen, miten sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen ongelmat voivat
ilmetä.
Sosiaalisen kehityksen ja tunne-elämän ongelmia esiintyy opettajien arvioiden mukaan
Jyväskylän seudulla esi- ja alkuopetuksessa noin kymmenellä prosentilla, eli noin 1–2
lapsella ryhmää kohden (Adenius-Jokivuori 2001, 21–23). Sosiaalisten taitojen ongelmat
saattavatkin olla esillä lähes joka lapsiryhmässä. Ongelmat näyttäytyvät useimmiten
vaikeuksina vuorovaikutuksessa ympäröivien ihmisten kanssa. Lapsella saattaa olla
vaikeuksia tulla toimeen päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa, kuten kommunikoinnissa,
eikä hän tule ymmärretyksi. Vertaisten kanssa tämä voi aiheuttaa sen, ettei lapsi esimerkiksi
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pääse mukaan toisten lasten leikkiin. Sosiaaliset vaikeudet voivat olla yhteydessä useaan
kehityksen ongelmaan. Sosiaalisten taitojen ongelmat saattavatkin liittyä esimerkiksi lapsen
kielellisen ja kognitiivisen kehityksen ongelmiin tai motorisiin vaikeuksiin. Erityisesti
kielelliset taidot ovat merkittäviä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen toteutumisen
kannalta. Lapsella voi olla kognitiivisten hahmotusvaikeuksien myötä myös ongelmia
soveltaa

jo

oppimiaan

sosiaalisia

taitoja

uusissa

tilanteissa.

Turhautuminen

vuorovaikutustilanteissa epäonnistumisten myötä saattaa aiheuttaa aggressiivistakin
ongelmakäyttäytymistä (Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 254–274).
Usein sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen ongelmia on hankalaa erotella. Sosiaaliset
ongelmat

ja

ongelmakäyttäytyminen

ennustavat

tutkimuksien

mukaan

usein

itsesäätelytaitojen ongelmia ja itsesäätelyn vaikeudet vaikuttavat päinvastoin sosiaalisten
taitojen kehittymiseen. (Eisenberg ym. 2001; Eisenberg ym. 2004). Itsesäätelytaidot
vaikuttavatkin selkeästi vuorovaikutukseen. Lapsen, jolla on ongelmia itsesäätelytaidoissa,
on vaikeaa hillitä suuttumustaan sekä kuunnella ja huomioida toisia. Tyypillistä on
impulsiivisuus ja ajattelemattomuus leikeissä, jolloin muut ikätoverit alkavat vältellä lasta.
(Aro & Adenius-Jokivuori 2003, 254–274.)

Itsesäätelyn ongelmat näkyvät myös

toiminnanohjauksessa muun muassa tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja säilyttämisessä.
Tarkkaavaisuuden ongelmien myötä lapsella saattaa olla ongelmia tehdä tehtäviään
itsenäisesti, jonka vuoksi hänen oppimisensa vaikeutuu. Lapsen itsesäätelytaitojen
ongelmilla on näin selvä yhteys myös hänen koulumenestykseensä. (Aro 2003, 244;
Bronson 2000, 74). Tarkkaavaisuuden ongelmat ovat edelleen yhteydessä myös sosiaalisiin
taitoihin. Lapset, joilla on diagnosoitu ADHD, ovat useimmiten myös sosiaalisilta
taidoiltaan heikompia ja heillä on vaikeuksia säädellä toimintaansa. Myös tyypillisesti
kehittyvien, diagnosoimattomien lasten tarkkaavaisuuden asteella ja ylläpidolla on nähty
olevan yhteys sosiaalisiin taitoihin. (Murphy, Lauria-Rose, Brinkman & McNamara 2007).
Tarkkaavaisuuden ongelmia esiintyy opettajien arvion mukaan 15 % esi- ja
alkuopetusikäisistä lapsista Jyväskylän seudulla, eli noin 2–3 lapsella yhdessä ryhmässä.
(Adenius-Jokivuori 2001, 21–23).
Itsesäätelytaitojen ongelmiin, kuten sosiaalisten taitojenkin ongelmiin, saattaa liittyä myös
kognitiivisia ongelmia, kuten vaikeuksia syy-seuraussuhteiden ymmärtämisessä tai toisen
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asemaan eläytymisessä tai puutteita toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotka ovat
erityisen tärkeitä itsesäätelytaitojen kehittymisen kannalta. (Aro & Adenius-Jokivuori 2003,
254–274.) Koska itsesäätelytaitoihin saattaa liittyä useita eri kehityksen ongelmia, voi sitä
olla vaikea eritellä ja arvioida. Arvioinnin vaikeuden vuoksi itsesäätelytaitojen ongelmat
saattavat jäädä huomaamatta tai vastaavasti lapsi diagnosoidaan liian herkästi. Ympäristön
antama

palaute

vaikuttaa

lapsen

itsetuntoon

ja

onnistumisen

kokemukset

itsesäätelytaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa antavat lapselle lisää itseluottamusta. Jatkuva
huono palaute taas vaikuttaa lapsen itsetuntoon kielteisesti. Tunteiden säätelyn ja sääntöjen
noudattamisen vaikeudet saattavat aiheuttaa ristiriitoja muiden ihmisten kanssa, jolloin
tilanne voi lopulta johtaa kielteiseen vuorovaikutuskehään. (Aro 2003, 248–249).
Kielteinen vuorovaikutus saattaa heijastua lapsessa ongelmakäyttäytymisenä.
Ongelmakäyttäytymistä voi esiintyä sisäänpäin suuntautuvana (internal) ja ulospäin
suuntautuvana (external). Sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen kohdistuu
lapseen itseensä ja ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ympäristöön. Sisäänpäin
suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen on usein liitetty alhainen impulsiivisuus ja
ylikontrolli sekä ponnistelevan kontrollin alhaisuus, pelokkuus ja ahdistuneisuus.
(Eisenberg ym. 2001, 486; Hagekull & Bohlin 1995, 513). Sisäänpäin suuntautunut
ongelmakäyttäytyminen voikin olla melko passiivista ja siksi myös vaikeasti havaittavaa.
Lapsi voi vaikuttaa masentuneelta ja ahdistuneelta ja hän voi olla epävarma muiden
ihmisten hyväksynnästä (Gresham & Elliot 1990, SSRS). Sisäänpäin suuntautuvan
ongelmakäyttäytymisen

ei

ole

nähty

olevan

niin

merkittävässä

yhteydessä

itsesäätelytaitoihin kuin ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen, jossa painottuu
taas aggressiivinen käyttäytyminen, hyperaktiivisuus ja tarkkaamattomuus. (Eisenberg ym.
2001, 486; Hagekull & Bohlin 1995, 513) Ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä
onkin huomattavasti helpompi havainnoida, sillä lapsen ongelmakäyttäytyminen kohdistuu
ympäristöön, muihin ihmisiin ja esineisiin. (Gresham & Elliot 1990, SSRS). Aggressiivista
ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä, kun
taas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen on yleisempää tytöillä. Kulttuurista
huolimatta, tytöillä on todettu olevan enemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.
(Crijnen, Achenbach & Verhulst 1999, 573; Eisenberg ym. 2001, 486.) Molempien
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ongelmien jatkuvuus on ilmeinen. Jos ongelmakäyttäytymistä esiintyy jo varhaisvuosina,
myös lapsen itsetunnon kehitys vaarantuu (Hagekull & Bohlin 1995, 514). Myös muut
kehityksen

ongelmat,

kuten

kielellisten

taitojen

vaikeudet,

saattavat

vaikuttaa

ongelmakäyttäytymisen jatkuvuuteen (Keenan & Shaw 1997, 107).
Sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen ongelmista ja niihin liittyvistä muista vaikeuksista
muodostunutta ’ongelmarypästä’ saattaa olla vaikeaa selvittää ja ongelmien alkua voi olla
hankalaa löytää vaikeuksien kasauduttua ajan myötä. Vaikka ongelmakäyttäytyminen
voikin aiheuttaa paljon tunteita kasvattajissa, tulisi ongelmien keskeltä nähdä itse lapsi.
Kehän katkaisemiseksi kasvattajien tulisi yhdessä miettiä, miten vaikeudet näyttäytyvät eri
ympäristöissä,

sekä

miten

eri

tahoilla

voitaisiin

tukea

lapsen

sosiaalisten

ja

itsesäätelytaitojen kehittymistä. Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää sekä
vanhempien että päivähoitohenkilöstön näkökulmien kartoittamista lapsen kehityksestä.
Seuraavaksi käsitellään vanhempien ja päivähoitohenkilöstön roolia lapsen käyttäytymisen
arvioitsijoina.
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4

VANHEMMAT JA PÄIVÄHOITOHENKILÖSTÖ
LAPSEN KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOIJANA

Lapsen toiminta ohjautuu sekä synnynnäisten tarpeiden että ympäristön vaikutteiden
ohjaamana. Nykypäivän kasvatusteorioissa pyritäänkin ottamaan huomioon sekä biologisen
perimän että ympäristön vaikutukset yksilöön ja hänen kehitykseensä. (Shaffer 2000, 36–
103.) Lapsi ja ympäristö tulisikin nähdä toisistaan erottamattomina (Heikka ym. 2009).
Erilaiset ympäristöt vaatimuksineen voivat ohjata lasta erilaiseen toimintaan ja
toimintamalleihin. Hyvänä esimerkkinä ovat kodin ja päivähoitoympäristön erot. Lapsen
käyttäytymisen havainnoiminen ja arvioiminen näissä ympäristöissä auttavat saamaan
kuvaa lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä.

Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön

näkökulmien jakaminen luo perustaa kasvatuskumppanuudelle. Seuraavaksi tarkastellaan
vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointeja lapsen käyttäytymisestä sekä arviointeihin
vaikuttavia tekijöitä.

4.1 Kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö arvioinnin perustana

Opettaja on nähty pitkään ainoana oikeana kasvatuksen asiantuntijana ja vahvana
auktoriteettina oikeanlaiselle kasvatukselle. (ks. Määttä 1999). Nykypäivän vanhemmilla ja
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opettajilla on erilaiset uskomukset ja arvot verrattuna edellisiin sukupolviin. Opettajat eivät
välttämättä kuulu enää yhtä vahvasti koulua ympäröivään yhteisöön, kuin ennen, jolloin he
asuivat samalla paikkakunnalla perheiden kanssa. Tämän vuoksi vanhemmat ja opettajat
eivät tunne toisiaan ja yhteisen ajan löytäminen on haastavaa. Vanhemmat ja opettajat
jakavatkin arjen yhteistyön harvemmin, kun työpaikkoja on mahdollisuus vastaanottaa
kauempaa asuinympäristöstä. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa opettajat saattavat tulla
myös erilaisesta sosioekonomisesta luokasta, rodusta tai etnisestä ryhmästä, kuin heidän
opettamiensa perheiden lapset. Opettajien omat taustat ovatkin avaintekijöinä siihen,
kuinka he samaistuvat vanhempien näkökulmiin ja tulkitsevat niitä. Jos perheillä on
samanlainen kulttuuri ja tausta on yhteistyön onnistumisen mahdollisuus suurempi. (Keyes
2002, 180–181). Suomi on kuitenkin kansainvälisesti tarkasteltuna vielä melko etnisesti
yhtenäinen maa, eivätkä taloudelliset erot vaikuta täällä niin voimakkaasti yhtenäisen
kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme johdosta, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Joka
tapauksessa myös Suomen melko homogeeninen yhteiskunta on muutosten edessä.
Opettajien auktoriteettiroolin madaltumisen myötä vanhempien rooli omien lastensa
asiantuntijoina nähdään yhä tärkeämpänä. Sittemmin 2000 -luvulla kasvatuskumppanuuden
käsite

on

vakiintunut

Kasvatuskumppanuus
suunnitelmassa

on

(Stakes

kuvaamaan

vanhempien

merkittävässä
2005,

31).

osassa

ja

päivähoidon

esimerkiksi

Periaatteena

on,

että

yhteistyötä.

varhaiskasvatuksen
vanhemmat

sekä

päivähoitohenkilöstö asennoituvat yhteiseen kasvatustehtävään ja sanelevat yhdessä,
millaiseksi kasvatuskumppanuus muodostuu. Ihanteista huolimatta yhteistyön tarve on
nykypäivänä kuitenkin lisääntynyt vanhempien ja opettajien välillä. Vanhemmat
tarvitsevatkin yhä enenevässä määrin tukea vanhemmuuteensa. Haastetta tuovat
esimerkiksi uudet perhemuodot, sillä ydinperheen rinnalle on tullut monenlaisia
perherakenteita. Perhesiteet myös katkeavat entistä helpommin. (Sandberg & Vuorinen
2008, 151–153.) Lisäksi vanhempien tietämys lastensa kasvatuksesta saattaa olla
puutteellista.

Esimerkiksi

yhdysvaltalaistutkimuksessa

vanhempien

tiedot

lastensa

päivähoidosta olivat melko rajalliset, varsinkin hoidon aloittamisen ensimmäisinä vuosina.
(Shpancer ym. 2002.) Toisaalta Suomen päivähoito-olosuhteet ja palvelujärjestelmät ovat
erilaiset kuin Yhdysvalloissa, mikä vaikuttaa myös vanhempien tietoon kasvatuksesta.
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Kuitenkin vanhempien tietoisuutta tulisi ylläpitää päivähoidon kasvatusolosuhteista sekä
korostaa laadun merkitystä lapsen päivähoidossa. Tiedon jakaminen molemmin puolin
onkin olennainen osa yhteistyötä, mihin myös velvoitetaan valtakunnallisissa asiakirjoissa
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002; Stakes 2005).
Vanhempien ja päivähoidon yhteistyöstä kasvatuksessa on kiinnostuttu myös tutkimuksissa.
Tutkittaessa lapsen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä olisi otettava tarkastelun kohteeksi
sekä koti, päivähoito että lapsi itse. Tätä voidaan perustella esimerkiksi varhaiskasvatuksen
kontekstuaalisen teorian pohjalta, joka korostaa kasvun ja oppimisen kiinnittymistä siihen
ympäristöön ja kulttuuriin, joissa lapsi elää ja toimii aktiivisesti. Ydinasiana on
nimenomaan lapsen toimintaympäristöjen välinen vuorovaikutus. (Heikka ym. 2009, 44.)
On kuitenkin vielä verrattain vähän tutkimuksia, joissa on huomioitu sekä kodin että
päivähoidon vaikutukset lapsen kehitykseen. Useimmat tutkijat ovat keskittyneet pikemmin
vertailemaan keskenään lapsia, joita on hoidettu joko päivähoidossa tai kotona. Huolimatta
aiheen tärkeydestä, on yllättävää, että vajetta on edelleen tiedosta, miten lapsen hoito on
jaettu lapsen perheen ja päivähoidon kesken sekä miten eri osapuolet näkevät lapsen ja
hänen kehityksensä. (Klein & Feldman 2007, 383–384.) Lisäksi vanhempien havaintojen
arvo on sivuutettu monessa tutkimuksessa. Useat tutkimukset ovatkin keskittyneet
arvioimaan lähinnä vanhempien käsitysten luotettavuutta suhteessa opettajien arvioihin,
joita on pidetty tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä. Tämä kuitenkin on vanhempien
osallistamispyrkimyksiä

vastaan.

