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Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhteyksiä isien ja äitien
vanhemmuustyyleihin. Lisäksi tutkittiin eroja isien ja äitien vanhemmuustyyleissä sekä lapsen
sukupuolen vaikutusta vanhemmuustyyleihin. Tutkimus on osa Alkuportaat – tutkimusta, jossa
seurattiin lapsia esikoulusta neljännelle luokalle. Tässä osatutkimuksessa tutkittavina oli 378 satunnaisesti valittua lasta vanhempineen. Tyttöjä otoksessa on 182 ja poikia 196. Aineisto on kerätty vuosina 2008, 2009 ja 2010, jolloin lapset olivat ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Jokaisena vuonna vanhemmat vastasivat vanhemmuustyylejä koskevaan kyselyyn ja opettajat arvioivat lasten ongelmakäyttäytymistä. Lisäksi lapset tekivät jokaisena vuonna lukutaidon
testin. Vanhemmuustyylejä tutkittiin positiivisen affektiivisuuden, behavioraalisen kontrollin ja
psykologisen kontrollin näkökulmista. Lasten ongelmakäyttäytymistä tutkittiin sisään- ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen dimensioilla, ja lukutaitoa mitattiin lukutaitotestillä.
Tulokset osoittivat, että vanhemmuustyylit olivat suhteellisen pysyviä kolmen vuoden aikana.
Kuitenkin lasten voimakas sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien positiivisen affektiivisuuden vähenemistä ja psykologisen kontrollin lisääntymistä. Lisäksi lasten
voimakas ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymistä. Lasten heikko lukutaito ennusti äitien positiivisen affektiivisuuden lisääntymistä. Lisäksi niillä lapsilla, joilla oli hyvä lukutaito, voimakas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien positiivisen affektivisuuden vähenemistä ja voimakas ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymistä. Tulokset
myös erosivat sukupuolittain siten, että äitien positiivinen affektiivisuus ja behavioraalinen kontrolli olivat isiä korkeampia, ja isillä psykologinen kontrolli oli äitejä korkeampaa. Tutkimuksen
perusteella näyttäisi siltä, että lasten voimakas ongelmakäyttäytyminen vaikuttaa negatiivisella
tavalla vanhemmuustyyleihin, ja lasten hyvä lukutaito lisää tätä riskiä. Lisäksi lasten vaikutus
äitien vanhemmuustyyleihin näyttäisi olevan isiin kohdistuvaa vaikutusta voimakkaampaa.
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JOHDANTO

Vanhemmuus on kaksisuuntainen prosessi, jossa vanhemmat vaikuttavat lapsiinsa ja lapset vanhempiinsa (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & Bornstein, 2000; Maccoby & Martin,
1983; Pomerantz & Eaton, 2001). Vanhemmuuteen vaikuttavat vanhempien tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien sekä persoonallisuuspiirteiden lisäksi lapsen ominaisuudet sekä kulloinkin
käytössä olevien voimavarojen ja stressitekijöiden tasapaino (Leinonen, 2004). Vanhemmuuden
taas tiedetään olevan yhteydessä muun muassa lapsen identiteettiin, kognitiiviseen ja sosiaaliseen
kehitykseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin (Collins ym., 2000; Cummings, Davies, & Campbell
2000; Herman, Dornbusch, Herron, & Herting, 1997). Holden ja Miller (1999) ovat jaotelleet
vanhemmuuden käsitteet hierarkkiseksi malliksi, jossa ylimmällä tasolla ovat vanhemmuustyylit.
Ylimmän tason käsitteet ovat toimintamalleja, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen yli tilanteiden,
kun taas alemman tason muuttujat ovat ylemmän tason muuttujia tilannesidonnaisempia ja määräytyvät useammista eri tekijöistä. Alemman tason käsitteet ovat rakentuneet ylemmän tason käsitteiden sisään. Näin vanhemmuustyylit määrittävät, mikä merkitys vanhemmuuden spesifimmillä käsitteillä kuten kasvatukseen liittyvillä arvoilla, kasvatusasenteilla, toiminnallisilla aikomuksilla ja konkreettisella toiminnalla on.
Vanhemmuustyylien vaikutuksesta lapseen on paljon tutkimusnäyttöä (Aunola & Nurmi, 2005; Barber, 1996; Baumrind, 1991; Gray & Steinberger, 1999; Maccoby & Martin, 1983;
Roberts, 1986; Roberts & Strayer, 1987). Sen sijaan lapsen vaikutuksesta vanhemmuustyyleihin
on tarjolla vähemmän tutkimustietoa. Jotkut tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että myös tämänsuuntainen vaikutus on olemassa (Eddy, Leve & Fagot, 2001; Neppl, Conger, Scaramella, &
Ontai, 2009; Prinzie, van der Sluis, de Haan, & Dekovic, 2010; Russell, 1997; Walling, Mills, &
Freeman, 2007). Läheskään aina ei ole kuitenkaan selvää, millaista vanhemman ja lapsen välisen
vaikutuksen suunta on: pitkittäistutkimuksia aiheesta on tehty vielä melko vähän, eikä poikkileikkaustutkimuksissa vaikutusten suuntaa voida määritellä (Aunola, 2005). Pitkittäistutkimuksissa voidaan keskittää huomiota vanhemmuustyylien vaikutusten lisäksi myös siihen, kuinka
lapsen ominaisuudet vaikuttavat vanhemmuustyyleihin. Tieto on tärkeää vanhempien tukemisessa erityisesti silloin, kun vanhemmuus on vaarassa muuttua huonompien käytäntöjen suuntaan.
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Ongelmana vanhemmuuden tutkimuksessa voi olla, että vanhemmuuden käsitteet ovat
melko hajallaan: samoilla käsitteillä voidaan eri tutkimuksissa mitata eri asiaa tai eri käsitteillä
samaa (Aunola, 2005). Tällöin myös tutkimustulokset vaihtelevat riippuen siitä, mitataanko tilannesidonnaisia vanhemmuuden ominaisuuksia vai pysyvämpiä vanhemmuustyylejä. Kerr, Stattin, Biesecker ja Ferrer-Wreder (2003) ovat esimerkiksi huomanneet, että niissä tutkimuksissa,
joissa lapsen on havaittu vaikuttavan merkitsevästi vanhempiensa toimintaan, vanhemmuutta on
tutkittu tilanne- ja lapsisidonnaisista näkökulmista pysyvämpien vanhemmuustyylien tarkastelun
sijaan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan alakouluikäisten lasten vaikutusta vanhemmuuden
ylimpään tasoon eli vanhemmuustyyleihin pitkittäistutkimusasetelmalla. Huomion keskiössä
ovat lasten lukutaidon, ongelmakäyttäytymisen sekä sukupuolen vaikutukset.

LASTEN LUKEMISEN JA KÄYTTÄYTYMISEN ONGELMAT

Ongelmakäyttäytyminen

Lasten ongelmakäyttäytyminen jaetaan tutkimuksissa yleensä sisäänpäin ja ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen (Aunola & Nurmi, 2005; Mesman & Koot, 2000). Sisäänpäin
suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ilmenee tunne-elämän ongelmina kuten ahdistuneisuutena,
masentuneisuutena, pelokkuutena ja vetäytymisenä. Ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ilmenee sen sijaan huonona itsesäätelynä, aggressiivisuutena, turhautumisena, hyperaktiivisuutena ja muuna epäsosiaalisena käyttäytymisenä (Hinshaw, 1992; Koot, Van Den Oord, Verhulst, & Boomsma, 1997; Kovacs & Devlin, 1998; Mesman & Koot, 2000). Sisäänpäin suuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä negatiiviset tunteet kohdistetaan itseen kun taas ulospäin suuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä tunnereaktiot kohdistetaan toisiin (Roeser, Eccles, & Strobel, 1998). DSM-IV – luokituksen mukaan ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen jakautuu tarkkaavaisuus-hyperaktiivisuushäiriöön, käytöshäiriöön ja uhmakkuushäiriöön; sisäänpäin
suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen liittyvät esimerkiksi erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, pelot, masennus ja sosiaalinen vetäytyminen (American Psychiatric Association, 1994).
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Ongelmakäyttäytymistä ilmenee noin 10–15 prosentilla lapsista riippuen siitä, arvioiko
lasta opettaja vai vanhempi (Costello, 1989). Ulos- ja sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen on usein havaittu esiintyvän myös yhtä aikaa (Kovacs & Devlin, 1998; Pesenti-Gritti
ym., 2008). Pojilla on huomattu esiintyvän tyttöjä enemmän ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä neljännen ikävuoden jälkeen (Keenan & Shaw, 1997). Tytöillä sen sijaan sisäänpäin
suuntautuva ongelmakäyttäytyminen lisääntyy murrosiän lähestyessä (Keenan & Shaw, 1997).
Vaikka ikään liittyviä muutoksia on tutkimuksissa löydetty, lasten ongelmakäyttäytymisen on
kuitenkin todettu olevan suhteellisen pysyvää (Campbell, March, Pierce, & Ewing, 1991; Kovacs
& Devlin, 1998). Ongelmakäyttäytymistä on myös huomattu olevan enemmän niillä lapsilla, joiden vanhemmilla on matala sosioekonominen status (Morgan, Farkas, Hillemeier, & Maczuga,
2009). Lapsen persoonallisuus voi myös vaikuttaa ongelmakäyttäytymiseen. Esimerkiksi Prinzie
tutkimusryhmineen (2010) huomasi, että lasten korkea ekstraversio ja matala taipumus miellyttämiseen olivat suorassa yhteydessä ulkoiseen ongelmakäyttäytymisen kanssa.