Toisaalta

tutkimuksissa

on

lisääntyneesti

myös

kyseenalaistettu vanhempien ja opettajien käsitysten yhteneväisyyden välttämättömyyttä
lasten kehitysten seurannan ja yleensä arvioinnin tarkkuuden kannalta. (Diamond & Squires
1993, 107; Dinnebeil & Rule 1994; Suen, Logan, Neisworth & Bagnato 1995, 243–246.)
Päivähoitohenkilöstön ja vanhempien toteuttama arviointi onkin erinomainen tapa nostaa
näkemyseroja esiin sekä tutkimuksessa että käytännön työssä. Arvioimalla lapsen kehitystä
yhdessä, voidaan parantaa lapsen edunmukaisen kasvatuksen laatua ja sen toteutumista.
Varhaiskasvatuksessa arviointi tukee lasten oppimista ja kehitystä mahdollistamalla
oppimisen jatkumon, vahvistaen lasta oppijana ja auttaen tunnistamaan erityisen tuen
tarpeita. Arviointitietoon perustuen rakennetaan lapsikohtaiset kodin ja päivähoidon
yhteisesti linjaamat kasvatustavoitteet. Yhteinen tieto auttaa myös vanhempia toimimaan
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kasvatustehtävissään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. (Heikka ym. 2009, 61.) Onkin
tärkeää nostaa esiin molempien osapuolten näkemyksiä lapsesta ja hänen kehityksestään,
sillä etenkin kielteiset käsitykset voivat merkittävästi vaikuttaa lapseen. Opettajan
näkemykset lapsesta ja hänen kyvyistään saattavat taas vaikuttaa vanhempien mielikuviin.
(Booth 1997; Donohue, Weinstein, Cowan & Cowan 2000). Tämän vuoksi etenkin
ongelmatilanteissa myös vanhemmilla olisi hyvä olla omia havaintoja lapsesta ja hänen
käyttäytymisestään. Arviointi ja havainnointi tasa-vertaistavatkin arvioitsijoita, kun
kummatkin lähestyvät ilmiötä samojen kysymysten pohjalta.
Vanhempien ja opettajien yhteisarvioinnin on useissa tutkimuksissa todettu olevan
tehokasta kerätessä tietoja lapsesta ja hänen käyttäytymisestään. Useat arvioitsijat onkin
nähty tutkimuksien vahvuutena ja usein parantavan tuloksien luotettavuutta ja pätevyyttä
(Eisenberg ym. 2001; Diamond & Squires 1993, 107; Dinnebeil & Rule 1994; Suen, Logan,
Neisworth & Bagnato 1995, 243–246). Esimerkiksi Sexton & Thompson (1990) korostavat
tutkimuksessaan vanhemmilta kerätyn tiedon olevan hyödyllistä erityisesti lapsen
kehityksen seurannassa. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviot saattavat joissain
tapauksissa kuitenkin olla myös hyvin ristiriitaisia keskenään. Seuraavaksi perehdytäänkin
vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien lähtökohtiin.

4.2 Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön lähtökohdat arviointiin

Vanhemmat havainnoivat lapsensa toimintaa erilaisissa ympäristöissä sekä myös erilaisista
lähtökohdista kuin päivähoitohenkilöstö. Päivähoitohenkilöstöllä on arvioinnin tukena
parhaimmillaan ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus, kun taas vanhemmilla on
pitkäaikainen syvä tieto ja ymmärrys omasta lapsestaan. Myös yksilölliset taustat sekä
aikaisemmat kokemukset vaikuttavat näkökulmiin lapsesta ja hänen kehityksestään ja sen
myötä myös arviointiin. Esimerkiksi arvioinnin tulokset saattavat riippua siitä, onko
arvioitsija vanha vai nuori, nainen vai mies tai suomalainen vai yhdysvaltalainen.
Lapsen käyttäytymisen ja kehityksen arviointiin vaikuttaa myös itse arviointiympäristö.
Ympäristön vaatimukset näyttäytyvätkin eri tavoin lapsen käyttäytymisessä niin
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päivähoidossa kuin kotona (Klein & Feldman 2007, 384). Kodin ja päiväkodin välillä
voidaan olettaa olevan eroja jo pelkästään vertaisten suuren määrän asettamien vaatimusten
suhteen. Päivähoidossa kasvattajan täytyy jakaa huomiotaan ja olla vuorovaikutuksessa
monen lapsen kanssa, jolloin jokaisen lapsen huomioiminen välittömästi ja asianmukaisesti
on mahdotonta. Samoin kasvattajan käytös on vähemmän yksilöllistä kuin vanhemman,
koska kyseessä on ennen kaikkea lapsiryhmä. Lapsen ja vanhemman suhde on oletettavasti
myös tiiviimpi ja herkempi verrattuna lapsen ja päivähoitohenkilöstön suhteeseen (Klein &
Feldman 2007, 385). Lisäksi vanhemmat saattavat olla herkempiä lastensa ongelmille kuin
päivähoitohenkilöstö, etenkin silloin kun vanhemmuus on uusi vaihe elämässä.
Päivähoitohenkilöstö puolestaan näkee ammatissaan päivittäin erilaisia ja kehitykseltään
eritasoisia lapsia, jolloin he voivat suhteuttaa lasten käyttäytymistä muiden samanikäisten
lasten

toimintaan.

Lähtökohtien

eroavaisuuksien

vuoksi

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön arvioinnit lapsesta saattavatkin erota hyvinkin paljon.
Tutkimustietoa löytyy sekä vanhempien ja opettajien arviointien eroavaisuudesta että
yhteneväisyydestä. Esimerkiksi Faraone, Biederman & Zimmerman (2005) ovat tutkineet
vanhempien ja opettajien arviointien yhteneväisyyksiä ADHD lääkityksen vaikutuksista
lapsen käyttäytymiseen. Tulosten mukaan vanhemmat yhtyivät todennäköisemmin
opettajien näkemyksiin lapsen positiivisesta edistymisestä, kuin opettajat vanhempien
positiivisiin arviointeihin. Kuitenkaan kumpikaan osapuoli ei yhtynyt toisen arviointeihin,
silloin kun niissä nähtiin, ettei lapsen käytöksessä ollut havaittuja muutoksia tai käytöksen
todettiin

huononevan.

Vanhempien

ja

opettajien

arvioinnit

olivat

yhteneviä

todennäköisemmin silloin kun lapsen käyttäytyminen oli kehittynyt myönteisesti.
Myös Greenfieldin, Irukan ja Munisin (2004, 227–229) tutkimuksessa todettiin vanhempien
ja opettajien arvioinneissa eroavaisuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin miamilaisten
esikouluikäisten lasten sosiaalista pätevyyttä koti- ja esikouluympäristöissä käyttäytymistä
mittaavan ASBI -mittarin avulla. Tulokset osoittivat vanhempien yliarvioivan lastensa
sosiaalisia taitoja joillakin alueilla suhteessa opettajien arviointeihin. Tutkimuksessa myös
epäiltiin

vanhempien

arviointien

olevan

epätarkempia

kuin

opettajien.

Useat

aikaisemmatkin tutkimukset ovat todenneet vanhempien yliarvioivan lastensa taitoja, kun
taas opettajien on todettu joissain tapauksissa aliarvioivan lasten taitoja (Suen, Logan,
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Neisworth & Bagnato 1995; ks. Miller 1988, Sexton & Thompson 1990). Eräät tutkimukset
ovat sen sijaan viitanneet vanhempien ja opettajien arviointien yhtenevän lapsen
sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista (Eisenberg ym. 2001, 480–481). Lisäksi arviot
tytöistä ja pojista ovat olleet yhteneviä. (Bornstein & Hahn 2007, 35). Tutkimustulokset
arviointien yhteneväisyydestä ja eroista sekä arviointien tarkkuudesta ovatkin melko
vaihtelevia. Useissa tutkimuksissa arviointien normina on käytetty opettajan tai psykologin
arviota. Joka tapauksessa vanhempien yliarvioinnin on todettu vähenevän lapsen iän myötä,
sekä arviointien tarkentuvan, kun arvioinnin kohteena ovat helposti havaittava,
äärimmäinen tai konkreettinen käyttäytyminen (Achenbach, McConaughy & Howell 1987;
Walker & Backer 1996). Voidaan kysyäkin onko opettajan tai psykologin arvio
vanhemman arvioinnin vertailukohtana ylivertainen ja oikea?
Vaikka edellä esitetyt tutkimustulokset viittaavat vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
arviointien eroavan, eivät näkemyserot kuitenkaan tee arviointeja hyödyttömiksi. Täysin
yhteneviä tuloksia ei luultavasti ole mahdollistakaan odottaa lähtökohtien eroavaisuuksien
vuoksi. Useat tutkimukset myös korostavat vanhemmilta kerätyn tiedon olevan hyödyllistä
lapsen käyttäytymisen ja kehityksen seurannassa (Diamond & Squires 1993; Dinnebeil &
Rule 1994; Sexton & Thompson 1990). Tärkeintä onkin saada tietoa ja monipuolisempia
näkemyksiä lasten käyttäytymisestä ja kehityksestä ymmärtääksemme paremmin lapsen
toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Täysin yhtenevien tulosten sijasta huomio tulisi
kiinnittää mahdollisuuksiin, joilla voidaan muodostaa kattava kuva lapsesta sekä hänen
taidoistaan ja tarpeistaan. Näiden tietojen avulla on mahdollista myös helpottaa yhteistyötä
vanhempien ja opettajien välillä.

4.3 Sukupuolen vaikutus lapsen käyttäytymisen arviointiin

Aikaisempien tutkimuksien mukaan sosiaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat vahvasti
sukupuoliin kohdistuneet käsitykset ja odotukset (esim. Golombock, & Hines 2002, 132).
Näihin eroihin vaikuttavat osaltaan synnynnäiset ominaisuudet, mutta myöskään
ympäristön vaikutuksia käyttäytymiseen ei voi kieltää. Huolimatta suomalaisen kulttuurin

38

tasa-arvoisuudesta myös meidän kulttuurissamme tyttöjen ja poikien ominaisuuksille on
kehittynyt stereotypioita ja kummaltakin sukupuolelta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä.
Synnynnäisiä ja kulttuurin tuomia sukupuoliominaisuuksia on arjessa vaikeaa erottaa
selkeästi toisistaan, mutta yhdessä ne vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen ja näin myös
vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioihin lapsen käyttäytymisestä.
Lapsen sukupuoli perinnöllisine ominaisuuksineen voi vaikuttaa moneen eri kehityksen
prosessiin. Sukupuoliominaisuudet alkavatkin kehittyä jo kohdussa. Tietynlaiset hormonit
vaikuttavat lapsen aivoihin ajaen niitä kehittymään maskuliiniseen tai feminiiniseen
suuntaan. Hormonaalisten tekijöiden on nähty vaikuttavan lasten sukupuolikehitykseen
erityisesti

lelumieltymyksiin,

leikkikaverin

valintaan

ja

sukupuoli-identiteettiin.

(Golombock, & Hines 2002, 132.) Sukupuolten on todettu eroavan myös henkisillä ja
sosioemotionaalisilla osa-alueilla. Tyttöjen on todettu esimerkiksi olevan vuorovaikuttajina
monipuolisempia, sosiaalisempia, kielellisesti taitavampia ja mukautuvampia kuin poikien.
(Bornstein & Hahn 2007 15, 33–34; Bornstein & Haynes 1998, 667; Odom, McConnell &
Brown 2008, 15.) Pojilla uskotaan taas olevan yleensä suurempia kehityksellisiä riskejä
kuin tytöillä. Tutkimuksissa on todettu muun muassa oppimisen ja kehitykseen liittyvien
vaikeuksien olevan yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Vaikeudet pojilla näyttäytyvät usein
ulospäin

suuntautuvana

ongelmakäyttäytymisenä,

aggressiivisuutena

sekä

keskittymisvaikeuksina, toisaalta myös ujoudella on todettu olevan poikiin kielteisemmät ja
pitkäaikaisemmat vaikutukset kuin tyttöihin (Adenius-Jokivuori 2001, 20; Bornstein ym.
2006, 147; Engfer 1992, 77; Hagekull & Bohlin, 1995; Keskinen & Hopearuoho-Saajala
1994, 40–45; ks. lisäksi Bornstein & Hahn, 2007; Schmidt, Demulder & Denham 2002).
Ongelmien ilmenemiseen saattaa vaikuttaa myös se, että pojat ovat tutkitusti myös hyvin
alttiita erilaisille stressitekijöille ja paineille. (Keskinen & Hopearuoho-Saajala 1994, 40–
45). Esimerkiksi päivähoidon laatu voi vaikuttaa poikien kehitykseen voimakkaammin kuin
tyttöjen. Poikien on todettu olevan herkempiä päivähoidon kielteisille vaikutuksille kuin
tyttöjen, kun taas tytöt hyötyvät samantasoisesta päivähoidosta sosiaalisesti enemmän kuin
pojat (Bornstein ym. 2006, 147–148; Bornstein & Hahn 2007, 34; Hagekull & Bohl 1995,
517).
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Synnynnäisten ominaisuuksien lisäksi lasten käyttäytymiseen vaikuttavat merkittävän
paljon stereotyyppiset käsitykset ja odotukset tyttöjen ja poikien sosiaalisesta toiminnasta.
Sosiaalinen ympäristö vahvistaa ja tukee lapsen synnynnäisten sukupuoliominaisuuksien
kehittymistä.

Lapsia

sosiaalistetaan

pienestä

pitäen

tiedostamatta

erilaisiin

käyttäytymismalleihin. Jo alle kaksi -vuotiaiden lasten on todettu huomioivan sukupuolten
välisiä rooleja (ks. Zosuls ym. 2009). Pääsääntöisesti sukupuolirooleihin sosiaalistaminen
tapahtuu vanhempien kautta, jotka vaikuttavat lapsen sukupuolikäsityksiin ilmaisemalla
omia ja yhteisön arvoja jokapäiväisissä rutiineissaan ja toimiessaan roolimalleina lapselle.
Myös medialla, vertaisilla ja koululla on oma osansa sukupuoliroolien vahvistamisessa
lapsen kasvussa. (Witt 2000.) Lapset omaksuvat ympäristöstään aluksi vahvemmin omaan
sukupuoleensa liittyviä oletuksia, jonka jälkeen he oppivat myös toiseen sukupuoleen
liitettyjä ominaisuuksia (Martin, Wood & Little 1990). Tytöt ovat yleensä tietoisempia
sukupuolirooleista kuin pojat ja mielikuvat sukupuoliin liitetyistä stereotypioista
vahvistuvat lapsen iän myötä (Martin ym. 1990; Ruble, Martin & Berenbaum 1998, 948;
Zosuls ym. 2009). Kuitenkin lapsen tiedoilla omasta sukupuolestaan on nähty olevan
suurempi

vaikutus

lapsen

käyttäytymiseen

kuin

sukupuolistereotypioilla

yleensä

(Golombock & Hines 2002, 132). Lapsen omaksumat käsitykset omasta sukupuolestaan
ohjaavat lapsen toiminnan laatua ja myöhemmin hänen suhtautumistaan muihin yksilöihin
ja heidän käyttäytymiseensä.
Myös aikuinen on vallitsevan kulttuurin osallisuuden myötä omaksunut lapsen
käyttäytymiseen liittyviä odotuksia. Nämä odotukset vaikuttavat aikuisen toimintaan lasta
kohtaan. Tyttöjä ja poikia kohdellaankin eri tavoin syntymästään lähtien (Golombock &
Hines 2002, 116). Tämä näkyy esimerkiksi suhtautumisessa lasten toimintaan niin, että
tyttöjen ja poikien toimintaan usein reagoidaan eri tavoin ja muun muassa hoivan tarvetta
tulkitaan eri suhteessa (Bornstein & Hahn 2007, 18–19). Poikien oletetaan esimerkiksi
usein olevan aggressiivisempia kuin tyttöjen, jonka myötä pojilta myös siedetään enemmän
aggressiivisuutta kuin tytöiltä. Toisaalta poikia myös rankaistaan helpommin. Tyttöjen taas
ajatellaan olevan sosiaalisempia ja aikuisesta riippuvaisempia kuin poikien. (Keskinen &
Hopearuoho-Saajala 1994, 40–45.) Pojilta odotetaan myös usein hallitsevampaa käytöstä
kuin tytöiltä. Jo esikouluikäisten lasten (sekä tyttöjen että poikien) on todettu hyväksyvän
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pojilta enemmän dominoivaa käytöstä kuin tytöiltä. (Sebanc, Pierce, Cheatham & Gunnar
2003.) Tytöiltä taas hyväksytään enemmän maskuliinista käytöstä kuin pojilta feminiinistä
käytöstä (Golombock & Hines 2002, 116). Sukupuoliroolit näkyvät siis myös sosiaaliseen
menestykseen vaadittavissa ominaisuuksissa. Poikien sosiaalisesti taitava käyttäytyminen ja
menestyminen vuorovaikutustilanteissa edellyttävätkin erilaisia taitoja kuin tyttöjen. Se,
mitä pojalta tai tytöltä yleensä odotetaan ja ajatellaan olevan sopivaa, suhteutetaan hänen
käyttäytymiseensä.
päivähoitohenkilöstön

Tämä

vaikuttaa

arviointeihin

merkittävästi

tarkasteltaessa

myös

lapsen

vanhempien

sosiaalisia

taitoja

ja
ja

itsesäätelytaitoja.
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5

TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimusongelmat pohjautuvat aikaisempiin tutkimustiedon havaintoihin siitä, että lapsen
toiminta on ympäristösidonnaista. Lapsi käyttäytyy siis eri tavoin erilaisissa yhteyksissä
ympäristön vaatimusten mukaan (mm. Klein & Feldman 2007.) Tämän pohjalta voidaankin
olettaa, että vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviot lapsen sosiaalisista taidoista ja
itsesäätelytaidoista eroavat ainakin joiltain osin toisistaan. Arviointiin vaikuttaa aina myös
arvioitsijaan liittyvät tekijät. Päivähoitohenkilöstöllä on arvioinnin tukena ammatillinen
osaaminen ja asiantuntijuus, kun taas vanhemmilla on pitkäaikainen syvä tieto ja ymmärrys
omasta lapsestaan. Erilaisissa ympäristöissä ja arviointiviitekehyksissä tuotetut havainnot ja
näkemykset lapsen taidoista ja käyttäytymisestä ovat tärkeä saada esille. Havainnoissa ja
näkemyksissä ilmenevät mahdolliset johdonmukaiset eroavaisuudet olisi hyvä tiedostaa,
jotta ne osattaisiin ottaa huomioon arkisessa toiminnassa lapsen kanssa sekä kodin ja
päivähoidon välisessä yhteistyössä. Molempien osapuolien olisi tärkeää tietää, eroaako
lapsen käyttäytyminen merkittävästi kotona ja päivähoidossa. Erityisen tärkeää lapsen
käyttäytymisen erojen tiedostaminen on alueilla, joilla tutkimusten mukaan lapset
päivähoitoiässä tarvitsevat erityisen paljon tukea (Adenius-Jokivuori, 2001). Näitä alueita
ovat sosiaaliset taidot ja itsesäätelytaidot. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta
tutkimuskysymykset rakentuivat seuraavanlaisiksi:
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1. Eroavatko vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit lapsen sosiaalisten
taitojen tai sosiaalisessa käyttäytymisessä ilmenevien ongelmien
(ongelmakäyttäytymisen) osalta ja onko lapsen sukupuolella merkitystä näihin
arviointeihin?
2. Eroavatko vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit lapsen itsesäätelytaitojen
tai itsesäätelytaidoissa ilmenevien ongelmien osalta ja onko lapsen sukupuolella
merkitystä näihin arviointeihin?
3. Missä yksittäisissä edellä mainittujen taitojen osioissa vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arvioinnit eroavat erityisesti?
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6

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

6.1 Tutkimuskonteksti

Toteutettu tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin Tomera tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kehittää tukimenetelmiä päivähoitolapsien
itsesäätelytaitojen tueksi. Tomera -hanke toteutettiin Raha- automaattiyhdistyksen (RAY)
tuella ja se on jatkoa Esikko -hankkeelle.
Esikko -hankkeessa lapsen esikielellistä kommunikaatiota arvioiva kyselylomake
toimitettiin lastenneuvoloiden kautta 508 jyväskyläläiselle perheelle, jossa oli 6–24
kuukauden ikäinen lapsi. Lomakkeen avulla lasten taitojen kehitystä tutkittiin seitsemässä
eri ikävaiheessa: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 kuukauden iässä. Lasten tullessa kahden vuoden
ikään valittiin kaksi lapsiryhmää yksilölliseen arviointiin kyselylomakkeiden tietojen
pohjalta. Toinen ryhmä koostui lapsista, joilla oli riski jollain varhaisen kommunikaation
kehityksen alueella (n = 64) ja toinen ryhmä oli niin sanottu kontrolliryhmä (n = 79), johon
kuuluvilla lapsilla ei ollut edellä mainittuja riskejä. Molemmat ryhmät osallistuivat lapsen
kielen kehityksen sekä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen arviointiin.
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Tomera -tutkimus käynnistettiin jatkoksi Esikko -hankkeelle. Esikko -tutkimukseen
osallistuneisiin perheisiin otettiin yhteyttä uudestaan lasten ollessa 4 vuotta 7 kuukautta.
Perheille lähetettiin uusi kyselylomake koskien lapsen tarkkaavaisuutta, kykyä säädellä
käyttäytymistään, sekä lapsen sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Vanhemmille ja
päivähoitohenkilöstölle oli osoitettu eri kyselylomakkeet, jotka arvioivat samoja
pääteemoja. Esikko -tutkimukseen osallistuneista 508 perheestä tavoitettiin 473 ja heistä
296 (62,6 %) palautti Tomera -kyselylomakkeen. Esikko -tutkimuksessa kohderyhmää ei
ollut valikoitu minkään riskitekijän tai kehityksellisen ongelman mukaan, vaan
tutkimukseen oli haluttu mahdollisimman laaja otos kyseisistä ikäluokista Jyväskylässä.

6.2 Tutkimusaineisto

Tämän tutkimuksen aineisto koostui jyväskyläläisistä perheistä (n = 296) sekä
päivähoitohenkilöstöstä (n = 176), jotka osallistuivat Tomera -tutkimukseen ja täyttivät
lapsestaan viisivuotiskyselyn. Mukana olleiden lasten iät vaihtelivat neljästä vuodesta ja
seitsemästä kuukaudesta (4 v. 7 kk.) viiteen vuoteen (5 v.). Arvioitavista lapsista 144 oli
tyttöjä (48,6 %) ja 152 (51,4 %) poikia. Vastanneista perheistä jopa 93,6 % oli molemmat
biologiset vanhemmat. Puolella (51,7 %) vastanneista perheistä oli vain yksi lapsi.
Vastanneiden perheiden äidit olivat iältään keskimäärin 30 -vuotiaita ja isät 32 -vuotiaita.
Vastanneet perheet olivat nuoria, mikä selittänee ydinperhemuodon määrän sekä
lapsilukumäärän vähäisyyden, kun koko maassa yksinhuoltajaperheiden (20 % kaikista
lapsiperheistä vuonna 2007) lukumäärä on kasvussa (Tilastokeskus 2007). Vastanneiden
perheiden äidit olivat pääosin (50,6 %) suorittaneet korkeakoulututkinnon, 37,8 %
vastanneista oli saanut ammatillisen tai opistotasoisen koulutuksen ja 7,4 % äideistä ei ollut
ammatillista koulutusta. Myös vastanneiden perheiden isistä suurin osa (45 %) oli käynyt
korkeakoulun, ammatillisen tai opistotasoisen koulutuksen oli suorittanut 42,9 %. Vain 5,7
% isistä ei ollut saanut ammatillista koulutusta.

Vastanneiden vanhempien korkea

koulutustaso selittynee osaksi Jyväskylän väkiluvun prosentuaalisesti korkealla korkeaasteisesti kouluttautuneiden määrällä: Jyväskylässä korkeakoulutettuja on 31,9 %, kun
vastaava osuus koko maassa on 25,8 % (Jyväskylän kaupunki 2008).
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6.3 Tutkimusmenetelmät

Tomera -hankkeessa käytetty kyselylomake koostuu viidestä osasta: 1) Lapsen vahvuuksien
kartoitus, 2) VIIVI (Viidestä Viiteentoista, Five To Fifteen), 3) Keskittymiskysely, 4)
Social Skills Rating System (SSRS) sekä 5) Itselle suunnattu puhe -osioista. Näistä
erillisistä arviointimenetelmistä Tomera -lomakkeeseen otettiin käyttöön osat, joiden
nähtiin parhaiten arvioivan hankkeessa tutkittavia ilmiöitä. Tomera -kyselylomakkeessa on
18

osa-aluetta

ja

159

kysymystä,

joilla

kartoitetaan

yksityiskohtaisesti

lapsen

tarkkaavaisuutta, kykyä säädellä käyttäytymistään, sekä sosiaalisia ja kielellisiä taitoja.
Arvioinneissa käytetään kolmeportaista asteikkoa, jossa vastausvaihtoehtoina lapsen
käyttäytymisen kuvaamiseksi ovat esimerkiksi: 0 = ei koskaan, 1 = joskus ja 2 = hyvin
usein (SSRS). Tässä tutkimuksessa keskitymme Tomera -lomakkeen osiin, joissa
arvioidaan lapsen sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja. Nämä osat ovat SSRS, VIIVI
(osittain), sekä Keskittymiskysely. Tekijänoikeussyistä tutkimuksessa ei saa julkaista
liitteenä kokonaista kyselylomaketta tai sen osia.
Social