Lukemisen ongelmat

Oppimisvaikeuksia voidaan jaotella sen mukaan, ovatko ne yhteydessä älykkyysosamäärään
(laaja-alaiset oppimisvaikeudet) vai älykkyydestä riippumattomia (erityiset oppimisvaikeudet)
(Hinshaw, 1992). Erityiset oppimisvaikeudet voidaan lisäksi jaotella kielellisiin ja matemaattisiin
oppimisvaikeuksiin (Beitchman & Young, 1997). Kielellisten vaikeuksien luonne vaikuttaa lukuja kirjoitustaidon ongelmiin eri tavoin. Lukutaidon puutteet voivat ilmetä joko lukemisvirheinä
tai työläänä ja hitaana, mutta melko virheettömänä lukemisena (Holopainen, 2002). Lukemisvirheet tai hidas lukeminen vaikeuttavat usein myös luetun ymmärtämistä (Holopainen, 2002). Lukemaan oppimisen ongelmat kietoutuvat myös vahvasti erilaisiin kielellisiin ongelmiin kuten
äänteiden havainnointiin, erotteluun ja käsittelyyn puhevirrasta (Holopainen, 2002). Lukivaikeuden ydinongelma on mekaanisessa lukutaidossa eli sanantunnistamisessa (Siiskonen, Aro, & Holopainen, 2004). Se voi olla joko osa laajaa kielellistä häiriötä tai erityisvaikeus, johon liittyy vähän kielellisiä vaikeuksia (Siiskonen ym., 2004). Usein myös matematiikka on ongelmallista niil-
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le lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia (Taipale, 2010; Puura, Ollila, & Räsänen, 2004). Erityisesti luetun ymmärtämisen ja matematiikan konseptuaalisen taidon ongelmien on havaittu liittyvän toisiinsa (Taipale, 2010). Tarkemmat arviot eri oppimisvaikeuksien yhteisesiintymisestä
vaihtelevat, mutta esimerkiksi suomalaisessa 9-12 – vuotiaiden aineistosta muodostettu arvio lukemisen ja laskemisen vaikeuksien päällekkäisyydestä oli 43 prosenttia (Räsänen & Ahonen,
1995).
Erilaisten määritelmien takia luvut eri oppimisvaikeuksien yleisyydestä vaihtelevat.
DSM-IV – luokituksen mukaan oppimisvaikeuksia on kahdesta kymmeneen prosentilla kouluikäisistä lapsista (American Psychiatric Association, 1994). Ahosen ja Lyytisen (1998) mukaan
noin 8-15 prosentilla väestöstä on jokin erityinen oppimisvaikeus, ja lukihäiriöitä esiintyy noin
6-11 prosentilla väestöstä. Holopainen (2002) huomasi väitöskirjassaan, että ensimmäisen kouluvuoden lopulla selviä lukemisen tarkkuuden ongelmia oli 11 prosentilla lapsista, ja kuudella
prosentilla ne jatkuivat neljännelle luokalle asti. Myös oppimisvaikeuksien sukupuolieroista on
toisistaan eriäviä tuloksia. Esimerkiksi Prior, Smart, Sanson ja Oberklaid (1999) eivät huomanneet oppimisvaikeuksien esiintyvyydessä sukupuolittain eriäviä tuloksia kun taas Beitchman ja
Young (1997) havaitsivat, että pojilla oppimisvaikeuksia todetaan tyttöjä useammin. Oppimisvaikeuksien sukupuolierot voivat tosin olla myös oppiainekohtaisia (Taipale, 2010).

Ongelmien kasautuminen

Ongelmakäyttäytyminen ja oppimisvaikeudet esiintyvät usein myös yhdessä (Hinshaw, 1992).
Sanson, Prior ja Smart (1996) selvittivät tutkimuksissaan, että 26 prosentilla lapsista, joilla oli
käyttäytymisongelmia, oli myös lukemisvaikeuksia, ja 67 prosentilla lapsista, joilla oli lukemisvaikeuksia, oli myös käyttäytymisongelmia. Erityisesti pojilla oppimisvaikeudet ja käyttäytymisongelmat liittyvät merkittävästi yhteen ja ovat varsin pysyviä (Morgan ym., 2009; Prior ym.,
1999; Sanson ym., 1996). Myös laaja-alaisissa oppimisvaikeuksissa esiintyy runsaasti sekä ulosettä sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (Masi, Marcheschi, & Pfanner, 1998). Ralstonin, Fuerstin ja Rourken (2003) tutkimuksen mukaan laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsi-
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vät lapset ovat masentuneempia, ahdistuneempia ja sosiaalisesti vetäytyvämpiä kuin lapset, joilla
on erityisiä oppimisvaikeuksia. Heillä on usein myös ongelmia toverisuhteissa ja sosiaalisissa
taidoissa (Whittmann, Strohmer, & Prout, 1989).

VANHEMMUUSTYYLIT

Vanhemmuustyyli käsitteenä

Vanhemmuustyylillä tarkoitetaan vanhemmalle ominaista tapaa ja asennetta olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa (Aunola, 2005). Sen on huomattu olevan vanhemman suhteellisen pysyvä
ominaisuus, joka sisältää laajasti eri vuorovaikutustilanteet lapsen ja vanhemman välillä (Aunola
2005; Holden & Miller 1999; Metsäpelto, Poikkeus, & Pulkkinen, 2001). Baumrind (1966) on
esittänyt teorian erilaisista vanhemmuustyyleistä, jotka voidaan jaotella autoritaariseen, sallivaan
ja auktoritatiiviseen vanhemmuustyyliin. Autoritaariset vanhemmat ovat Baumrindin (1966) mukaan lasta kontrolloivia, etäisiä ja rankaisevia. Sallivat vanhemmat käyttävät vähän kontrollia,
ovat hyväksyviä, ja heillä on vähän vaatimuksia lapsensa suhteen. Auktoritatiiviset vanhemmat
ovat kontrolloivia ja vaativia, mutta samalla myös lämpimiä ja rohkaisevia. Baumrindin (1966,
1967, 1989) mukaan auktoritatiivinen vanhemmuustyyli on paras tapa kasvattaa lapset vastuuntuntoisiksi ja yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Maccoby ja Martin (1983) ovat täydentäneet Baumrindin teoriaa vanhemmuuden nelikentällä, jossa vanhemmuutta määrittävät kontrolloivuuden ja lämpimyyden asteet. Näitä yhdistelemällä saadaan Baumrindin vanhemmuustyylien
lisäksi neljäs, laiminlyövä vanhemmuustyyli. Tällöin vanhemmat ovat kylmiä ja välinpitämättömiä lasta kohtaan eivätkä käytä kasvatuksessaan kontrollia. (Maccoby & Martin, 1983).
Perinteisesti vanhemmuutta on kuvattu edellä mainitun tavoin typologisesta näkökulmasta, jolloin erilaiset kontrolloivuuden ja lämpimyyden yhdistelmät kietoutuvat tiiviiksi kokonaisuuksiksi (Aunola, 2005). Viime vuosina vanhemmuustyylien dimensionaalinen lähestymistapa on kuitenkin lisääntynyt: tällöin kiinnitetään huomio ennemminkin yksittäisten dimensioiden, kuten lämpimyyden ja kontrolloivuuden määrään (Aunola, 2005). Barber (1996) on täyden5

tänyt kontrolloivuuden dimensiota erottelemalla behavioraalisen ja psykologisen kontrollin toisistaan riippumattomiksi muuttujiksi. Behavioraalisen kontrollin avulla vanhempi säätelee lapsen
käyttäytymistä kun taas psykologisen kontrollin avulla vanhempi vaikuttaa lapsen mieleen (Barber, Olsen, & Shangle, 1994). Psykologinen kontrolli on vanhemman toimintaa, joka syyllistää,
rajoittaa, mitätöi ja manipuloi lapsen psykologista ja emotionaalista kokemusmaailmaa (Barber,
1996). Tässä tutkimuksessa vanhemmuustyylejä tarkastellaan dimensionaalisesta viitekehyksestä
käsin: huomion kohteina ovat lämpimyys eli positiivinen affektiivisuus sekä behavioraalinen ja
psykologinen kontrolli.