Skills

Rating

system,

SSRS

-menetelmä

on

sosiaalisten

taitojen

ja

ongelmakäyttäytymisen arviointimenetelmä, jonka ovat kehittäneet Gresham & Elliot
(1990). SSRS arvioi kahta osa-aluetta: sosiaalisia taitoja sekä ongelmakäyttäytymistä.
SSRS menetelmästä on kehitetty omat versionsa sekä esikouluikäisille (Preschool level)
että kouluikäisille (School level), joista ensimmäistä käytetään tässä tutkimuksessa.
Lomakkeesta on myös olemassa omat versionsa vanhemmille (Parent form) ja
päivähoitohenkilöstölle (Teacher form). Vanhemmille osoitettuja kysymyksiä on yhteensä
39 ja päivähoitohenkilöstölle 30. Sosiaaliset taidot on jaettu neljään eri alaskaalaan, joista
tässä tutkimuksessa käytettiin assertiivisuuden, yhteistoiminnallisuuden ja itsehillinnän
(control) alaskaaloja. Responsiivisuuden alaskaala jätettiin pois, koska kysely tuotti tämän
alaskaalan vain vanhempien lomakkeen muuttujista. Kussakin näissä alaskaaloissa oli
molemmissa lomakkeissa 10 osiota. Ongelmakäyttäytyminen on jaettu kahteen alaskaalaan:
lapsen sisäänpäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen (internalize) ja ulospäin
suuntautuvaan

ongelmakäyttäytymiseen

ongelmakäyttäytymisessä

osioita

on

(externalize).
neljä

ja

Sisäänpäin

suuntautuvassa

ulospäin

suuntautuvassa
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ongelmakäyttäytymisessä kuusi. Kysymysten vastausvaihtoehtoina SRSS -osiossa olivat: 0
= ei koskaan, 1 = joskus, sekä 2 = hyvin usein. Kysymykset, jotka koskivat lapsen
sosiaalisia taitoja, saivat sitä suuremman luvun arvioinnissa, mitä taitavampi lapsen nähtiin
olevan. Sen sijaan ongelmakäyttäytymisessä kysymykset viittaavat lapsen vaikeuksiin,
joten mitä suurempi luku arvioinnissa annetaan, sitä enemmän lapsella nähdään olevan
ongelmia kyseisellä alueella. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioimat väittämät
olivat esimerkiksi seuraavanlaisia: ”Lapsi reagoi asianmukaisesti, kun toinen lapsi tönäisee
tai lyö.” (Sos.taid.), ”Lapsi noudattaa pelien ja leikkien sääntöjä..” (Sos.taid.), ”Lapsi saa
kiukkukohtauksia.” (Ongelmakäytt.), ”Lapsi käyttäytyy ikään kuin olisi surullinen tai
masentunut.” (Ongelmakäytt.) SSRS -menetelmän sisäistä reliabiliteettia testattiin
Cronbachin Alpha -kertoimen avulla. SSRS -menetelmän summamuuttujien reliabiliteetti
vaihteli välillä 0,761–0,941 mikä osoittaa summamuuttujien luotettavuuden olevan riittävän
korkea (>.70 kriteerinä käyttäytymistieteissä). SSRS -menetelmä on myös aiemmissa
tutkimuksissa todettu luotettavaksi ja sopivaksi arviointimenetelmäksi myös Suomen
olosuhteissa (Pölkki & Kukkonen 1995).
VIIVI -menetelmä on pohjoismaisen MBD/DAMP konsensusryhmän (Kadesjö, Janols,
Korkman, Michelsson, Strand, Trillingsgaard & Gillberg julkaisematon) aloitteesta laadittu
arviointiskaala, joka antaa tietoa lapsen kehityksen ja käyttäytymisen ongelmien laadusta ja
vakavuusasteesta. Suomalaisen version ovat laatineet Korkman, Michelsson, Turunen,
Pesonen, Jaakkola & Ahlroth. Viivi -kyselyssä lapsen käyttäytymistä arvioidaan seuraavilla
osa-alueilla:

tarkkaavaisuus

ja

keskittymiskyky

eri

tehtävissä

ja

toiminnoissa,

impulsiivisuus ja kyky olla sopivan aktiivinen, puheen vastaanottaminen ja ymmärtäminen,
puhuminen ääntäminen ja ilmaisu sekä kielellinen vuorovaikutus. Näistä osa-alueista
tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä eri
tehtävissä ja toiminnoissa sekä impulsiivisuutta ja kykyä olla sopivan aktiivinen. Aineiston
analyysissä nämä jaettiin tarkkaavaisuuden (9 kysymystä) ja impulsiivisuuden (13
kysymystä) summamuuttujiksi. Näiden osioiden kysymyksiin vastausvaihtoehdot ovat: 0=
ei sovi ollenkaan, 1 = sopii joskus / jonkin verran, 2 = sopii hyvin. Kysymykset koskevat
lapsen käyttäytymisen ongelmia, joten mitä suurempi luku arvioinnissa annetaan, sitä
enemmän lapsella nähdään olevan ongelmia. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
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arvioimat väittämät olivat seuraavanlaisia: ”Lapsi on usein tarkkaamaton tai tekee
huolimattomuusvirheitä.” ”Lapsella on vaikeuksia istua paikoillaan tuolilla (esim.
vääntelehtii, kiemurtelee, nousee ylös kävelemään).”

Viivi -menetelmän sisäistä

reliabiliteettia testattiin Cronbachin Alpha -kertoimen avulla. Viivin summamuuttujien
reliabiliteetti vaihteli välillä 0,790–0,894, mikä osoittaa että summamuuttujien luotettavuus
oli riittävän korkea.
Keskittymiskysely on

Klenbergin,

Jämsän,

Häyrisen

&

Korkmanin

kehittämä

arviointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu lapsen keskittymiskyvyn
arviointiin. Keskittymiskysely koostuu kymmenestä osiosta: häiriöherkkyys, impulsiivisuus,
motorinen

levottomuus,

tarkkaavuuden

suuntaaminen,

tarkkaavuuden

ylläpito,

tarkkaavuuden siirtäminen, toiminnanohjaus - aloitteisuus, toiminnanohjaus - suunnittelu,
toiminnanohjaus - toteutus ja toiminnanohjaus - arviointi. Nämä puolestaan on jaettu
seitsemäksi -alaskaalaksi. Alaskaaloja tarkastellaan tiivistäen ne tarkkaavuuden (19
kysymystä,

sisältää

häiriöherkkyyden),

impulsiivisuuden

(9

kysymystä)

ja

toiminnanohjauksen (28 kysymystä, sisältää motorisen levottomuuden) käsitteiden alle.
Näiden osioiden kysymyksiin vastausvaihtoehdot ovat: 0 = ei ole ongelmia, 1 = joskus
ongelmia, 2 = on usein ongelmia. Kysymykset koskevat lapsen käyttäytymisen ongelmia,
joten mitä suurempi luku arvioinnissa annetaan, sitä enemmän lapsella nähdään olevan
ongelmia. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioimat väittämät olivat esimerkiksi
seuraavanlaisia: ”On leikeissä ja ulkoillessa huomattavan levoton.”, ”Toiminnan
aloittaminen ei onnistu ilman lisätukea.”, ”On hajamielinen.”, ”On ajatuksissaan.”
Keskittymiskyselyn sisäistä reliabiliteettia testattiin Cronbachin Alpha -kertoimen avulla.
Keskittymiskyselyn summamuuttujien reliabiliteetti vaihteli välillä 0,702–0,929 mikä
osoittaa summamuuttujien luotettavuuden olevan riittävän korkea.
Kyselylomake valittiin Tomera -hankkeen aineistonkeruumenetelmäksi, sillä se oli Esikko hankkeen aikana todettu tehokkaaksi tavaksi kerätä kattava aineisto. Tomera tutkimuksessa haluttiin seurata Esikko -tutkimukseen osallistuneiden lasten myöhempää
kehitystä, eikä aineiston laajuuden vuoksi haastattelu- tai havainnointimenetelmät olleet
sopivia. Lisäksi kyselylomake mahdollisti usean käyttäytymisen ja kehityksen osa-alueen
tutkimisen. Tutkimuksessa haluttiin käyttää pääosin Suomessa luotettaviksi todettuja
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arviointimenetelmiä. Kadesjön ym. VIIVI valittiinkin pohjoismaisuutensa ja kansainvälisen
suosionsa ansiosta. Klenberg ym. taas kokosivat Tomera -hanketta varten uuden version
kouluikäisille laaditusta Keskittymiskyselystä. Sen sijaan Greshamin ja Elliotin SSRS
valittiin, koska se oli ainoita sosiaalisten taitojen arviointimenetelmiä, joka lähestyi lasta
hänen vahvuuksistaan käsin, eikä ongelmalähtöisesti. Myös VIIVI -kyselyssä olisi ollut
sosiaalisia taitoja mittaava osa, mutta sitä ei valittu, koska kysymykset painottuivat liikaa
käyttäytymisen ongelmiin taitojen sijasta. SSRS on myös kansainvälisesti erittäin käytetty
ja tunnettu arviointimenetelmä ja se on aikaisemmassa tutkimuksessa todettu Suomessa
soveltuvaksi (Pölkki & Kukkonen 1995).
Tomera -hankkeen tutkimusaineiston keruun toteuttivat Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki
instituutin tutkijat. Tämän pro gradu -tutkielman tekijät eivät osallistuneet aineiston
keruuseen.

Saadakseen

kyselylomaketta

sekä

omakohtaisen

tuntuman

päivähoitohenkilöstöllä

että

aineistoon,
pienten

tutkijat
lasten

testasivat

vanhemmilla.

Tutkimushenkilöinä toimivat lähipiirin kollegat ja tutkimukseen iältään soveltuvat lapset
vanhempineen. Aluksi lomake esitettiin kahdeksalle lastentarhanopettajalle, jotka olivat
olleet työelämässä yli vuoden. Lastentarhanopettajat arvioivat ryhmässä lomakkeen
kysymysten soveltuvuutta ja toimivuutta, kukin soveltaen arviointia mielessään tiettyyn
ryhmänsä lapseen. Näin saatiin parempi käsitys kyselylomakkeen rakenteesta sekä
lomakkeen toimivuudesta. Myös vanhempien mielipiteitä lomakkeesta kysyttiin. Tähän
tarkoitukseen lähipiiristä löytyi kaksi testiryhmään soveltuvaa perhettä, jotka suostuivat
haastatteluun. Epävirallinen arviointitilanne helpotti keskustelua ja kommentointia. Tutkijat
saivatkin runsaasti uutta näkökulmaa, joka helpotti aineiston omaksumista ja tulkintaa.
Lisäksi aineistoon saatiin kriittisempi ote.

6.4 Analyysimenetelmät

Kyselylomakkeista saadun aineiston tilastolliset analyysit toteutettiin SPSS for Windows
15.0 ohjelmalla. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien eroavaisuutta tutkittiin
monimuuttujaisella varianssianalyysillä (MANOVA), jolla voitiin tarkastella myös
sukupuolen ja arvioitsijan yhdysvaikutusta. Monimuuttujainen varianssianalyysi sopii
49

testaamaan arviointien yhteneväisyyttä, koska sillä voidaan tutkia, miten eri tekijät
vaikuttavat riippuvaan muuttujaan. Monimuuttujaisella varianssianalyysillä oli mahdollista
testata myös useampia eri muuttujia samanaikaisesti sekä tarkastella riippumattomien
muuttujien yhdysvaikutusta riippumattomaan muuttujaan. (Nummenmaa 2004, 201.)
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7

TUTKIMUSTULOKSET

7.1 Kuvailevia tietoja

Taulukkoon 1. on koottu tutkimusaineiston kuvailevia tietoja lapsen sosiaalisista taidoista
ja itsesäätelytaidoista tehdyistä arvioinneista. Taulukossa esitetään alaskaaloittain
sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen arviointien vaihteluväli-, keskiarvo- ja
keskihajontatiedot sekä vanhempien että päivähoitohenkilöstön osalta. Tutkimukseen
osallistui 296 vanhempaa ja 176 päivähoitohenkilöstön edustajaa.
Arviointimenetelmässä oli eri skaalojen kohdalla hyvin erilainen määrä osioita, mikä näkyy
muuttujien vaihteluväleissä. Lisäksi arviointiasteikon käyttö oli jollain skaaloilla hyvin
rajallista siinä mielessä, että niiden kohdalla valtaosa vastaajista vastasi, ettei kyseessä
olevaa piirrettä esiinny ollenkaan tai ettei väite sovi lapseen. Tämä näkyy edelleen
skaalojen keskiarvoissa. Esimerkiksi sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä
arvioitiin esiintyvän hyvin vähän. Lukijan onkin hyvä ottaa huomioon eri skaalojen erilaiset
vaihteluvälit tarkastellessa myöhemmin tässä luvussa esitettäviä kuvioita.
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TAULUKKO 1. Kuvailevat tiedot lasten sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista
Vanhemmat
vaihteluväli

ka

Päivähoito
kh

ka

kh

n = 296
SSRS
sosiaaliset taidot
kokonaisarviointi
assertiivisuus
yhteistoiminnallisuus
itsehillintä
ongelmakäyttäytyminen
kokonaisarviointi
sisäänpäin suuntautuva
ulospäin suuntautuva

n = 176

2–78
1–20
1–38
0–20

56,61
15,54
14,16
15,09

8,65
2,74
2,73
2,84

45,35
13,86
16,07
15,42

11,19
4,31
3,88
4,32

0–16
0–8
0–12

5,34
1,01
4,33

2,96
1,44
2,17

3,22
0,87
2,35

2,81
1,29
2,20

VIIVI
tarkkaavaisuus
impulsiivisuus

0–18
0–23

4,35
5,43

3,02
3,79

3,22
3,99

3,82
4,24

KESKITTYMISKYSELY
tarkkaavaisuus
suuntaaminen
ylläpito
siirtäminen
häiriöherkkyys
impulsiivisuus
toiminnanohjaus
motorinen levottomuus

0–10
0–11
0–6
0–10
0–16
0–34
0–13

1,40
2,78
1,00
1,59
3,88
7,38
1,98

1,70
2,30
1,27
1,64
3,25
5,61
2,24

1,66
1,77
0,85
1,35
2,43
5,74
1,05

2,15
2,41
1,44
2,04
3,19
6,82
1,88

7.2 Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien yhteneväisyys
lapsen sosiaalisista taidoista ja sosiaalisessa käyttäytymisessä
ilmenevistä ongelmista

Tutkimuksen

ensimmäisenä

tehtävänä

oli

selvittää,

eroavatko

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön arvioinnit toisistaan lapsen sosiaalisissa taidoissa ja niissä
ilmenevissä ongelmissa. Tulokset esitetään ensin lapsen sosiaalisten taitojen arvioinneista
ja sen jälkeen ongelmakäyttäytymisen arvioinneista.
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Sosiaalisten taitojen arvioinnit
Lasten sosiaalisia taitoja tarkasteltiin SSRS -kyselyn (Gresham & Elliott 1990) tuottaman
sosiaalisten taitojen kokonaisarvioinnin sekä sen kolmen alaskaalan assertiivisuuden,
yhteistoiminnallisuuden ja itsehillinnän osalta. Monimuuttujaisella varianssianalyysillä
(MANOVA) tutkittiin, eroavatko vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit toisistaan
ja onko lapsen sukupuolella yhteyttä arviointeihin.
Sosiaalisten taitojen kokonaisarvioinnissa sekä arvioitsijalla että sukupuolella havaittiin
päävaikutus. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien välillä näyttäytyivät
erittäin merkitsevinä (F(1,174) = 132.58, p <.001). Keskiarvotarkastelut (ks. taulukko 1.)
osoittivat, että vanhemmat arvioivat lapsensa sosiaaliset taidot paremmiksi kuin
päivähoitohenkilöstö. Myös sukupuolella havaittiin olevan päävaikutus (F(1,174) = 7.95, p
<.01), niin että molemmat osapuolet arvioivat tytöt sosiaalisesti taitavammiksi kuin pojat.
Yhdysvaikutusta arvioitsijan ja lapsen sukupuolen välillä ei havaittu, mikä tarkoittaa, että
vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat samansuuntaisesti tyttöjen ja poikien
sosiaalisia taitoja. Kuvio 1. havainnollistaa eroja sosiaalisten taitojen kokonaisarvioinneissa.
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KUVIO 1. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lasten sosiaalisten
taitojen kokonaisarvioinnista sukupuolen mukaan

Tulokset lapsen assertiivisuuden arvioinneista olivat samansuuntaiset kuin sosiaalisten
taitojen kokonaisarvioinnissa. Assertiivisuuden alaskaalassa arvioitsijalla oli päävaikutus,
jolloin erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien välillä näyttäytyivät erittäin
merkitsevinä (F(1,174) = 30.12, p <.001). Vanhemmat olivat arvioineet lapsensa
assertiivisemmaksi kuin päivähoitohenkilöstö (ks. kuvio 2. ja taulukko 1.). Lapsen
sukupuolella oli jälleen päävaikutus, mutta tällä kertaa hieman heikompana, vain melkein
merkitsevällä tasolla (F(1,174) = 6.53, p <.01). Vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö
arvioivat sukupuolten erot yhtenevästi niin, että molempien osapuolten mukaan tytöt olivat
assertiivisempia kuin pojat, näin yhdysvaikutusta arvioitsijan ja lapsen sukupuolen välillä ei
havaittu.
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KUVIO

2.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

assertiivisuudesta sukupuolen mukaan
Sosiaalisten taitojen alaskaalassa yhteistoiminnallisuus havaittiin edelleen arvioitsijalla
tilastollisesti

erittäin

merkittävä

päävaikutus

(F(1,174)

=

35.29,

p

<.001).

Keskiarvotarkastelut osoittivat, että päivähoitohenkilöstö oli arvioinut lapset yhteistoiminnallisemmiksi kuin vanhemmat. Myös sukupuolella havaittiin tilastollisesti
merkittävä

päävaikutus

(F(1,174)

=

8.25,

p

<.01),

eli

tyttöjen

ja

poikien

yhteistoiminnallisuus nähtiin erilaisena. Kuitenkin tällä kertaa yhdysvaikutus havaittiin
arvioitsijan ja lapsen sukupuolen välillä merkitseväksi (F(1,174) = 9.61, p <.01).
Vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat yhteistoiminnallisuuden taidot tytöillä ja
pojilla eri tavoin. Vanhemmat eivät nähneet sukupuolten välillä eroa, mutta sen sijaan
päivähoitohenkilöstö arvioi tytöt yhteistoiminnallisemmiksi kuin pojat. Tätä eroa
havainnollistaa kuvio 3.
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KUVIO

3.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

yhteistoiminnallisuudesta sukupuolen mukaan

Itsehillinnän osalta vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien välillä ei ollut
päävaikutusta. Tulokset osoittivat ainoastaan lapsen sukupuolella olevan tilastollisesti
melkein merkitsevän päävaikutuksen (F(1,174) = 5.84, p <.05). Tyttöjen kyvyt hillitä
itseään arvioitiin paremmiksi kuin poikien. Yhdysvaikutusta ei löytynyt.
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KUVIO 4. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lasten itsehillinnästä
sukupuolen mukaan

Ongelmakäyttäytymisen arvioinnit
Lapsen ongelmakäyttäytymistä tarkasteltiin SSRS -kyselyllä (Gresham & Elliott, 1990)
kerättyjen arviointien pohjalta sekä ongelmakäyttäytymisen kokonaisarvioinnissa että sen
kahdessa alaskaalassa, sisäänpäin suuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä ja ulospäin
suuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä.
Tuloksissa ongelmakäyttäytymisen kokonaisarvioinnissa arvioitsijalla löytyi päävaikutus
eli vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit erosivat tilastollisesti merkitsevällä
tasolla (F(1,174) = 59.47, p <.001). Vanhemmat arvioivat lapsen ongelmakäyttäytymistä
esiintyvän enemmän kuin päivähoitohenkilöstö (ks. kuvio 5. ja taulukko 1.). Lapsen
sukupuolella ei havaittu päävaikutusta, eikä myöskään yhdysvaikutusta arvioitsijan ja
sukupuolen välillä. Tyttöjen ja poikien ongelmakäyttäytymisessä ei siis ollut merkitsevää
eroa.
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KUVIO

5.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

ongelmakäyttäytymisestä sukupuolen mukaan

Vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

ongelmakäyttäytymisestä

havaittiin

arvioinneissa

tilastollisesti

erittäin

ulospäin

suuntautuvasta

merkittävä

arvioitsijan

päävaikutus (F(1,174) = 93.26, p <.001). Vanhemmat arvioivat lasten ulospäin
suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä esiintyvän enemmän kuin päivähoitohenkilöstö.
Lasten

sukupuolten

erot

näkyivät

ulospäin

suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen

arvioinneissa melkein merkitsevänä päävaikutuksena (F (1,174) = 3.98, p <.05), jolloin
pojilla nähtiin esiintyvän enemmän ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä kuin
tytöillä molempien osapuolien arvioinneissa. Vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat
siis sukupuolten erot jälleen samansuuntaisesti, mikä havainnollistetaan kuviossa 6.
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KUVIO 6. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lasten ulospäin
suuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä sukupuolen mukaan

Sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen arvioinneissa ei havaittu arvioitsijan
päävaikutusta eli vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat sisäänpäin suuntautuvaa
ongelmakäyttäytymistä esiintyvän molemmissa konteksteissa yhtä paljon (ks. kuvio 7.).
Myöskään lapsen sukupuolella ei ollut päävaikutusta, jolloin sisäänpäin suuntautuvaa
ongelmakäyttäytymistä

arvioitiin

esiintyvän

yhtä

usein

molemmilla

sukupuolilla

molempien arvioitsijoiden mukaan. Yhdysvaikutusta sukupuolen ja arvioitsijan välillä ei
siis ollut.
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KUVIO 7. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lasten sisäänpäin
suuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä sukupuolen mukaan

7.3 Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien yhteneväisyys
lapsen itsesäätelytaidoista ja niissä ilmenevistä ongelmista

Tutkimuksen

toisena

tehtävänä

oli

selvittää,

eroavatko

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön arvioinnit toisistaan lapsen itsesäätelytaidoissa ja niissä ilmenevissä
ongelmissa. Myös lapsen sukupuolen vaikutusta itsesäätelytaitojen arviointiin tutkittiin.
Itsesäätelytaidot jaettiin tarkkaavaisuuteen, impulsiivisuuteen ja toiminnanohjaukseen, joita
arvioitiin sekä VIIVI -kyselyn että Keskittymiskyselyn avulla. Vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arviointien yhteneväisyyttä tutkitaan näiden skaalojen osalta
monimuuttajaisen varianssianalyysin (MANOVA) avulla. Tulosten esittely aloitetaan
tarkkaavaisuuden arvioinneista.

60

Tarkkaavaisuuden arvioinnit
Ensimmäisenä itsesäätelyn alaskaalana tarkastellaan tarkkaavaisuutta, jota arvioitiin VIIVI
-kyselyllä ja Keskittymiskyselyllä. VIIVI -osiossa tarkkaavaisuus on jaettu yhteen
alaskaalaan ja Keskittymiskyselyssä neljään alaskaalaan. Nämä alaskaalat ovat VIIVI osiossa tarkkaavaisuus ja Keskittymiskyselyssä tarkkaavaisuuden suuntaaminen, ylläpito
sekä siirtäminen ja häiriöherkkyys.
VIIVI -osion tulokset osoittivat (ks. kuvio 8.), että vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
arvioinnit tarkkaavaisuudesta erosivat tilastollisesti merkittävästi eli arvioitsijalla oli
päävaikutus lapsen tarkkaavaisuuden arvioinnissa (F(1,173) = 9.45, p <.005). Vanhemmat
olivat arvioineet lapsensa huomattavasti tarkkaamattomammiksi kuin päivähoitohenkilöstö.
Myös Keskittymiskyselyn alaskaaloissa oli havaittavissa arvioitsijan päävaikutus.
Arvioinnit tarkkaavaisuuden suuntaamisesta erosivat lähes merkitsevästi (F(1,173) = 4.87,
p <.05) ja arviot tarkkaavaisuuden ylläpidosta erosivat erittäin merkitsevästi (F(1,174) =
24.51, p <.001). Keskiarvotarkastelu (ks. taulukko 1. s. 52) osoittavat, että vanhemmat
olivat arvioineet lapsensa tarkkaavaisuuden ylläpidossa ongelmia esiintyvän enemmän kuin
päivähoitohenkilöstö. Muista alaskaaloista poiketen tarkkaavaisuuden suuntaamisen osalta
taas päivähoitohenkilöstö arvioi lapsilla olevan enemmän ongelmia kuin vanhemmat.
Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit lapsen kyvystä siirtää tarkkaavaisuuttaan
eivät eronneet edes suuntaa antavasti, kuten eivät myöskään häiriöherkkyyden osalta, eli
päävaikutuksia näissä alaskaaloissa ei löytynyt. Vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö ovat
siis arvioineet lapsen tarkkaavaisuuden siirtämistä ja häiriöherkkyyttä samansuuntaisesti.
Sukupuolella oli havaittavissa päävaikutus tarkkaavaisuuden osalta sekä VIIVI arviointimenetelmässä että Keskittymiskyselyn kaikissa tarkkaavaisuuden alaskaaloissa.
VIIVI -arvioinneissa tarkkaavaisuudessa oli havaittavissa merkitseviä eroja tyttöjen ja
poikien välillä (F(1,173) = 7.55, p <.01) ja Keskittymiskyselyssä erittäin merkitseviä eroja
kaikilla tarkkaavaisuuden osa-alueilla (tarkkaavaisuuden suuntaaminen (F(1,174) = 14.72,
p <.001, tarkkaavaisuuden ylläpito (F(1,174) = 10.81, p <.001, tarkkaavaisuuden
siirtäminen (F(1,172) = 11,80, p <.001) ja häiriöherkkyys (F(1,174) = 12,693, p<.001). Erot
olivat nähtävissä samansuuntaisina arvioitsijasta huolimatta molemmissa kyselyosioissa,
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niin että pojilla nähtiin pääsääntöisesti olevan enemmän ongelmia tarkkaavaisuudessa kuin
tytöillä. Yhdysvaikutusta ei siis havaittu. Kuvio 8. (s. 63) havainnollistaa vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arviointien eroja lasten tarkkaavaisuudesta.
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KUVIO

8.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

tarkkaavaisuudesta sukupuolen mukaan (KK = Keskittymiskysely)
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Impulsiivisuus
Impulsiivisuutta arvioitiin VIIVI -kyselyssä ja Keskittymiskyselyssä kummassakin omalla
alaskaalalla. Lapsen impulsiivisuuden arvioinneissa arvioitsijoilla havaittiin jälleen
päävaikutus, niin että vanhempien ja päivähoitohenkilöstön välillä oli erittäin merkitseviä
eroja sekä VIIVI -osioissa (F(1,174) = 14.03, p <.001) että Keskittymiskyselyssä (F(1,174)
= 19.10, p <.001). Vanhemmat olivat arvioineet lapsensa impulsiivisemmiksi kuin
päivähoitohenkilöstö molemmilla menetelmillä arvioituna.
Lapsen sukupuolen päävaikutus tuli esille vain VIIVI -menetelmällä tehdyissä
arvioinneissa merkitsevänä erona tyttöjen ja poikien välillä (F(1,174) = 9.29, p <.005).
Pojat arvioitiin VIIVI -kyselyssä molempien osapuolten mukaan impulsiivisemmiksi kuin
tytöt. Arvioitsijan ja lapsen sukupuolen välillä ei ollut yhdysvaikutusta. Keskittymiskyselyn
vastauksissa ei näkynyt merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien impulsiivisuudessa, eikä
myöskään yhdysvaikutusta arvioitsijan ja lapsen sukupuolen välillä. Erot vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lapsen impulsiivisuudessa on esitetty kuviossa 9.

KUVIO

9.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

impulsiivisuudesta sukupuolen mukaan (KK = Keskittymiskysely)

64

Toiminnanohjaus
Toiminnanohjausta arvioitiin Keskittymiskyselyssä omana osionaan, johon otettiin mukaan
myös motorisen levottomuuden kysymykset. Toiminnanohjausta tutkittaessa arvioitsijalla
oli nähtävissä tilastollisesti merkitsevä päävaikutus (F(1,174) = 8.50, p <.01). Kuten
valtaosin tarkkaavaisuuden ja impulsiivisuudenkin kohdalla myös toiminnanohjauksessa
vanhemmat arvioivat lastensa toiminnanohjauksen ongelmia esiintyvän enemmän kuin
päivähoitohenkilöstö (ks. kuvio 10. ja taulukko 1. s. 52). Myös lasten sukupuolella
havaittiin merkitsevä päävaikutus (F(1,174) = 9.69, p <.01). Pojat oli arvioitu heikommiksi
toiminnanohjauksessa kuin tytöt. Arvioitsijalla ja lasten sukupuolella ei ollut havaittavissa
merkitsevää

yhdysvaikutusta

eli

molemmat

osapuolet

näkivät

sukupuolten

erot

toiminnanohjauksessa samansuuntaisesti.