Vanhemmuustyyleihin vaikuttavat tekijät

Belskyn (1984) mukaan vanhemmuutta määrittävät kolmenlaiset tekijät, jotka voivat sekä tukea
että heikentää vanhemmuutta. Näitä ovat vanhemman psyykkiset voimavarat, vanhempaan vaikuttavat tilannetekijät sekä lapsen ominaisuudet. Vanhemman ominaisuuksista tärkein vanhemmuuteen vaikuttava tekijä on Belskyn (1984) mukaan vanhemman psyykkinen hyvinvointi, ja
mielenterveysongelmien onkin osoitettu heikentävän vanhemmuutta (Leinonen, Solantaus, &
Punamäki, 2003). Joissakin tutkimuksissa vanhemmuuden stressin on havaittu heijastuvan kielteisesti vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutussuhteeseen, muttei vaikuttavan itse vanhemmuustyyliin (Anthony ym., 2005; Crnic, Gaze, & Hoffman, 2005). Belsky (1984) painottaa
myös parisuhteen merkitystä vanhemmuudelle; kielteisen parisuhteen onkin huomattu olevan
yhteydessä autoritaariseen vanhemmuuteen (Brody, Arias, & Fincham, 1996). Sosiaalisen tuen
on puolestaan havaittu olevan yhteydessä toimivaan vanhemmuuteen (Aldous 1995; Bradley,
Whiteside-Mansell, Brisby, & Caldwell 1997). Vanhemman persoonallisuus voi myös vaikuttaa
vanhemmuustyylin ilmenemiseen (Belsky, Crnic, & Woodworth, 1995; Metsäpelto, 2003). Esimerkiksi Metsäpelto (2003) huomasi väitöskirjassaan, että lämpimille vanhemmuustyyleille oli
ominaista vanhemman ekstraversio ja vähäinen neuroottisuus kun taas kylmiin vanhemmuustyyleihin liittyi runsas neuroottisuus ja vähäinen ekstraversio. Lisäksi vanhempien korkean itsetun-
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non ja hallintasuuntautuneiden toimintastrategioiden on huomattu olevan yhteydessä auktoritatiiviseen vanhemmuuteen ja matalaan vanhemmuuden stressiin (Aunola ym., 1999).
Vanhemman sosioekonomisista ja biologisista tekijöistä korkeammalla koulutuksella ja
ammattiasemalla, naissukupuolella sekä äidin korkeammalla iällä on havaittu olevan vahvemmat
yhteydet huolehtivaan vanhemmuuteen (Aunola & Vanhatalo, 2001). Vanhempien matalalla sosioekonomisella asemalla on taas yhteys autoritaariseen vanhemmuustyyliin (Aunola, Nurmi,
Onatsu-Arvilommi, & Pulkkinen, 1999). Lisäksi Neppl ym. (2009) havaitsivat, että nuorten akateeminen suoriutuminen ennusti positiivista vanhemmuutta aikuisiässä. Myös vanhempien omien
lapsuudenaikaisten vanhemmuuskokemusten on todettu olevan yhteydessä vanhemmuuden laatuun (Neppl ym., 2009; Simons, Beaman, Conger, & Chao, 1992).
Vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta eivät määritä ainoastaan vanhemman
ominaisuudet vaan vastavuoroisessa suhteessa myös lapsi voi vaikuttaa vanhempaansa (Neppl
ym., 2009). Vanhemmuuteen vaikuttavista lapsen ominaisuuksista Belsky (1984) nostaa esiin
lapsen temperamentin. Lapsen temperamentin on todettu vaikuttavan vanhemmuuden laatuun
erityisesti silloin, kun vaikea temperamentti (kielteinen mieliala, matala ärsykekynnys ja hidas
sopeutuminen uusiin tilanteisiin) asettaa enemmän haasteita vanhemmille (Leinonen, 2004; Walling ym., 2007). Esimerkiksi lapsen temperamenttiin liittyvän negatiivisen affektiivisuuden on
huomattu ennustavan voimakkaampaa vanhemman psykologista kontrollia (Walling ym., 2007).
Toisaalta on myös huomattu, että lapsen positiiviset ominaisuudet ovat yhteydessä toimivaan
vanhemmuuteen (Russell, 1997). Tähän selityksenä voi olla se, että empaattiset ja hyväntuuliset
lapset ovat myös taipuvaisempia ylläpitämään positiivisia suhteita vanhempiinsa ja noudattavat
todennäköisemmin sääntöjä, mikä taas puolestaan vaikuttaa myönteisen kasvatusilmapiirin syntymiseen (Prinzie ym., 2010).
Vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa yksi keskeinen tekijä on lapsen ja
vanhemman persoonallisuuksien yhteensopivuus (Bates, Pettit, Dodge, & Ridge, 1998; Psychogiou, Daley, Thompson, & SonugaBarke, 2008). Persoonallisuuksien yhteensopivuus voi luoda
pohjaa sille, kuinka vuorovaikutus vaikuttaa lapsen sisäisen itsekontrollin kehittymiseen ja ongelmakäyttäytymisen esiintymiseen (Bates ym., 1998). Esimerkiksi lapsen ADHD-piirteiden negatiivinen vaikutus vanhemmuuteen oli merkitsevästi pienempi silloin, kun äidilläkin oli paljon
ADHD-piirteitä (Psychogiou ym., 2008). Mahdollisesti lapsi ja vanhempi joutuvat konfliktitilanteisiin harvemmin, jos he jakavat saman motivationaalisen ja kognitiivisen tempon (Psychogiou
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ym., 2008). Lisäksi vanhemmuuden laadun on havaittu olevan erityisen merkityksellistä lapsen
kehitykselle silloin, kun lapsella on vahvoja kielteisiä piirteitä kuten vaikea temperamentti (Colder, Lochman, & Wells, 1997; Park, Belsky, Putnnam, & Crnic, 1997).
Vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen saattaa vaikuttaa myös sekä lapsen että vanhemman sukupuoli, mutta tutkimustulokset aiheesta eivät ole kovin yhdenmukaisia (Russell &
Saebel, 1997). Prinzien ym. (2010) mukaan lapsen sukupuolella ei ollut merkitystä lapsen persoonallisuuden, ongelmakäyttäytymisen ja vanhemmuuden yhteyksien suhteen. Toisaalta isien
on huomattu kohtelevan lapsiaan äitejä sukupuolittuneemmin (Lytton & Romney, 1991). Wallingin ym. (2007) tulosten mukaan vanhemmat käyttivät tyttäriinsä poikia enemmän psykologista
kontrollia, joka taas ilmeni eri tavoin vanhemman sukupuolesta riippuen. Äideillä psykologinen
kontrolli tyttäriin ilmeni erityisesti rakkaudenosoituksista vetäytymisenä, kun taas isillä emotionaalinen epävakaus oli tavallisempaa (Walling ym., 2007). Tyttöjen on myös huomattu saavan
osakseen enemmän kielteistä palautetta (Kerig, Cowan, & Cowan, 1993). Pojat sen sijaan joutuvat useammin fyysisen kurituksen ja pahoinpitelyn kohteeksi (Lytton & Romney, 1991).
Myös tutkimustulokset lapsen ongelmakäyttäytymisen vaikutuksesta vanhemmuustyyleihin ovat osittain ristiriitaisia. Neppl ym. (2009) mukaan varhaisnuorten ongelmakäyttäytyminen ennusti vanhempien ankarampaa vanhemmuutta. Sen sijaan Aunolan ja Nurmen (2005) tulokset esikouluikäisten ongelmakäyttäytymisen vaikutuksista sekä Prinzien ym. (2010) samansuuntaiset tulokset alakouluikäisten ja varhaisnuorten osalta eivät anna näyttöä lapsen ongelmakäyttäytymisen vaikutuksesta vanhemmuustyyleihin. Toisistaan eroavat tutkimustulokset saattavat selittyä osittain lapsen iän avulla, sillä lapsen ikä määrittää laajalti, kuinka paljon vanhemmat
edellyttävät lapseltaan suoriutumista, kypsymistä ja itsenäisyyttä (Maccoby, 1984). Vanhempien
tarjoama hoiva, läheisyys ja tuki vaihtelevat tämän mukaisesti (Bulcroft, Carmody, & Bulcroft,
1996). Tulosten ristiriitaisuuteen saattaa olla syynä myös Kerrin ym. (2003) huomio siitä, että
vanhemmuuden tutkiminen erilaisista lähtökohdista käsin vaikuttaa tutkimustuloksiin. Lapsen on
huomattu vaikuttavan vanhemmuuden alemman tason käsitteisiin, muttei ylemmän tason käsitteisiin kuten vanhemmuustyyleihin (Kerr ym., 2003). Neppl ym. (2009) havainnoivat vanhempien suoraa toimintaa vuorovaikutustilanteessa kun taas Aunolan ja Nurmen (2005) sekä Prinzien
ym. (2010) tutkimuksissa huomion kohteina olivat yläkäsitteiset vanhemmuustyylit.
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Vanhemmuustyylien vaikutus lapseen

Auktoritatiivisen vanhemmuuden on havaittu olevan yhteydessä lapsen hyvään itsetuntoon sekä
parempaan koulumenestykseen (Baumrind, 1991; Decovic & Meeus, 1997; Maccoby & Martin,
1983). Lisäksi auktoritatiivisen vanhemmuuden on huomattu edistävän lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä lapsen kykyä olla tekemisissä niin ikätovereiden kuin aikuistenkin kanssa
(Conger ym., 1992; 1993). Sen sijaan autoritaarisen vanhemmuuden tiedetään heijastuvan lapsen
huonompaan itsetuntoon, aggressiiviseen käyttäytymiseen ja heikkoihin sosiaalisiin taitoihin
(Chen, Dong, & Zhou, 1997; Maccoby & Martin, 1983).
Myös vanhemmuuden dimensioiden erilaisilla yhdistelmillä näyttäisi olevan erityinen
merkitys lapsen koulusuoriutumiseen. Robertsin (1986) mukaan vanhempien osoittaman kontrollin ja lämmön määrä ovatkin olennaisessa asemassa tarkasteltaessa lapsen yleistä suoritustasoa ja
kyvykkyyttä. Behavioraalisen kontrollin määrä näyttäisi olevan positiivisessa yhteydessä koulusuoriutumiseen vain, jos se on kohtuullista (Gray & Steinberger, 1999; Roberts, 1986; Roberts
& Strayer, 1987). Liian vähäinen tai runsas valvonta sekä rankaisevuus ovat taas yhteydessä lapsen heikkoon suoriutumiseen (Gray & Steinberg, 1999; Roberts, 1986; Roberts & Strayer, 1987).
Sen sijaan vanhemman lämpimyyden on huomattu olevan positiivisessa yhteydessä lapsen koulusuoriutumiseen (Gray & Steinberg, 1999; Roberts & Strayer, 1987).
Vanhempien lämpimyyden ja kontrollin määrällä on huomattu olevan vaikutuksia myös
lasten ongelmakäyttäytymisen ilmenemiseen. Erityisesti vanhempien psykologisen kontrollin on
huomattu ennustavan lasten ja nuorten ongelmakäyttäytymistä (Aunola & Nurmi, 2005; Barber
ym., 1994; Barber, 1996). Nelsonin ja Coynen (2009) tutkimuksissa isien psykologinen kontrolli
ennusti poikien voimakkaampaa emotionaalista stressiä. Lisäksi Aunolan ja Nurmen (2005) tutkimusten mukaan äitien korkean psykologisen kontrollin taso yhdistettynä korkeaan positiiviseen
affektiivisuuteen ennusti lasten sisäisen ja ulkoisen ongelmakäyttäytymisen lisääntymistä. Tähän
yksi selitys voi olla kasvatuksen ristiriitaisuus: toisaalta äidit ovat läheisiä ja tukea antavia, toisaalta syyllistäviä ja manipuloivia (Aunola & Nurmi, 2005). Vanhemman voimakkaan behavioraalisen kontrollin on havaittu olevan ensisijaisesti yhteydessä lapsen ulospäin suuntautuvaan
ongelmakäyttäytymiseen, mutta kohtuullisella behavioraalisella kontrollilla on huomattu olevan
ongelmakäyttäytymistä vähentävä vaikutus (Barber ym., 1994). Äitien behavioraalisen kontrollin
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on myös havaittu madaltavan lasten ulkoista ongelmakäyttäytymistä silloin, kun se on yhteydessä matalaan psykologisen kontrollin tasoon (Aunola & Nurmi, 2005). Jos äitien psykologinen
kontrolli oli sen sijaan korkea, behavioraalisella kontrollilla ei ollut ongelmakäyttäytymistä vähentävää vaikutusta (Aunola & Nurmi, 2005). Lisäksi behavioraalisen kontrollin puuttumisen on
havaittu olevan yhteydessä ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen (Aunola & Nurmi,
2005; Galambos, Barker, & Almeida, 2003).