KUVIO

10.

Erot

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinneissa

lasten

toiminnanohjauksesta sukupuolen mukaan (KK = Keskittymiskysely)

Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit toiminnan ohjauksena näkyvästä
motorisesta levottomuudesta erosivat erittäin merkitsevästi (F(1,174) = 26.16, p <.001), eli
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arvioitsijalla

oli

päävaikutus.

Vanhemmat

olivat

arvioineet

lapset

motorisesti

levottomammiksi kuin päivähoitohenkilöstö. Ongelmat nähtiin siis jälleen suurempina
kotona kuin päivähoidossa. Sukupuolella ei ollut päävaikutusta motorisen levottomuuden
arvioinneissa. Sen sijaan arvioitsijan ja lapsen sukupuolen yhdysvaikutus oli merkitsevä
(F(1,174) = 5.48, p <.05). Vanhemmat olivat arvioineet motorista levottomuutta esiintyvän
yhtä paljon tytöillä kuin pojilla, kun taas päivähoitohenkilöstö arvioi poikien olevan
motorisesti levottomampia kuin tyttöjen. Tätä eroa esitetään kuviossa 11.

KUVIO 11. Erot vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa lasten motorisessa
levottomuudessa sukupuolen mukaan (KK = Keskittymiskysely)

7.4 Osiokohtaiset tarkastelut vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
arvioinneista lasten sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista

Kolmantena kiinnostuksen kohteena oli selvittää, missä osiokohtaisissa kysymyksissä
eroavaisuudet vanhempien ja päivähoitohenkilöstön vastausten välillä näkyivät erityisesti.
MANOVA -testin tulosten mukaan vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit
erosivat merkitsevästi useilla arvioinnin osa-alueilla, joista tässä tarkasteltiin vain erittäin
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merkittävästi eroavia alaskaaloja. Erittäin merkittävästi arvioinnit erosivat seuraavissa
alaskaaloissa: impulsiivisuus (sekä VIIVI että Keskittymiskysely), tarkkaavaisuuden
ylläpito (Keskittymiskysely), motorinen levottomuus (Keskittymiskysely), assertiivisuus
(SSRS), yhteistoiminnallisuus (SSRS) ja ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen
(SSRS).

Näiden

alaskaalojen

osioita

tarkasteltiin

vertailemalla

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön keskiarvoja pareittaisella t-testillä, lukuun ottamatta assertiivisuutta
ja yhteistoiminnallisuutta, sillä näiden alaskaalojen kysymykset olivat hieman erilaiset
vanhemmille ja päivähoitohenkilöstölle, jolloin ne ovat verrattavissa vain kokonaisuuksina.
Alaskaalojen osioista otettiin huomioon ne, joissa eroavaisuus oli tilastollisesti erittäin
merkittävä (p<.001). Eniten vanhempien ja päivähoitohenkilöstön näkemykset erottuivat
Viivin impulsiivisuus alaskaalassa, jonka kahdeksan kysymystä kolmestatoista (8 / 13)
olivat erittäin merkitsevästi eroavia sekä SSRS -menetelmän ulospäin suuntautuvan
ongelmakäyttäytymisen osiossa, jossa kaikki kuudesta (6 / 6) kysymyksestä erosivat erittäin
merkittävästi. Vanhemmat olivat arvioineet lapsensa pääosin impulsiivisemmiksi kuin
päivähoitohenkilöstö, lukuun ottamatta kysymystä ”Lapsi vaikuttaa hitaalta, tarmottomalta
ja voimattomalta.”, jota päivähoitohenkilöstö oli arvioinut näkyvän lapsilla enemmän kuin
vanhemmat. Suurin ero impulsiivisuuden arvioinneissa oli kysymyksessä ”Lapsi puhuu
koko ajan.”. Ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen osalta vanhemmat olivat
antaneet kaikissa kysymyksissä kielteisemmän arvion, joista eniten eroja oli ”Lapsi saa
kiukkukohtauksia.” ja ”Lapsi on aggressiivinen muita ihmisiä tai tavaroita kohtaan.”.
Taulukossa 2. (s. 67) on esitetty kaikki Tomera -lomakkeen tilastollisesti erittäin
merkitsevästi eroavat kysymykset.
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TAULUKKO 2. Osiokohtaiset kysymykset, joissa eroavaisuudet vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön vastausten välillä näkyvät erityisesti (V = vanhemmat, PHH =
päivähoitohenkilöstö, arviointiasteikko 0–2)
Keskiarvo
VIIVI
Impulsiivisuus (8 / 13 kysym.)
”Lapsi liikehtii jatkuvasti”
”Lapsella on vaikeuksia istua paikoillaan tuolilla (esim. vääntelehtii,
kiemurtelee, nousee ylös kävelemään).
”Lapsi juoksentelee, roikkuu ja kiipeilee tilanteeseen
sopimattomalla tavalla.”
”Lapsi on jatkuvasti täydessä vauhdissa tai sitten vauhti kiihtyy
liikaa toiminnan edetessä.”
”Lapsi puhuu koko ajan”
”Lapsen on usein vaikea odottaa vuoroaan (esim. peleissä,
ruokaillessa).”
”Lapsi keskeyttää usein toiset tai tuppautuu muiden leikkeihin tai
keskusteluihin.”
”Lapsi vaikuttaa hitaalta, tarmottomalta ja voimattomalta”.
KESKITTYMISKYSELY
Impulsiivisuus (4 / 9 kysym.)
”On huomattavan kärsimätön.”
”Ei jaksa odottaa vuoroaan.”
”Puhuu toisen päälle tai keskeyttää.”
”Toimii ensin, harkitsee vasta sitten”
Tarkkaavuuden ylläpito
”Ei saa tehtyä asioita loppuun.”
”Jaksaa keskittyä ainoastaan itseään kiinnostavaan asiaan.”
”Syrjähätää kesken kaiken muuhun puuhaan.”
Motorinen levottomuus
”Tarvitsee jatkuvasti tekemistä käsillään”
”Ei pysy omalla paikallaan, vaeltelee.”
”Puhuu jatkuvasti.”
SSRS
Assertiivisuus
Yhteistoiminnallisuus
Ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen (6 / 6 kysym.)
”Lapsi saa kiukkukohtauksia.”
”Lapsi kiemurtelee tai liikkuu runsaasti.”
”Lapsi kinastelee muiden kanssa.”
”Lapsi häiritsee meneillään olevaa toimintaa.”
”Lapsi on aggressiivinen muita ihmisiä tai tavaroita kohtaan.”
”Lapsi ei noudata sääntöjä tai pyyntöjä.”

n

p

V

PHH

V

PHH

,55
,57

,35
,38

172
175

172
175

,001
,001
,001

,40

,16

174

174

,000

,36

,20

176

176

,001

,79
,59

,35
,31

175
175

175
175

,000
,000

,59

,28

176

176

,000

,10

,30

175

175

,000

,40
,59
,77
,44

,20
,26
,59
,23

177
177
175
177

177
177
175
177

,53
,52
,53

,28
,22
,28

177
175
173

177
175
173

,23
,38
,50

,09
,17
,18

176
177
175

176
177
175

,001
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,001
,001
,000
,000

176
174
177
176
177
175

,001
,001
,001
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,96
,60
,95
,67
,42
,73

,44
,40
,64
,34
,14
,41

176
174
177
176
177
175
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8

POHDINTA

8.1 Tulokset

Tämän

tutkimuksen

päivähoitohenkilöstön

tavoitteena
näkemykset

oli

selvittää,

arvioitaessa

eroavatko

lapsen

vanhempien

sosiaalisissa

taitoja

ja
ja

itsesäätelytaitoja. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, näkyykö tyttöjen ja
poikien välillä eroja vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa. Tutkimus perustuu
Tomera -tutkimushankkeeseen ja siinä kyselylomakkeilla jyväskyläläisiltä vanhemmilta ja
päivähoitohenkilöstöltä kerättyyn aineistoon viisivuotiaista lapsista. Tutkimuksessa mukana
olevat perheet olivat aiemmin osallistuneet Esikko -tutkimukseen.
Ensimmäisenä tutkimustehtävänä tarkasteltiin vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
arviointien eroavaisuuksia lapsen sosiaalisten taitojen ja sosiaalisessa käyttäytymisessä
ilmenevien ongelmien osalta sekä lapsen sukupuolen vaikutusta arviointeihin. Aikaisemmat
tutkimukset ovat antaneet ristiriitaista tietoa vanhempien ja opettajien arvioinneista ja
niiden eroista: Tutkimustulokset tukevat sekä arviointien eroavaisuutta että yhteneväisyyttä
(mm. Elomaa & Honkaselkä 2007; Faraone ym. 2005; Greenfield ym. 2004; Miller 1988;
Sexton & Thompson 1990). Esimerkiksi Eisenbergin ym. (2001) toteuttama tutkimus
viittaa vanhempien ja opettajien arviointien yhtenevyyteen juuri sosiaalisten taitojen osalta.
Toisaalta eräät tutkimukset osoittavat arviointien eroavan, niin että vanhemmat näkevät
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yleensä lastensa taidot parempina kuin opettajat (ks. myös Greenfield ym. 2004). Myös
tämän tutkimuksen tulosten mukaan vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit
erosivat

merkittävästi

lapsen

sosiaalisten

taitojen

osalta.

Vanhemmat

näkivät

pääsääntöisesti lapsen sosiaalisen käyttäytymisen parempana kuin päivähoitohenkilöstö,
joka viittaa lapsen sosiaalisen käyttäytymisen eroihin koti- ja päivähoitoympäristössä.
Päivähoitoympäristö isoine vertaisryhmineen voikin vaatia lapselta usein enemmän
sosiaalisia taitoja kuin kotiympäristö, mikä mahdollisesti osaltaan selittää arvioinnin eroja.
Arviointiin saattaa lisäksi vaikuttaa päivähoitohenkilöstön runsaammat mahdollisuudet
havainnoida lasta vertaistoiminnassa vanhempiin verraten. Kuitenkin sosiaalisiin taitoihin
kuuluvan yhteistoiminnallisuuden osalta päivähoitohenkilöstö päinvastoin oli arvioinut
lasten taidot paremmiksi kuin vanhemmat. Tämä tulos tukee myös aikaisempia
tutkimustuloksia yhteistoiminnallisuuden arvioinnista (Bornstein & Hahn 2007). Tässä
tutkimuksessa yhteistoiminnallisuutta arvioitiin pääsääntöisesti sääntöjen ja normien
noudattamisena. Yhteistoiminnallisuus ja sääntöjen noudattaminen voi olla erilaista
kotiympäristössä, jossa lapsen vuorovaikutusympäristöön kuuluu useimmiten vähemmän
ihmisiä kuin päivähoidossa. Mahdollista on myös se, että lapset osoittavat enemmän
mieltään ja rikkovat enemmän käyttäytymissääntöjä kotiympäristössä kuin päiväkodissa,
jossa

lasten

täytyy

nähdä

vaivaa

vertaissuhteiden

ylläpitämiseksi

ja

aikuisen

miellyttämiseksi. Pitkä päivä päivähoidossa vaatimuksineen saattaa näkyä kotona
eräänlaisena vastarintana säännöille. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvassa itsehillinnässä sen
sijaan huomioitavaa eroa vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinneissa ei löytynyt,
joka viittaa lapsen itsehillinnän saattavan näyttäytyä samankaltaisena molemmissa
ympäristössä. Mielenkiintoista onkin, että arviot ovat yhtenevämpiä juuri itsehillinnän
kohdalla, vaikka päivähoitohenkilöstön ja vanhempien kysymykset eroavat tältä osin.
Kyselylomakkeessa onkin otettu huomioon arviointiympäristöjen erot.
Tulokset osoittivat myös sosiaalisten taitojen sukupuolierot arvioinneissa. Aikaisemmat
tulokset ovat antaneet ristiriitaista tietoa vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnista
sukupuolille ominaisen käyttäytymisen osalta. Toisaalta vanhempien on todettu havaitsevan
tyttöjen ja poikien välillä eroja eri käyttäytymisen alueilla kuin päivähoitohenkilöstö (vrt.
Isosomppi 2008), toisaalta esimerkiksi Bornsteinin & Hahnin (2007) tulosten mukaan
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vanhempien ja opettajien arviot tytöistä ja pojista olivat yhteneviä. Tämän tutkimuksen
tulokset tukevat pääosin jälkimmäisen tutkimuksen päätelmiä. Tutkimuksessa molemmat
osapuolet olivat arvioineet tyttöjen olevan sosiaalisesti taitavampia kuin poikien. Myös
Bornsteinin & Hahnin (2007) tulokset osoittivat tyttöjen viestinnän olevan kielellisesti
monipuolisempaa, sosiaalisempaa ja käytöksen mukautuvampaa kuin poikien samoissa
olosuhteissa. Kuitenkin yhteistoiminnallisuuden osalta arvioitsijoiden näkökulmat tyttöjen
ja poikien ominaisuuksista erosivat tässä tutkimuksessa. Tämä tulos tukee taas yllä esiteltyä
Isosompin (2008) tutkimusta. Vanhemmat olivat arvioineet tyttöjen ja poikien olevan yhtä
yhteistoiminnallisia,

kun

taas

päivähoitohenkilöstö

oli

nähnyt

tytöt

yhteistoiminnallisemmiksi poikiin verrattuna. Tämä tulos osoittaa erityisesti tyttöjen
yhteistoiminnallisuuden eroavan päivähoidossa ja kotona. Tytöt voivatkin pyrkiä
yhteistoiminnallisempaan käyttäytymiseen vieraassa paikassa ja noudattavat sääntöjä
paremmin kuin kotona, miellyttääkseen vieraita aikuisia. Tyttöjen välillä saattaakin olla
kilpailua aikuisen suosiosta enemmän kuin pojilla.
Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviot erosivat myös sosiaalisessa käyttäytymisessä
ilmenevien ongelmien suhteen. Etenkin ongelmakäyttäytymisen kokonaisarvioinnissa ja
ulospäin

suuntautuneen

ongelmakäyttäytymisen

arvioinnissa

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön välillä nousi esiin huomattavia eroavaisuuksia. Vanhemmat arvioivat
ongelmakäyttäytymistä esiintyvän useammin kuin päivähoitohenkilöstö. Tämä ero viittaa
jälleen

lapsen

käyttäytymisen

eroihin

kotona

ja

päivähoidossa,

niin

että

ongelmakäyttäytymistä esiintyy enemmän kotiympäristössä. Toisaalta vanhemmat voivat
olla myös herkempiä lastensa rajoja rikkovalle käyttäytymiselle kuin päivähoitohenkilöstö,
etenkin ensimmäisen lapsen kohdalla. Puolella tähän tutkimukseen haastatelluista
vanhemmista havainnoitava lapsi olikin perheen esikoinen. (ks. Pajulo ym. 2001). Sen
sijaan päivähoitohenkilöstöllä on usein enemmän vertailukohteita ulospäin suuntautuvasta
ongelmakäyttäytymisestä

kuin

vanhemmilla.