TUTKIMUSONGELMAT

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko lasten sisään- ja ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen, lukutaito sekä sukupuoli äitien ja isien vanhemmuustyyleihin ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle.

Tutkimuskysymykset ovat:

1.

Kuinka pysyviä isien ja äitien vanhemmuustyylit (positiivinen affektiivisuus, behavioraalinen ja psykologinen kontrolli) ovat ja muuttuvatko vanhemmuuden dimensioiden
tasot kolmen vuoden aikana? Lisäksi tutkittiin, eroavatko isien ja äitien vanhemmuustyylit toisistaan ja vaikuttaako lapsen sukupuoli isien ja äitien vanhemmuustyyleihin lasten
ollessa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla.

Wallingin ym. (2007) tuloksiin nojaten oletettiin (hypoteesi 1a), että vanhemmuuden dimensiot
painottuvat eri tavoin vanhemman sukupuolesta riippuen ja lapsen sukupuoli vaikuttaa vanhemmuustyyleihin. Lisäksi Aunolan (2005), Holdenin ja Millerin (1999) sekä Metsäpellon ym.
(2001) tulokset tukevat käsitystä (hypoteesi 1b), jonka mukaan vanhemmuustyyli on vanhemman
suhteellisen pysyvä ominaisuus.

2.

Millaisia yhteyksiä isien ja äitien vanhemmuustyylien, lasten sisäisen ja ulkoisen on-
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gelmakäyttäytymisen sekä lukutaidon välillä on ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan aikana?

Hypoteesin 2a mukaan vanhempien voimakkaan psykologisen kontrollin oletettiin olevan yhteydessä lasten runsaampaan ongelmakäyttäytymiseen (Aunola & Nurmi, 2005; Barber ym., 1994;
Barber, 1996) ja vanhempien voimakkaan behavioraalisen kontrollin oletettiin olevan yhteydessä
lasten ulkoiseen ongelmakäyttäytymiseen (Barber ym., 1994). Lisäksi oletettiin (hypoteesi 2b),
että vanhempien osoittaman kontrollin ja lämmön määrä on yhteydessä lapsen koulusuoriutumiseen (Gray & Steinberg, 1999; Roberts, 1986; Roberts & Strayer, 1987).

3.
a. Ennustavatko lasten sisäinen ja ulkoinen ongelmakäyttäytyminen ja heikko lukutaito
vanhemmuustyylien muutosta isillä ja äideillä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan aikana?
b. Ovatko lasten sisäisen ja ulkoisen ongelmakäyttäytymisen sekä lukutaidon yhteydet
vanhemmuustyylien muutokseen erilaisia lapsen sukupuolesta riippuen?
c. Ovatko lasten sisäisen ja ulkoisen ongelmakäyttäytymisen yhteydet vanhemmuustyylien muutokseen erilaisia riippuen lapsen lukutaidosta?

Oletuksena oli (hypoteesi 3a), että vanhemman ja lapsen vastavuoroisen vuorovaikutusprosessin
seurauksena lapset vaikuttavat osaltaan äitien ja isien vanhemmuustyyleihin (Collins ym., 2000;
Maccoby & Martin, 1983; Pomerantz & Eaton, 2001). Lisäksi oletettiin (hypoteesi 3b), että erityisesti lasten ongelmakäyttäytymisen ja heikon lukutaidon yhdistelmällä saattaa olla vaikutusta
vanhemmuuteen. Oletusta tukee Nikkasen ym. (2005) arvio siitä, että lapsen laaja-alaiset ongelmat sekä vanhemman ja lapsen suhde voivat olla yhteen kietoutuneita tekijöitä.
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MENETELMÄT

Tutkittavat

Tutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta (Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä
koulutien alussa). Tutkimuksessa on selvitetty lasten luku- ja kirjoitustaidon ja motivaation kehittymistä ensimmäisten kouluvuosien aikana, vanhempien ja opettajien ohjauskäytäntöjä, yhteistyömuotoja, odotuksia ja uskomuksia lasten oppimisesta sekä vanhempien vanhemmuustyylejä. Tutkimuksen aineisto on kerätty Turusta, Joensuusta, Kuopiosta ja Laukaasta lasten ollessa
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla, jolloin lapset olivat noin 7-9-vuotiaita. Tutkimuksessa aloitti vuonna 2006 2400 lasta vanhempineen ja opettajineen. Tässä pro gradu tutkimuksessa mukana on 378 kultakin luokalta satunnaisesti valittua lasta vanhempineen. Tyttöjä otoksessa on 182 ja poikia 196.
Opettajat arvioivat kyselylomakkeen avulla lasten ongelmakäyttäytymistä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Lukutaitoa selvitettiin lukutaidon testillä. Vanhemmille lähetettiin jokaisena vuonna kyselylomake, jolla tutkittiin vanhemmuustyylejä. Isien palautusprosentti jäi heikommaksi kuin äitien: lasten ollessa ensimmäisellä luokalla äideistä kyselylomakkeen palautti 281 (palautusprosentti 74 %) ja isistä 180 (palautusprosentti 48 %). Suurin osa
vanhemmista (77 % äideistä ja 89 % isistä) eli avio- tai avoliitossa ja heillä oli yhteisiä lapsia.
Äideistä 10 % ja isistä 7 % eli uusioperheissä. Yksinhuoltajia oli äideistä 12 % ja isistä 2 %. Suurimmalla osalla vanhemmista (äideistä 56 % ja isistä 58 %) oli ammatillinen tai opistotasoinen
koulutus, ja 37 % äideistä ja 35 % isistä oli suorittanut ammattikorkeakoulun tai sitä korkeamman koulutuksen.
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Mittarit ja muuttujat

Vanhemmuustyylejä tutkittiin Block’s Child-rearing Practices Report –kyselylomakkeen suomalaisella versiolla (Aunola & Nurmi, 2005; Block, 1965; Roberts, Block & Block, 1984) lasten
ollessa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla vuosina 2008-2010. Lomake koostui 24
väittämästä, joissa vanhempia pyydettiin arvioimaan, kuinka paikkaansa pitäviä väittämät ovat
vanhemman toimiessa lapsen kanssa. Vanhemmat arvioivat väittämät asteikolla 1 – 5 (1= ei sovi
minuun juuri lainkaan, 5= sopii minuun erittäin hyvin). 20 väittämällä tutkittiin kolmea vanhemmuuden ulottuvuutta: positiivista affektiivisuutta, behavioraalista kontrollia ja psykologista
kontrollia. Alkuportaat -tutkimuksessa mukana oli myös neljä kysymystä, jotka mittasivat vanhemmuuteen liittyvää stressiä, mutta sitä ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa.

Positiivista affektiivisuutta koskevia väittämiä oli 10 (esimerkiksi ”osoitan lapselleni usein, että
rakastan häntä”, ”osoitan lapselleni tunteita halaamalla ja pitämällä häntä sylissäni”, ”minulla ja
lapsellani on hyvä suhde”). Väittämät heijastivat lapsikeskeistä, lämmintä suhdetta lapsen ja
vanhemman välillä. Niistä muodostetun summamuuttujan Cronbachin alfan mukainen reliabiliteettikerroin oli ensimmäisellä mittauskerralla sekä isillä että äideillä .83, toisella mittauskerralla
vastaava reliabiliteettikertoin oli .84 ja kolmannella mittauskerralla .85 molemmilla sukupuolilla.
Behavioraalinen kontrolli sisälsi 5 väittämää, jotka liittyivät sääntöjen noudattamiseen
ja käyttäytymiseen (esimerkiksi ”lapseni pitää oppia, että meidän perheessä on tarkat säännöt”,
”kun lapseni tekee jotain, mikä ei ole sallittua, minä tavallisesti rankaisen häntä”). Behavioraalista kontrollia mittaavista viidestä väittämästä muodostetun summamuuttujan reliabiliteettikertoimet olivat ensimmäisellä mittauskerralla .66 (äidit) ja .69 (isät). Vastaavat kertoimet toisella mittauskerralla olivat .68 (äidit) .70 (isät) ja kolmannella mittauskerralla .72 (äidit) ja .75 (isät).
Psykologinen kontrolli sisälsi 4 väittämää, jotka heijastivat syyllistävää, aikuiskeskeistä
kasvatusta (esimerkiksi ”lapseni tulee tietää, miten paljon uhraudun hänen vuokseen”, ”annan
lapseni nähdä, kuinka pettynyt ja häpeissäni olen, jos hän käyttäytyy huonosti”). Niistä muodostetun summamuuttujan reliabiliteettikertoimet olivat ensimmäisellä mittauskerralla .72 (äidit) ja
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.75 (isät). Toisella mittauskerralla vastaavat reliabiliteettikertoimet olivat .74 (äidit) ja .76 (isät)
ja kolmannella mittauskerralla .72 (äidit) ja .78 (isät).