Sisäänpäin

suuntautuneen

ongelmakäyttäytymisen arvioinnissa merkitseviä eroja ei kuitenkaan löytynyt eli
vanhemmat

ja

päivähoitohenkilöstö

arvioivat

sisäänpäin

suuntautuvaa

ongelmakäyttäytymistä esiintyvän molemmissa konteksteissa yhtä vähän. Arviointiin voi
myös vaikuttaa se, että ulospäin suuntautuvaa, ’äänekästä’ ongelmakäyttäytymistä saattaa
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olla helpompi havainnoida kuin sisäänpäin suuntautuvaa, ’hiljaista’ ongelmakäyttäytymistä
(Eisenberg ym. 2001; Hagekull & Bohlin 1995). Päivähoidon suurissa lapsiryhmissä
passiivinen ja masentunut lapsi voikin jäädä helpommin huomaamatta kuin aggressiivinen
ja muita häiritsevä lapsi. Sisäänpäin kääntyvä ongelmakäyttäytyminen saattaa kuitenkin
näkyä helpommin kotiympäristössä vanhemman ja lapsen erityisen vuorovaikutussuhteen
myötä. (ks. Klein & Feldman 2007). Joka tapauksessa sekä kotona että päivähoidossa
sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä arvioitiin esiintyvän hyvin vähän, kuten
myös ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä.
Lapsen

sukupuolella

ei

näyttänyt

kokonaisarviointeihin.

Tytöillä

ongelmakäyttäytymistä

yhtä

ja

olevan
pojilla

paljon.

vaikutusta
esiintyy

Kuitenkin

ongelmakäyttäytymisen
siis

kokonaisuudessaan

ulospäin

suuntautuvan

ongelmakäyttäytymisen arvioinneissa sukupuolella oli merkitystä. Molemmat osapuolet
näkivät pojilla ilmenevän enemmän ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä kuin
tytöillä. Tulos tukee aiempia tutkimustuloksia, joissa pojilla on todettu esiintyvän
useammin ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä kuin tytöillä. (ks. esim. Bornstein
ym. 2006; Bornstein ym. 2007; Hagekull ym. 1995; Keskinen ym. 1994; Schmidt ym.
2002). Aikaisemmissa tutkimuksissa sisäänpäin kääntyvää ongelmakäyttäytymistä on
todettu esiintyvän yleisemmin tytöillä kuin pojilla (Crijnen ym. 1999; Eisenberg ym. 2001;
ks. McMahon & Forehand 1998). Tässä tutkimuksessa sukupuolella ei kuitenkaan nähty
olevan yhteyttä sisäänpäin suuntautuneeseen ongelmakäyttäytymiseen.
Toisena tutkimustehtävänä tarkasteltiin vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arviointien
eroavaisuuksia lapsen itsesäätelytaitojen osalta sekä tutkittiin lapsen sukupuolen vaikutusta
arvioinnissa.

Itsesäätelytaitoja

tarkasteltiin

yksityiskohtaisemmin

tarkkaavaisuuden,

impulsiivisuuden ja toiminnan ohjaamiseen osa-alueina. Tulokset osoittivat, että
vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön

arvioinnit

erosivat

merkittävästi

lapsen

itsesäätelytaitojen osalta. Vanhemmat näkivät pääsääntöisesti lasten ongelmat suurempina
kuin päivähoitohenkilöstö. Tämä ei ole yhtenevä aikaisempien tuloksien kanssa, joissa
vanhempien ja opettajien arviot lapsen itsesäätelytaidoista olivat pääsääntöisesti yhteneviä,
tai erosivat niin, että vanhemmat näkivät lapsilla vähemmän taitojen puutetta näillä osaalueilla kuin opettajat. (Eisenberg ym. 2001; ks. Elomaa & Honkaselkä 2007; Greenfield
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ym. 2004). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavatkin vanhempien olevan huolestuneita
lastensa

itsesäätelytaidoista,

itsesäätelytaidot

voivatkin

eikä

niinkään

näyttäytyä

yliarvioivan

erilaisina

koti-

lastensa
ja

taitoja.

Lapsen

päivähoitoympäristöissä.

Esimerkiksi päivähoidossa lasten itsesäätelytaidoille kohdistuu enemmän haasteita
vertaisten kanssa toimiessa. Vertaisten hyväksynnän saavuttaminen saattaa myös motivoida
lasta säätelemään käyttäytymistään. Toisaalta, kuten ongelmakäyttäytymisen, myös
itsesäätelytaitojen arviointien erot voivat selittyä sillä, että vanhemmat saattavat olla
esikoistensa kohdalla herkempiä itsesäätelytaidoille ja niissä esiintyville puutteille kuin
päivähoitohenkilöstö (ks. s. 69). Päivähoitohenkilöstö puolestaan näkee ammatissaan
päivittäin erilaisia ja kehitykseltään eritasoisia lapsia, jolloin he voivat suhteuttaa lapsen
käyttäytymistä muiden lasten toimintaan. Toisaalta voisi olettaa itsesäätelytaitojen
ongelmien häiritsevän enemmän juuri päivähoidossa suuren lapsiryhmän ohjausta.
Tulokset osoittivat itsesäätelytaitojen arviointien olevan sidoksissa lapsen sukupuoleen.
Arvioitsijasta riippumatta poikien taidot näyttäytyivät jälleen pääosin heikompina kuin
tyttöjen. Tulos on yhdenmukainen aiemman tutkimuksen kanssa poikien taipumuksesta
kehityksellisiin riskeihin, kuten aggressiivisuuteen ja ongelmakäyttäytymiseen. Aiemmissa
tutkimuksissa on myös osoitettu eri arviointien välinen yhteneväisyys eri sukupuolten
osalta (Bornstein ym. 2006; Bornstein & Hahn 2007; Hagekull & Bohlin 1995; Keskinen &
Hopearuoho-Saajala

1994;

Schmidt

ym.

2002;

Eisenberg

ym.

2001).

Poikien

itsesäätelytaitojen ongelmat saattavatkin olla näkyvämpiä kuin tyttöjen ja siten myös
huolestuttaa enemmän.
Kolmantena
Mielenkiinnon

tutkimuskysymyksenä
kohteena

oli

tarkasteltiin

nostaa

esille

alaskaalojen
ne

osiot,

yksittäisiä

joissa

osioita.

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön arvioinnit erosivat erityisen merkittävästi toisistaan. Erittäin
merkittävästi arvioinnit erosivat seitsemässä alaskaalassa: impulsiivisuus (sekä VIIVI että
Keskittymiskysely), tarkkaavaisuuden ylläpito (Keskittymiskysely), motorinen levottomuus
(Keskittymiskysely), assertiivisuus (SSRS), yhteistoiminnallisuus (SSRS) sekä ulospäin
suuntautunut ongelmakäyttäytyminen (SSRS). Yksittäisiä osioita, joissa vanhempien ja
päivähoitohenkilöstön

arviot

erosivat,

löytyi

useita.

Eniten

vanhempien

ja

päivähoitohenkilöstön arvioinnit erosivat VIIVI -menetelmän impulsiivisuudessa ja SSRS 73

menetelmän ulospäin suuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä. Vanhemmat arvioivat
pääsääntöisesti kaikissa näiden alaskaalojen kysymyksissä ongelmia esiintyvän enemmän
kuin

päivähoitohenkilöstö.

Lapsen

impulsiivisuus

ja

ulospäin

suuntautuva

ongelmakäyttäytyminen saattavat näyttäytyä hyvin erilaisina kotona ja päivähoidossa.
Kiukkukohtaukset

ja

aggressiivisuus

ympäristöä

kohtaan

voivatkin

olla

kotona

voimakkaampia kuin päivähoidossa. Kotona sosiaaliset paineet ovat usein matalammat kuin
vertaistoiminnan normit päivähoidossa ja päivähoitopäivän vaatimusten luomat tunteet
saattavat purkautua kotona. Ongelmakäyttäytyminen ja impulsiivisuus aggressiivisine ja
hallitsemattomine piirteineen voivatkin herättää erityisen paljon tunteita arvioitsijoissa.
Erityisesti kiukkukohtauksia ja kinastelua oli arvioitu esiintyvän suhteellisen paljon
molempien osapuolten mukaan.

8.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Ennen Tomera -hankkeen tutkimuksen aloittamista pyrittiin ottamaan huomioon
tutkimuksen eettiset näkökulmat sekä luotettavuus. Vastaajille tiedotettiin tutkimuksen
sisällöstä ja kulusta kirjeitse tutkimuslomakkeen yhteydessä (ks. liitteet 1–2).
Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaajilla oli myös mahdollisuus
keskeyttää tutkimus. Tutkimuksen aikana otettiin huomioon, että vastaajien henkilöllisyys
ei tullut julki missään vaiheessa. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja
Jyväskylän yliopiston mukana olleilta hankkeen vastuuhenkilöiltä. Tutkimuksen jälkeen
osallistuneet perheet saivat kyselylomakkeiden pohjalta tehdyn henkilökohtaisen palautteen
lapsensa

sosiaalisista

taidoista

sekä

itsesäätelytaidoista.

Eettisten

näkökulmien

huomioinnista huolimatta kriittiseksi kysymykseksi nousee kuitenkin muun muassa lapsen
osuus tutkimuksessa. Tutkimuksen eettisyyttä olisikin saattanut lisätä vielä se, että myös
lapsilta itseltään olisi kysytty heidän suostumustaan havainnoinnin kohteeksi.

Lapsen

oikeudet tulisikin ottaa entistä tarkemmin huomioon kaikissa lapsia koskevissa
tutkimuksissa. Lisäksi huomioitavaa on tutkimuksessa annetun palautteen vaikutukset
lapseen ja hänen perheeseensä, etenkin kielteisen palautteen kohdalla. Kielteisen arvion
myötä lapsi saattaa saada hankalan lapsen leiman vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
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silmissä. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei ollut kyse psykologin tai lääkärin diagnosoinnista,
vaan lapsen kanssa toimivien aikuisten näkemyksistä. Tätä täytyisikin korostaa
vanhemmille tulosten purkamisen yhteydessä.
Tutkimus toteutettiin osana suurempaa tutkimushanketta. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi
melko

suuri

tutkimusjoukko,

joka

muodostui

vanhemmista

(n

=

296)

ja

päivähoitohenkilöstöstä (n = 176). Tuloksia tarkastellessa on kuitenkin huomioitava, että
tutkimusjoukko käsittää enemmän keskiluokkaisten perheiden vanhempia, joka saattoi
osaltaan vaikuttaa tutkimustuloksiin. Jyväskylässä korkeakoulutettujen määrä on suhteessa
suurempi kuin koko maassa: 31,9 % jyväskyläläisistä vanhemmista oli korkeakoulututkinto,
kun taas vastaava luku koko maassa oli 25,8 % (Jyväskylän kaupunki 2008).
Keskiluokkaisten perheiden enemmistö saattaa selittyä myös sillä, että korkeasti
koulutetuilla vanhemmilla saattaa olla enemmän henkilökohtaisia resursseja ja motivaatiota
vastata kyselyihin. Tutkimuksen luotettavuuteen saattaa edellä mainitusti vaikuttaa lisäksi
se, että tutkittujen perheiden lapsista puolet oli perheidensä ainoita, jolla voi osaltaan olla
vaikutusta vanhempien arviointiin, erityisesti käyttäytymisen ongelmiin liittyen (ks. s. 69).
Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jota voidaan pitää suuren aineiston tutkimiseen
tehokkaana ja nopeana menetelmänä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007). Kyselylomake
mahdollistaa tutkimusjoukolle anonymiteetin, joka helpottaa myös vastaajien saatavuutta.
Vastausten luotettavuus lisääntyy, kun vastaaja pystyy pohtimaan vastauksiaan pidempään
kuin esimerkiksi haastattelutilanteissa. Tässä tutkimuksessa vastaukset perustuivat
arvioitsijoiden havaintoihin lapsesta, joiden tarkentamista kyselylomakkeen käyttö
mahdollisti. Toisaalta taas kyselyn haittana saattaa olla vastausprosentin niukkuus, sillä
kyselyyn on myös helpompi jättää vastaamatta. Vastauksien tarkkuudesta ei myöskään ole
varmuutta, sillä vastaajat katsovat kysymyksiä aina yksilöllisten näkökulmien pohjalta ja
väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. Kyselylomaketta käytettäessä ei aina olekaan
selvää, miten selkeitä vastausvaihtoehdot ovat vastaajien näkökulmasta. (Hirsjärvi ym.
2007.) Esimerkiksi päivähoitohenkilöstöllä on arviointinsa taustalla alan koulutus, jolloin
he osaavat mahdollisesti myös tulkita kysymyksiä tutkijan näkökulmasta. Erilaiset
arviointilomakkeet ovatkin osa lastentarhanopettajan työn arkipäivää. Vaikka vanhemmilla
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on elämänmittainen kokemus omasta lapsestaan, kyselylomakkeella tutkittaessa ei voi taata,
ovatko molemmat osapuolet ymmärtäneet kysymykset samalla tavalla.
Tomera -kyselylomakkeen luotettavuutta lisää arviointimenetelmien tarkka valikointi.
Arviointimenetelmät valittiin, sillä ne soveltuivat parhaiten suomalaiseen kulttuuriin sekä
testasivat

tutkittavia

ilmiöitä

asianmukaisesti.