Lasten ongelmakäyttäytymistä arvioitiin Goodmanin (1999) kehittämällä The Strenghts and Difficulties Questionnaire -kyselylomakkeella, jonka suomalainen nimi on Vahvuuksien ja Vaikeuksien kyselylomake. Myös ongelmakäyttäytymistä tutkittiin kolmena ajankohtana lasten ollessa
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Opettajat täyttivät kolmiportaisen kyselylomakkeen, jossa oli 25 lasta koskevaa väittämää. Väittämät jakautuivat viiteen osa-alueeseen, joita
olivat käyttäytymisongelmat, emotionaaliset ongelmat, ylivilkkaus, vertaissuhdeongelmat sekä
prososiaalisuus. Ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (käyttäytymisongelmat sekä ylivilkkaus) arvioitiin kymmenellä väittämällä (esimerkiksi ”kiivastuu helposti”, ”levoton, yliaktiivinen, ei pysty olemaan kauan hiljaa paikoillaan”). Sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (emotionaaliset ongelmat) arvioitiin viidellä väittämällä (esimerkiksi ”usein peloissaan”,
”usein onneton, mieli maassa tai itkuinen”).
Sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen summamuuttujan Cronbachin alfhan
mukaiset reliabiliteettikertoimet olivat ensimmäisen luokan keväällä .74, toisen luokan keväällä
.75 ja kolmannen luokan keväällä .76. Koska hyperaktiivisuus ja käyttäytymisongelmat korreloivat Spearmanin korrelaatiokertoimen mukaan ensimmäisellä (r=.674, P<.001), toisella (r=.695,
p<.001) ja kolmannella luokalla (r=.686, p<.001) erittäin merkitsevästi keskenään, niistä muodostettiin ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen summamuuttujat kullekin vuodelle.
Cronbachin alfan mukaiset reliabiliteettikertoimet ulospäin suuntautuvalle ongelmakäyttäytymiselle olivat ensimmäisellä luokalla .79, toisella luokalla .85 ja kolmannella luokalla .84.
Ulos- ja sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen summamuuttujat olivat selvästi oikealle vinoja, joten niistä muodostettiin ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle luokalle
kullekin

kaksi

dummy-muuttujaa

regressioanalyyseja

varten.

Ensimmäisessä

dummy-

muuttujassa lapset oli jaettu puoliksi sen mukaan, oliko lapsella raportoitu ongelmakäyttäytymistä (ongelmakäyttäytymistä vähän tai runsaasti=1, ei ongelmakäyttäytymistä=0). Toisessa dummy-muuttujassa lapset oli jaettu niihin, joilla ongelmakäyttäytymistä oli raportoitu vähän tai ei
lainkaan (90% oppilaista, dummy-muuttujan arvo 0) ja niihin, joilla ongelmakäyttäytymistä oli
raportoitu runsaasti (10% oppilaista, dummy-muuttujan arvo 1).
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Lasten lukemisen vaikeuksia mitattiin ALLU – lukutaidon testin teknisen lukutaidon osiolla
(Lindeman, 1998). ALLU on normitettu lukutaidon testi, joka on tarkoitettu lukutaidon tason arviointiin alakoulussa. Testin osa-alueet ovat kielellinen tietoisuus, tekninen lukutaito ja luetun
ymmärtäminen. Lapsille tehtiin testi ryhmätestinä. Lapsille annettiin testivihko, joka sisälsi neljä
harjoitusosiota ja 80 testiosiota. Kussakin osioissa oli neljä samankaltaista sanaa ja niihin liittyvä
kuva. Lapsi valitsi vaihtoehtojen joukosta merkitykseltään kuvaan sopivan sanan ja yhdisti sen
viivalla kuvaan. Testissä oli 2 minuutin aikaraja. Pisteytys perustui oikein yhdistettyjen sanojen
määrään. Lukutaito-muuttujista muodostettiin regressioanalyysia varten dummy-muuttujat kullekin vuodelle siten, että puolet lapsista kuului hyvien lukijoiden ryhmään ja puolet lapsista heikkojen lukijoiden ryhmään.

Muuttujien katoanalyyseissa huomattiin, että puuttuvia havaintoja oli isillä likimääräistesti puolet, äideillä neljäsosa ja ongelmakäytösmuuttujilla viidesosa (N=378). Kato oli kaikilla muuttujilla kuitenkin pääosin satunnaista, joten vääristävä vaikutus on vähäinen. Kuitenkin alhaisempi
peruskoulutus lisäsi katoa isillä joka vuosiluokassa (p<0.05).

TULOKSET

Vanhemmuustyylien pysyvyys ja sukupuolten vaikutus vanhemmuustyyleihin

Äitien ja isien vanhemmuustyylien pysyvyyttä ensimmäiseltä luokalta toiselle ja kolmannelle
luokalle sekä toiselta luokalta kolmannelle luokalle mitattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella
(taulukko 1). Affektiivisuus, behavioraalinen kontrolli ja psykologinen kontrolli pysyivät merkitsevästi samoilla tasoilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana sekä isillä että äideillä.
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Taulukko 1. Pysyvyyskorrelaatiot, Pearson.
1-2lk
2-3lk
Äidit
Isät
Äidit

1-3lk
Isät

Äidit

Isät

Affektiivisuus

.76**

.69**

.77**

.76**

.75**

.66**

Behavioraal.
Kontrolli

.56**

.70**

.73**

.70**

.59**

.67**

Psykologinen
kontrolli

.71**

.70**

.71**

.70**

.64**

.69**

** p<.01

Isien ja äitien vanhemmuustyylien eroja, vanhemmuustyylien muutosta sekä lapsen sukupuolen
vaikutusta vanhemmuustyyleihin mitattiin toistettujen mittausten varianssianalyysilla (taulukko
2). Tulosten mukaan isien ja äitien vanhemmuuden dimensioiden tasot eivät muuttuneet merkitsevästi mittausajankohtien myötä. Vanhemmuuden dimensiot kuitenkin erosivat merkitsevästi
isillä ja äideillä toisistaan. Äitien affektiivisuus oli isiä erittäin merkitsevästi korkeampaa. Lisäksi
äitien behavioraalinen kontrolli oli isiä merkitsevästi korkeampaa ja isien psykologinen kontrolli
oli äitejä merkitsevästi korkeampaa. Lisäksi psykologinen kontrolli oli merkitsevästi korkeampaa
poikien vanhemmilla, tosin lapsen sukupuoli selitti psykologisen kontrollin kokonaisvaihtelusta
vain 3,3 prosenttia.
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Taulukko 2. Isien ja äitien erot vanhemmuustyyleissä, toistomittausten varianssianalyysi (n=141).
1 lk

2 lk

Äidit

Isät

3 lk

Äidit

Isät

Äidit

Isät

ka

sd

ka

sd

ka

sd

ka

sd

ka

sd

ka

sd

F

df

Affektiivisuus

4.25

.47

4.08

.45

4.25

.45

4.08

.44

4.29

.41

4.06

.46

25.07

1.00

.000

Behavioraalinen
kontrolli

3.66

.51

3.58

.51

3.67

.49

3.57

.48

3.65

.52

3.48

.54

5.81

1,00

.017

Psykologinen
kontrolli

2.63

.67

2.71

.71

2.60

.70

2.74

.73

2.57

.68

2.72

.76

4.18

1,00

.043

Tytöt

2.51

.63

2.60

.69

2.56

.73

2.61

.75

2.47

.69

2.64

.76

4.76

1,00

.031

Pojat

2.75

.68

2.82

.72

2.65

.68

2.86

.70

2.66

.67

2.80

.75

4.76

1,00

.031
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P

Ongelmakäyttäytymisen, lukutaidon ja vanhemmuustyylien väliset yhteydet

Äitien ja isien vanhemmuustyylien ja lasten ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä tietyn
luokka-asteen sisällä tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimella (taulukko 3). Tulokset osoittavat, että lasten voimakkaampi ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen oli yhteydessä äitien alhaisempaan positiiviseen affektiivisuuteen sekä äitien korkeampaan behavioraaliseen kontrolliin ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Lisäksi lasten voimakkaampi sisäänpäin
suuntautunut ongelmakäyttäytyminen kolmannella luokalla oli yhteydessä äitien vähäisempään
positiiviseen affektiivisuuteen. Lasten ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä luokalla oli negatiivisessa yhteydessä isien ensimmäisellä luokalla mitattuun affektiivisuuteen. Lasten sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ei sen sijaan ollut yhteydessä isien
vanhemmuustyyleihin. Ongelmakäyttäytyminen ei myöskään korreloinut isien ja äitien psykologisen kontrollin kanssa.
Lasten lukutaidon ja isien ja äitien vanhemmuustyylien välisiä yhteyksiä ensimmäisellä,
toisella ja kolmannella luokalla mitattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella (taulukko 4). Tulosten
mukaan lasten toisella luokalla mitattu lukutaito oli negatiivisessa yhteydessä äitien toisella luokalla mitattuun psykologiseen kontrolliin. Muita lasten lukutaidon ja vanhemmuustyylien välisiä
yhteyksiä ei löytynyt. Lasten lukutaidon sekä ulos- ja sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä mitattiin Spearmanin korrelaatiokertoimella (taulukko 5). Tulosten
mukaan lasten lukutaito ensimmäisellä luokalla oli negatiivisessa yhteydessä ensimmäisellä luokalla mitattuun ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Lisäksi ulos- ja sisäänpäin
suuntautuva ongelmakäyttäytyminen olivat positiivisessa yhteydessä toisiinsa ensimmäisellä,
toisella ja kolmannella luokalla. Sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon
väliltä ei löytynyt merkitseviä yhteyksiä.
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Taulukko 3. Lasten ongelmakäyttäytymisen ja vanhemmuustyylien väliset korrelaatiot,
Spearman
1lk

2lk

3lk

Sis. ong

Ulk. ong

Sis. ong

Ulk. ong

Sis. ong

Ulk. ong

Aff

-.07

-.14*

-.09

-.18*

-.15*

-.28**

Beh

.03

.15*

-.06

.27**

.10

.19**

Psy

-.11

-.00

.05

.03

.05

.09

Aff

-.77

-.20*

-.03

-.10

-.06

-.15

Beh

.04

.11

-.06

.14

.10

.13

psy

-.02

-.11

-.02

.05

-.03

.16

Äidit

Isät

**p<.01, *p<.05

Taulukko 4. Lasten lukutaidon ja vanhemmuustyylien väliset korrelaatiot, Pearson
Lukutaito
1lk

2lk

3lk

Aff

-.03

.02

-.04

Beh

.03

-.02

.01

Psy

-.01

-.13*

-.07

Aff

-.02

-.13

-.08

Beh

.05

-.01

-.03

Psy

.06

-.12

-.00

Äidit

Isät

*p<.05
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Taulukko 5. Lasten sisään- ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen sekä lukutaidon
väliset korrelaatiot, Spearman.
1lk
2lk
3lk
Lukutaito

Sis ong
-.09

Ulk ong
.12*
**p<.01, *p<.05

Ulk ong
-.20**

Sis ong
-.00
.19**

Ulk ong
-.08

Sis ong
-.01

Ulk ong
-.09

.22**

Lasten ongelmakäyttäytyminen ja lukutaito vanhemmuustyylien ennustajina

Lasten ongelmakäyttäytymisen vaikutusta vanhemmuuden dimensioiden muutokseen mitattiin
hierarkkisella regressioanalyysilla ensimmäiseltä luokalta toiselle ja kolmannelle luokalle sekä
toiselta luokalta kolmannelle luokalle. Analyysit suoritettiin erikseen isille ja äideille kunkin
vanhemmuuden dimension kohdalla. Lisäksi analyysit suoritettiin vielä erikseen kullekin sisäänja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen dummy-muuttujalle. Kontrolloitavina muuttujina olivat vanhemman affektiivisuus, behavioraalinen kontrolli tai psykologinen kontrolli analyysin aloitushetkellä, vanhemman ikä ja koulutustaso sekä lapsen sukupuoli. Vanhemmuustyyliä selittäviä tekijöitä etsittiin siten, että ensimmäisellä askeleella malliin lisättiin tarkasteltava
vanhemmuuden dimensio analyysin aloitushetkellä, toisella askeleella vanhemman koulutustaso
ja ikä, ja kolmannella askeleella lapsen sukupuoli. Neljännellä askeleella malliin lisättiin toinen
lapsen sisään- tai ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen dummy-muuttujista. Analyysit
osoittavat, että kontrollimuuttujista vanhemman koulutustaso ja ikä eivät olleet merkitsevästi yhteydessä vanhemmuustyylien muutokseen, joten sen vuoksi niitä ei ole esitelty taulukoissa.
Tulokset osoittavat, että lasten ongelmakäyttäytymisen vaikutus vanhemmuustyylien
muutokseen oli merkitsevää vain silloin, kun lapsilla oli runsaasti ulos- tai sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (dummy2-muuttujat). Lasten korkean sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen taso ensimmäisellä luokalla ennusti merkitsevästi äitien psykologisen kontrollin lisääntymistä ensimmäiseltä luokalta toiselle luokalle (∆R2(198)=.02, β=.15, p<.01) (taulukko 6). Lisäksi lasten korkea sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä
luokalla ennusti merkitsevästi äitien positiivisen affektiivisuuden vähentymistä ensimmäiseltä
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luokalta kolmannelle luokalle (∆R2(184)=.02, β=-.15, p<.01) (taulukko 7) ja toiselta luokalta
kolmannelle luokalle (∆R2(192)=.01, β=-.11, p<.05) (taulukko 8). Lasten korkea ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä luokalla taas ennusti merkitsevästi äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymistä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle (∆R2(184)=.02,
β=.17, p<.05) (taulukko 9). Lasten ongelmakäyttäytyminen ei ennustanut merkitsevästi isien
vanhemmuustyylien muutosta.

Taulukko 6. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen yhteys äitien psykologisen kontrollin muutokseen 1. Luokalta 2. luokalle, standardoidut beeta -kertoimet.
1.askel
3.askel
4.askel
r
Psy kont 1lk

.70***

Lapsen sp

.69***

.69***

.70**

.01

.04

.10

.15**

.04

Sis ong 1lk
***p<.001, **p<.01

Taulukko 7. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen yhteys äitien affektiivisuuden muutokseen 1.
luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta -kertoimet.

Aff 1lk

1.Askel

3.askel

4.askel

r

.75***

.76***

.75***

.75**

-.01

-.04

.04

-.15**

-.21**

Lapsen sp
Sis. ong 1lk
***p<.001, **p<.01

Taulukko 8. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen yhteys äitien affektiivisuuden muutokseen 2.
luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta -kertoimet.
1.askel
3.askel
4.askel
r
Aff 2lk
.76***
.75***
.75***
.76**
Lapsen sp

.02

Sis ong 2lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05
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.00

-.06

-.11*

-.12

Taulukko 9. Lasten ulk. ongelmakäyttäytymisen yhteys äitien behavioraalisen kontrollin muutokseen 1. luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta -kertoimet
1.askel
3.askel
4.askel
r
Beh kont 1lk
.54***
.54***
.51***
.54**
Lapsen sp

.13*

Ulk ong 1lk

.09

.21**

.17*

.17*

***p<.001, **p<.01, *p<.05

Lasten lukutaidon yhteyttä vanhemmuustyylien muutokseen mitattiin samoin kuin ongelmakäyttäytymisen vaikutuksia. Regressioanalyysiin lisättiin ensin jokin vanhemmuuden dimensioista
analyysin aloitushetkellä, toisena muut kontrollimuuttujat (vanhemman koulutustausta ja ikä) ja
kolmantena lapsen sukupuoli. Neljäntenä lisättiin lukutaidon dummy-muuttuja (parempien lukijoiden ryhmä=0, huonompien lukijoiden ryhmä=1). Lasten heikko lukutaito ennusti äitien positiivisen

affektiivisuuden

lisääntymistä

ensimmäiseltä

luokalta

kolmannelle

luokalle

(∆R2(222)=.01, β=.11, p<.05) (taulukko 10). Lasten lukutaidon yhteyttä isien vanhemmuustyylien muutokseen ei löytynyt.

Taulukko 10. Lukutaidon yhteys 1. luokalla äitien affektiivisuuden muutokseen 1.luokalta 3.
luokalle, standardoidut beeta-kertoimet.
Aff 1lk

1.askel

3.askel

4.askel

r

.75***

.74***

.74***

.75**

-.02

-.04

-.02

.11*

-.08

Lapsen sp
Lukutaito
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Lapsen sukupuolen vaikutus ongelmakäyttäytymisen, lukutaidon ja vanhemmuustyylien
välisiin yhteyksiin

Hierarkkisiin regressiomalleihin lisättiin viidentenä askeleena lapsen sukupuolen ja ongelmakäyttäytymisen tai sukupuolen ja lukutaidon dummy-muuttujien interaktiotermi. Jos interak22

tiotermi osoittautui tilastollisesti merkitseväksi, tuloksia tarkennettiin vielä tekemällä analyysejä
erikseen tytöille ja pojille. Tulosten mukaan lapsen sukupuoli vaikutti voimakkaan sisäänpäin
suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja vanhemman psykologisen kontrollin lisääntymisen yhteyksiin (∆R2(197)=.01, β=-.30, p<.05) (taulukko 11). Tarkasteltaessa tuloksia sukupuolittain
huomattiin, että tyttöjen voimakas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen oli erittäin
merkitsevästi yhteydessä äitien voimakkaampaan psykologisen kontrollin lisääntymiseen ensimmäiseltä luokalta toiselle luokalle, mutta pojilla tätä vaikutusta ei havaittu (∆R2(97)=.06,
β=.25, p<.001) (taulukko 12).