Sekä

VIIVI

-menetelmä

että

Keskittymiskysely on kehitetty Pohjoismaissa, mikä osaltaan lisää kyselylomakkeiden
luotettavuutta suomalaislasten käyttäytymisen arvioinnissa. Myös Yhdysvaltalainen SSRS menetelmä (Gresham & Elliot, 1990) on todettu aikaisemmassa tutkimuksessa soveltuvan
arvioimaan sosiaalisia taitoja suomalaisessa kulttuurissa (Pölkki & Kukkonen 1995).
Arviointimenetelmien luotettavuus testattiin lisäksi Cronbachin Alpha -kertoimilla, jotka
vaihtelivat käyttämistieteiden yleisen riittävän luotettavuutta ilmentämän arvon rajoissa
(>.70) välillä 0,702–0,941. Tekijänoikeussyistä koko kyselylomaketta tai sen kokonaisia
osia ei saanut julkaista pro gradu -työn liitteenä.
Aineiston ymmärrystä syventääkseen tutkijat kokeilivat kyselylomakkeen toimivuutta itse
sekä päivähoitohenkilöstöllä että pienten lasten vanhemmilla. Kokeilun avulla tutkijat
pystyivät

näkemään

kyselylomakkeen

toimivuuden

käytännössä.

Molemmat

testivastaajaryhmät totesivat palautteissaan kyselylomakkeen olevan melko pitkä ja
kysymyksien

olevan

Keskittymiskysely).

paikoin
Osa

samantapaisia

kysymyksien

ja

päällekkäisiä

soveltuvuudesta

(ks.

arvioida

VIIVI

ja

viisivuotiaan

suomalaislapsen taitoja epäilytti niiden keskittyessä melko vahvasti tottelevaisuuden
ja

’asianmukaisen

käyttäytymisen’

arvioimiseen.

Sen

sijaan

vertaisten

osuutta

kysymyksissä olisi voinut painottaa hieman enemmän. Tutkijoiden mielestä osa
kysymyksistä oli myös melko haastavia vanhemmille, sillä kaikki käyttäytymisen vaikeudet,
kuten tarkkaavaisuus, eivät välttämättä ole samalla tavoin näkyvillä kotona kuin
päivähoidossa.

Kritisoitavaa

oli

myös

itsesäätelytaitojen

osa-alueiden

arvioinnin

painottuminen lähinnä lapsen ongelmiin ja vaikeuksiin, kun taas sosiaalisten taitojen osaalueilla arviointi oli selvästi myönteisempi. Molempien osa-alueiden arvioinnissa tulisi
huomioida sekä lapsen taidot että puutteet. Tämä tekisi lomakkeesta myös luotettavamman
ja helpommin tulkittavan, sillä se saattaisi osoittaa vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
arvioiden johdonmukaisuuden selkeämmin. Kysymykseksi jääkin, arvioivatko vanhemmat
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pääsääntöisesti kaikki osa-alueet rohkeammin vai ovatko he huolestuneempia nimenomaan
itsesäätelystä ja ongelmakäyttäytymisestä. Tämän lisäksi lapsen osuutta arviointiin
voitaisiin lisätä laatimalla lapsille oma arviointilomake.

8.3 Tulosten merkittävyys ja jatkotutkimuksen tarve

Tutkimus tarjosi tietoa viisivuotiaiden lasten sosiaalisista taidoista ja itsesäätelytaidoista
vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioimana. Tämän alueen tutkimusta on Suomessa
vielä vähän päivähoitoikäisten lasten osalta. Tutkimustuloksista saatiin tietoa, miten
osapuolien arvioinnit eroavat näillä käyttäytymisen keskeisillä osa-alueilla. Tämä on
olennainen tieto kehitettäessä käytännön tukimuotoja lapsille, joilla on ongelmia
sosiaalisissa taidoissa ja itsesäätelytaidoissa, sillä nyt saadut tulokset osoittavat vanhempien
ja päivähoitohenkilöstön näkökulmien tärkeyden lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen
kartoittamisessa. Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön arvioinnit saattavat usein erota,
kuten tässäkin tutkimuksessa. Tällaisen tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa siitä,
miten lapsen käyttäytyminen eroaa eri ympäristöissä. Arviointi mahdollistaa yhteisten
tavoitteiden luomisen kodin ja päivähoidon välillä ja auttaa vanhempia toimimaan
kasvatustehtävässään yhteisten päämäärien mukaisesti. Arviointitieto auttaa myös
lapsikohtaisessa suunnittelussa ja tukee lapsen oppimista ja kehitystä. (Heikka ym. 2009.)
Arviointi muodostaa siis tärkeän osan kasvatuskumppanuutta. Suen ym. (1995) ovat
verranneet osuvasti opettajien ja vanhempien arviointia kolmeen sokeaan mieheen, jotka
tutkivat elefanttia. Kullakin tutkijalla on tietoa elefantista, muttei yksikään kykene
saavuttamaan täydellistä kokonaiskuvaa elefantista yksin. Parhain kuva elefantista
saadaankin liittämällä yksilöiden näkökulmat yhteen. Näin myös yhteisen arvioinnin avulla
lapsesta ja hänen käyttäytymisestään voidaan saada laajempi käsitys. Tällaiseen
yhteistyöhön ja arviointiin tulisi orientoitua heti päivähoidon alussa, jotta varhaisen
puuttumisen periaatteet toteutuisivat.
Tulevaisuudessa tulisi enemmän miettiä lapsen omaa osuutta käyttäytymisessä arviointiin
ja

näin

entistä

laajemman

kokonaiskuvan

hahmottamista.

Lapsi

voisikin

olla

vertauksemme ’kolmas sokea mies’. Kontekstuaalisessa varhaiskasvatusteoriassa kasvun ja
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oppimisen perusideana korostuu erityisesti ympäristöjen välinen yhteistyö. Päivähoidon
varhaiskasvatus määritellään yhteistyöprosessiksi kaikkien niiden kesken, jotka ovat
osallisia lapsen elämään. Tämän perusteella olisi oleellista nähdä lapsi itse osana
yhteistyötä, mikä on myös lapsilähtöisen pedagogiikan perusta. (Heikka ym. 2009.)
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat vanhempien kantavan enemmän huolta lapsensa
käyttäytymisestä ja käyttäytymisen ongelmista kuin päivähoitohenkilöstö. Vanhemmat
näkivät

lastensa

sosiaaliset

taidot

hyvinä,

kun

taas

ongelmakäyttäytymistä

ja

itsesäätelytaitojen ongelmia he arvioivat esiintyvän merkittävästi enemmän verrattuna
päivähoitohenkilöstöön.

Nykyajan

vanhemmat

saattavatkin

kokea

kasvattamisen

haastavammaksi kuin ennen (Sandberg & Vuorinen 2008). Toisaalta suomalaisnuorten
näkyvä pahoinvointi on saattanut ohjata vanhempien huomion kiinnittymistä enemmän
lapsen käyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan sekä vanhemmat että päivähoitohenkilöstö
pitävät päivähoidon tärkeimpinä tavoitteina lasten sosiaalista kasvatusta, tunne-elämän ja
turvallisuuden tukemista sekä eettisten normien, kuten oikeudenmukaisuuden ja
väkivallattomuuden vahvistamista. (Hujala, Junkkari & Mattila 2006.) Tämä korostaa
päivähoidon ja kasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi syrjäytymisen
ehkäisyssä myös vanhempien näkökulmasta. Vaikka yllä mainittujen tavoitteiden
toteutumista ei tuekaan nykyisten päivähoitoryhmien suuruus, sijaisjärjestelyt ja
kouluttamaton henkilökunta, ovat vanhemmat tuoreen tutkimuksen mukaan melko
tyytyväisiä suomalaiseen päivähoitoon (YLE 1.2.2009, julkaisematon).
Myös tässä tutkimuksessa ilmenevien sukupuolierojen esiin tuominen on edelleen
merkittävää yhteiskunnassamme. Vaikka tämän päivän Suomi onkin silmissämme melko
tasa-arvoinen

maa,

vaikuttavat

sukupuoliin

kohdistuvat

ennakkokäsitykset

ja

sukupuoliroolit vielä merkittävässä osassa lasten kohtelua ja kasvatusta. (ks. Bornstein &
Hahn 2007). Päivähoidossa tytöiltä odotetaan useimmiten enemmän normien mukaista
käyttäytymistä,

kuin

pojilta,

joilta

taas

siedetään

enemmän

normeja

rikkovaa

käyttäytymistä. Myös kotona suhtautuminen tyttöjen ja poikien käyttäytymiseen saattaa
olla erilaista. (ks. Keskinen & Hopearuoho-Saajala 1994; Sebanc ym. 2003). Myös tässä
tutkimuksessa tyttöjen ja poikien ominaisuudet nähtiin pääsääntöisesti erilaisina ja
sosiaaliset taidot ja itsesäätelytaidot nähtiin sukupuoleen sidonnaisina. Tytöt on arvioitu
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yleensä

taitavammiksi

kuin

pojat,

jotka

taas

ovat

alttiimpia

esimerkiksi

ongelmakäyttäytymiselle myös tämän tutkimuksen arvioitsijoiden silmin. Tämä herättääkin
ajatuksia siitä, tulisiko erityisesti poikien sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen
tukemiseen kiinnittää enemmän huomiota.
Kokoavasti tutkimuksen tulosten perusteella jatkotutkimus ja -toimenpidehaasteiksi kohoaa
etenkin tukitoimien kehittämisen lapsen sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen
kehitykselle. Tämän tutkimuksen perustalla olevan Tomera -hankkeen yhtenä tavoitteena
onkin juuri erilaisten tukimuotojen kehittäminen päivähoidon arkeen. Hankkeen
tutkimusten pohjalta on ilmestymässä käytännönläheinen opas vuoden 2010 aikana Niilo
Mäki Instituutin julkaisemana (Siljamäki 2009). Tukitoimia on alettu edistää yhä enemmän
myös kansainvälisellä foorumilla. Esimerkiksi Hemmeter, Fox, Jack ja Broyles (2007) ovat
kehittäneet mallia positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi varhaislapsuudessa. Tukitoimia
kehittäessä tulisi huomioida erityisesti poikien herkkyys sosiaalisten taitojen ja
itsesäätelytaitojen ongelmille. Tukitoimien taustalle olisi tärkeää saada lisää tutkittua tietoa
etenkin lapsen itsesäätelystä. Merkittävää olisi myös toteuttaa tutkimusta nimenomaan
suomalaisten

lasten

käyttäytymisestä

ja

kehittää

käytännön

tasolla

toimivia

arviointimenetelmiä kulttuuriimme ja aikaamme sopivammiksi, joissa näkyisi myös itse
lapsen osallisuus.
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LIITTEET

Liite 1: Ensikartoituksen (Esikko) tiedote ja tutkimussopimus (2 sivua)

Hyvät vanhemmat!

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on käynnistynyt
”Varhainen kommunikaatio ja kielen kehitys” –tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa
suomalaisten

lasten

esikielellisen

kommunikaation

kehitystä

6-24

kuukauden

iässä.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda neuvoloihin seurantakäytäntö, joka mahdollistaa kielellisen
kehityksen riskien tunnistamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla tavoitteena on
vahvistaa

sellaisia

arviointikäytäntöjä,

jotka

parhaalla

mahdollisella

tavalla

palvelevat

vanhempia lapsensa kielellisen kehityksen tukijoina.
Tieto lapsen esikielellisen kommunikaation kehityksestä kootaan lomakekyselyllä (ks.
oheinen Ensikartoitus –lomake) 3 kuukauden välein. Lapsen ollessa 6, 12, 18 ja 24 kuukauden
ikäinen lomake täytetään neuvolakäyntien yhteydessä ja lapsen ollessa 9, 15 ja 21 kuukauden
ikäinen samainen lomake postitetaan kotiin. Lomakkeen täyttö vie noin 5-10 minuuttia.
Lomakkeen tiedot pisteytetään yliopistolla ja tieto lähetetään sieltä neuvoloihin ja edelleen
perheelle kerrottavaksi. Kerätystä aineistosta on tarkoitus koota normitieto suomalaisten
lasten esikielellisen kehityksen aikatauluista. Normiaineistossa tutkimukseen osallistuvat
lapset ja perheet esiintyvät nimettöminä ja raportoitava tieto perustuu ryhmäkeskiarvoihin.
Yksittäisen lapsen tai perheen tiedot eivät tule esille. Tutkimustiedon käsittely on kaikin
tavoin ehdottoman luottamuksellista! Tutkimuksesta luopuminen on mahdollista, missä tahansa
vaiheessa, joko ilmoittamalla terveydenhoitajalle tai tutkijalle.

Lisätietoa tutkimuksesta antaa:
_____________________________
Marja-Leena Laakso, PsT
Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos, Agora (PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto)
Puh. 014-260 2897 / sähköposti: marja-leena.laakso@psyka.jyu.
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TUTKIMUSSOPIMUS

Olemme/Olen perehtynyt tutkimuksen tarkoitukseen ja sen suoritustapaan ja
olemme/olen halukas osallistumaan siihen _____ kuukauden ikäisen lapsemme
kanssa.

Yhteystiedot:
Äiti:

Isä:

osoite:_____________________

osoite:_____________________

__________________________

__________________________

puh.nro: ___________________

puh.nro: ___________________

_________________________

__________________________

sähköposti:_______________

sähköposti:_________________

Allekirjoitukset:
Jyväskylässä ____ . ____. 2003

_____________________

_____________________
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Liite 2: Tomera -hankkeen tiedote ja tutkimussopimus (2 sivua)

92

93