Taulukko 11. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen ja sukupuolen yhteys äitien psykologisen kontrollin muutokseen 1. luokalta 2. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet
1.askel
3.askel
4.askel
5.askel
r
Psy kont 1lk

.70***

Lapsen sp

.69***

.69***

.68***

.70**

.01

.04

.07

.10

.15**

.44**

.04

-.30*

-.07

Sis ong 1lk
Sp*Sis ong 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Taulukko 12. Tyttöjen sis. ongelmakäyttäytymisen yhteys äitien psykologisen kontrollin muutokseen 1. luokalta 2. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet

Psy kont 1lk

1.askel

3.askel

r

.72***

.70***

.72**

.25***

.24*

Sis ong 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Lapsen sukupuoli oli myös merkitsevästi yhteydessä voimakkaan sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja isien psykologisen kontrollin väliseen yhteyteen toiselta luokalta kolmannelle luokalle (∆R2(118)=.03, β=.18, p<.05) (taulukko 13). Jatkotarkasteluissa selvisi, että
poikien voimakas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen oli yhteydessä voimakkaampaan isien psykologisen kontrollin lisääntymiseen toiselta kolmannelle luokalle (∆R2(61)=.05,
β=.23, p<.05) (taulukko 14), mutta tytöillä tätä vaikutusta ei havaittu. Lukutaidon osalta ei sukupuolittain eriäviä tuloksia ilmennyt.
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Taulukko 13. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen ja sukupuolen yhteys isien psykologisen kontrollin muutokseen 2. luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet.
1.askel
2.askel
3.askel
4.askel
r
Psy kont 2lk

.69***

Lapsen sp

.71***

.70***

.69***

.69**

-.02

-.01

-.04

.17*

.04

-.03

.05

.18*

-.01

Sis ong 2lk
Sis ong*sp 2lk
***p<.001, **p<.01, *p<-05

Taulukko 14. Poikien sis. ongelmakäyttäytymisen ja sukupuolen yhteys isien psykologisen kontrollin muutokseen 2. luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet.
1.askel
3.askel
r
Psy kont 2lk

.57***

Sis ong 2lk

.57***

.57**

.23*

.26*

***p<.001, **p<.01, *p<.05

Lasten ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhdysvaikutus vanhemmuustyylien ennustajana

Edellisten analyysien lisäksi tutkittiin vielä lasten ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhdysvaikutuksen yhteyttä vanhemmuustyylien muutokseen. Tätä varten luotiin hierarkkiset regressiomallit, joihin lisättiin ensimmäisellä askeleella vanhemman affektiivisuus, behavioraalinen tai
psykologinen kontrolli analyysin alussa mitattuna, toisella askeleella kontrollimuuttujat (vanhemman ikä ja koulutustausta), kolmannella askeleella lapsen sukupuoli, neljännellä ongelmakäyttäytymisen dummy-muuttuja, viidennellä lukutaidon dummy-muuttuja ja viimeisellä askeleella lukutaidon ja ongelmakäyttäytymisen dummy-muuttujien yhdysvaikutustermi. Lisäksi tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia tarkasteltiin uudelleen siten, että analyysit suoritettiin
erikseen lapsille, joilla oli hyvä lukutaito ja lapsille, joilla oli heikko lukutaito. Tulosten mukaan
lasten lukutaidon ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen yhdysvaikutus toisella luokalla oli merkitsevästi yhteydessä äitien behavioraalisen kontrollin muutokseen ensimmäiseltä
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luokalta kolmannelle luokalle (∆R2(190)=.01, β=-.16, p<.05) (taulukko 15). Jatkotarkasteluissa
havaittiin, että lasten voimakkaan ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja hyvän lukutaidon yhdistelmällä oli vaikutus äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymiseen ensimmäiseltä
luokalta kolmannelle luokalle (∆R2(95)=.02, β=.17, p<.05) (taulukko 16).

Taulukko 15. Lasten ulk. ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhdysvaikutuksen yhteys äitien
behavioraalisen kontrollin muutokseen 1. luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet

Beh kont 1lk

1.askel

3.askel

4.askel

5.askel

6.askel

r

.70***

.69***

.68***

.68***

.68***

.70**

.01

.00

.01

.01

.12

.04

.04

.15

.22**

-.01

.03

.05

-.16*

.11

Lapsen sp
Ulk ong 1lk
Lukutaito 1lk
Ulk ong*lukuta 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Taulukko 16. Lasten ulk. ongelmakäyttäytymisen vaikutus 1.luokalla äitien behavioraalisen
kontrollin kasvuun 1. luokalta 3. luokalle parempien lukijoiden ryhmässä, standardoidut beetakertoimet
Beh kont 1lk
Lapsen sp

1.askel

3.askel

4.askel

r

.67***

.67***

.65***

.67**

.11

.07

.15

.17*

.29**

Ulk ong 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhdysvaikutus ensimmäisellä
luokalla oli merkitsevästi yhteydessä äitien affektiivisuuden muutokseen ensimmäiseltä luokalta
kolmannelle luokalle (∆R2(182)=.01, β=.18, p<.05) (taulukko 17). Jatkotarkasteluissa huomattiin, että lasten voimakas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen vaikutti äitien positiivisen affektiivisuuden vähenemiseen vain parempien lukijoiden ryhmässä (∆R2(95)=.05, β=-.25,
p<.001) (taulukko 18). Lasten lukutaito ei vaikuttanut ongelmakäyttäytymisen ja isien vanhemmuustyylien välisiin yhteyksiin.
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Taulukko 17. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon yhdysvaikutuksen yhteys äitien
affektiivisuuden muutokseen 1. luokalta 3. luokalle, standardoidut beeta-kertoimet.
1.Askel
3.askel
4.askel
5.askel
6.askel
r
Aff 1lk

.75***

Lapsen sp
Sis. ong 1lk

.76***

.75***

.74***

.63***

.75**

-.01

-.04

-.05

-.06

.04

-.15**

-.16**

-.29***

-.21**

.07

.04

.10

.18*

-.01

Lukutaito 1lk
Sis ong*lukuta 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

Taulukko 18. Lasten sis. ongelmakäyttäytymisen vaikutus 1.luokalla äitien affektiivisuuden vähenemiseen 1. luokalta 3. luokalle parempien lukijoiden ryhmässä, standardoidut beeta-kertoimet

Aff 1lk

1.Askel

3.askel

4.askel

r

.76***

.74***

.69***

.76**

-.04

-.09

-.05

-.25***

-.38**

Lapsen sp
Sis. ong 1lk
***p<.001, **p<.01, *p<.05

POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lasten ongelmakäyttäytymisen ja lukutaidon vaikutuksia äitien ja isien vanhemmuustyyleihin lasten ollessa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella
luokalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eroja isien ja äitien vanhemmuustyyleissä sekä lapsen
sukupuolen vaikutusta vanhemmuustyyleihin. Tulosten mukaan vanhemmuustyylit olivat oletusten mukaisesti (hypoteesi 1b) suhteellisen pysyviä kolmen vuoden ajan eivätkä ne muuttuneet
merkitsevästi. Kuitenkin lasten voimakas sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien positiivisen affektiivisuuden vähenemistä ja psykologisen kontrollin lisääntymistä.
Lisäksi lasten voimakas ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymistä. Lasten heikko lukutaito ennusti äitien positiivisen affektiivi26

suuden lisääntymistä. Lisäksi niillä lapsilla, joilla oli hyvä lukutaito, voimakas sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien positiivisen affektivisuuden vähenemistä ja voimakas ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien behavioraalisen kontrollin
lisääntymistä.
Tutkimuksen oletuksena oli (hypoteesi 2a), että vanhempien voimakas psykologinen
kontrolli olisi yhteydessä lasten voimakkaampaan ongelmakäyttäytymiseen (Aunola & Nurmi,
2005; Barber ym., 1994; Barber, 1996). Tässä tutkimuksessa lasten ulkoinen ja sisäinen ongelmakäyttäytyminen eivät kumpikaan korreloineet merkitsevästi vanhempien psykologisen kontrollin kanssa. Kuitenkin lasten voimakas sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä luokalla ennusti merkitsevästi äitien psykologisen kontrollin lisääntymistä ensimmäiseltä luokalta toiselle luokalle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että erityisesti
vanhemman psykologinen kontrolli ennustaisi lasten ongelmakäyttäytymisen lisääntymistä (Aunola & Nurmi, 2005; Barber ym., 1994; Barber, 1996). Aunolan ja Nurmen (2005) tutkimuksessa
myös havaittiin, että äitien voimakas psykologinen kontrolli yhdistettynä korkeaan positiivisen
affektiivisuuden tasoon ennusti lasten voimakkaampaa sisään- ja ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Tässä tutkimuksessa ei huomioitu erilaisia vanhemmuuden dimensioiden yhdistelmiä. Kuitenkin lasten voimakas sisäinen ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä luokalla
ennusti äitien korkeamman psykologisen kontrollin lisäksi myös äitien positiivisen affektiivisuuden vähenemistä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle ja toiselta luokalta kolmannelle
luokalle. Näyttäisi siltä, että lasten sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen sekä äitien
affektiivisuuden ja psykologisen kontrollin välillä olisi monensuuntaisia yhteyksiä.
Tulokset tukivat oletusta (hypoteesi 2a) vanhempien behavioraalisen kontrollin ja lasten
ulkoisen ongelmakäyttäytymisen välisestä yhteydestä (Barber ym., 1994). Lasten voimakkaampi
ulkoinen ongelmakäyttäytyminen oli yhteydessä äitien korkeampaan behavioraaliseen kontrolliin
lasten ollessa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Lisäksi lasten voimakas ulospäin
suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ensimmäisellä luokalla ennusti merkitsevästi äitien behavioraalisen kontrollin lisääntymistä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle. Saattaa olla,
että äidit kiristävät behavioraaliseen kontrolliin liittyviä kasvatusasenteitaan, jos lapsella on runsaasti aggressiivisuteen, hyperaktiivisuuteen ja huonoon itsesäätelyyn liittyviä käyttäytymisen
piirteitä. Joissain tutkimustuloksissa on tullut esille myös behavioraalisen kontrollin puuttumisen
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yhteydet ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen (Aunola & Nurmi, 2005; Galambos
ym., 2003), mutta tässä tutkimuksessa tällaista yhteyttä ei havaittu.
Vanhempien positiivisen affektiivisuuden ja kontrollien asteita vertailtaessa sukupuolittain huomattiin tulosten vastaavan oletuksia (hypoteesi 1a), joiden mukaan vanhemmuuden dimensiot painottuvat eri tavoin vanhemman sukupuolesta riippuen ja lapsen sukupuoli vaikuttaa
vanhemmuustyyleihin (Walling ym., 2007). Ensinnäkin äitien positiivinen affektiivisuus ja behavioraalinen kontrolli olivat merkitsevästi korkeampia kuin isillä. Äitien korkeampi positiivinen
affektiivisuus saattaa selittyä osittain sillä, että äidit viettävät isiä enemmän aikaa lastensa seurassa (Maccoby, 1998; McHale, Crouter, & Whiteman, 2003; Metsäpelto, 2003). Toiseksi lapsen
ja vanhemman sukupuolet vaikuttivat vanhempien psykologisen kontrollin määrään siten, että
psykologinen kontrolli oli korkeampaa poikien vanhemmilla ja isillä korkeampaa kuin äideillä.
Isien psykologisen kontrollin korkeampaa tasoa saattaa selittää esimerkiksi se, että miehet arvostavat naisia enemmän valtaan liittyviä arvoja (Aunola ym., 2001). Lisäksi tutkittaessa lasten ongelmakäyttäytymisen yhteyksiä vanhemmuustyylien muutokseen huomattiin, että tyttöjen voimakas sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen oli yhteydessä äitien voimakkaampaan
psykologisen kontrollin lisääntymiseen, mutta pojilla tätä yhteyttä ei havaittu. Poikien voimakas
sisäinen ongelmakäyttäytyminen oli taas yhteydessä voimakkaampaan isien psykologisen kontrollin lisääntymiseen, mutta tytöillä tätä vaikutusta ei havaittu. Nelson ja Coyne (2009) ovat lisäksi saaneet tuloksia, joiden mukaan isien psykologinen kontrolli ennusti voimakkaampia sisäisen ongelmakäyttäytymisen piirteitä pojilla. Sukupuolten väliset erot vanhemmuustyyleissä ovat
osittain myös ristiriitaisia aikaisempien tulosten kanssa: esimerkiksi Wallingin (2007) tulosten
mukaan vanhemmat käyttivät tyttäriinsä poikia enemmän psykologista kontrollia. Erilaiset tulokset sukupuolen vaikutuksesta vanhemmuustyyleihin ovatkin hyvin tyypillisiä (Russell & Saebel,
1997). Tulosten vaihtelevuudesta huolimatta näyttäisi kuitenkin siltä, että erityisesti vanhempien
psykologinen kontrolli olisi altis sekä lapsen että vanhemman sukupuolten vaikutuksille. Lisäksi
tulokset vanhemmuustyylien eroista vahvistavat aikaisemmin saatuja tuloksia siitä, että vanhemmuustyylejä kannattaa tutkia erikseen isillä ja äideillä (Winsler, Madigan, & Aquilino, 2005).
Lukutaidon ja vanhemmuustyylien yhteyksiä tutkittaessa huomattiin, että lasten heikko
lukutaito ensimmäisellä luokalla ennusti äitien positiivisen affektiivisuuden lisääntymistä. Lisäksi huomattiin, että niillä lapsilla, joilla oli hyvä lukutaito ensimmäisellä luokalla, voimakas sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien positiivisen affektiivisuuden vähe28

nemistä ja voimakas ulkoinen ongelmakäyttäytyminen ennusti äitien behavioraalisen kontrollin
lisääntymistä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle. Tulokset ovat osittain erilaisia kuin
oletus (hypoteesi 3b), jonka mukaan erityisesti lasten kasautuneet ongelmat saattaisivat olla yhteydessä vanhemmuustyyleihin (Nikkanen ym., 2005). Oletusta tukivat myös tutkimustulokset,
joiden mukaan oppimisvaikeudet ja käyttäytymisongelmat liittyvät merkitsevästi yhteen (Morgan
ym., 2009; Prior ym., 1999; Sanson ym., 1996). Saattaa kuitenkin olla, että vanhemmat saavat
runsaammin tukea ja ovat tietoisempia lapsensa tarpeista silloin, kun tällä on useita ongelmia.
Lapsen hyvä koulumenestys ja voimakas ongelmakäyttäytyminen taas ovat ristiriitaisempi yhdistelmä, mikä voi olla haaste vanhemmuudelle. On myös otettava huomioon, että tässä tutkimuksessa lapset oli jaettu kahtia parempiin ja huonompiin lukijoihin, jolloin todelliset lukemisen vaikeudet eivät nousseet tarkastelun kohteeksi.
Tässä tutkimuksessa tulokset lasten ongelmakäyttäytymisen, lukutaidon ja vanhemmuustyylien välisistä yhteyksistä erosivat isillä ja äideillä huomattavasti toisistaan. Lasten ulospäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen oli isillä yhteydessä ainoastaan ensimmäisellä luokalla mitattuun affektiivisuuteen, eikä lasten sisäänpäin suuntautunut ongelmakäyttäytyminen ollut
merkitsevästi yhteydessä isien vanhemmuustyyleihin. Poikien voimakkaan sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen yhteys isien psykologisen kontrollin lisääntymiseen oli ainoa isien
vanhemmuustyylejä ennustava tekijä. Lukutaito ei ollut yhteydessä isien vanhemmuustyyleihin
missään analyyseissa. Tämä voi viitata siihen, että isät eivät osallistu yhtä tiiviisti lasten kasvatukseen kuin äidit. Äitien suhde lapseensa on usein myös intiimimpi ja riippuvaisempi kuin isien
(Aunola & Nurmi, 2005). On myös otettava huomioon, että tutkimukseen osallistuneiden isien
määrä oli huomattavasti pienempi kuin äitien, ja tutkittavien isien alhaisempi koulutus lisäsi aineiston katoa merkitsevästi.

Tutkimuksen arviointi ja johtopäätökset

Vaikka tässä tutkimuksessa saadut tulokset osittain tukevat oletuksia lasten ongelmakäyttäytymisen vaikutuksesta vanhemmuustyylien muutokseen (hypoteesi 3a), ne ovat osittain ristiriitaisia

29

aikaisempien tutkimusten kanssa. Kerr ym. (2003) huomasivat meta-analyysissaan, että lapsen
on todettu vaikuttavan merkitsevästi vanhempiensa toimintaan ainoastaan niissä tutkimuksissa,
joissa vanhemmuutta on tutkittu tilanne- ja lapsisidonnaisista näkökulmista pysyvämpien vanhemmuustyylien tarkastelun sijaan. Tätä vahvistaa myös Aunolan ja Nurmen (2005) yläkäsitteisiä vanhemmuustyylejä koskevat tulokset, joiden mukaan lasten ongelmakäyttäytyminen ei vaikuttanut vanhemmuustyyleihin. Toisaalta myös tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat
yläkäsitteiset vanhemmuustyylit. Lasten vaikutus vanhemmuustyylien muutokseen oli tilastollisesti merkitsevää kuitenkin vain silloin, kun lasten ongelmakäyttäytyminen oli voimakasta. Tällaisia lapsia oli vain 10 prosenttia tutkittavista. Luku vastaa aikaisempia tutkimuksia lasten ongelmakäyttäytymisen esiintymisestä (Costello, 1989). Lasten voimakas ongelmakäyttäytyminen
saattaa haastaa vanhemmat tarkastelemaan omaa vanhemmuuttaan kriittisemmin ja kyseenalaistaman aikaisempia tapoja ja asenteita. Vanhemmat joutuvat ehkä kokeilemaan erilaisia vanhemmuuden käytäntöjä, jotka taas ajan kuluessa saattavat vaikuttaa vanhemmuustyylien muutokseen.
Aikaisemmissa tutkimuksissa lapsen onkin todettu vaikuttavan vanhemmuuden laatuun erityisesti silloin, kun lapsen vaikea temperamentti kuten kielteinen mieliala, matala ärsykekynnys ja hidas sopeutuminen uusiin tilanteisiin asettaa enemmän haasteita vanhemmille (Leinonen, 2004;
Walling ym., 2007). Lisäksi lasten voimakas ongelmakäyttäytyminen voi lisätä vanhempien kokemaa stressiä, joka voi taas olla yhteydessä vanhemmuustyylien muutokseen (Crnic & Low,
2002; Donenberg & Baker, 1993).
Tässä tutkimuksessa on myös joitakin rajoituksia. Ensinnäkin vanhemmuustyylejä on
arvioitu itsearviointina, jolloin ongelmana voi olla, että kysymyksiin pyritään vastaaman sosiaalisesti suotuisalla tavalla. Lasten ongelmakäyttäytymistä arvioivat opettajat, joilla arvioiva ote
on ollut todennäköisesti ammatillisempi. Lapsen käyttäytyminen voi kuitenkin olla melko erilaista kotona ja koulussa. Myös lapsen oma näkemys vanhemmasta voi olla erilainen kuin vanhemmalla itsellään: on huomattu, että äidit ja isät arvioivat itsensä hyväksyvämmiksi ja kontrolloivammiksi kuin lapset vanhempansa arvioivat (Callan & Noller, 1986; Scwartz, Barton-Henry,
& Pruzinsky, 1985). Toiseksi vanhemmuuden dimensioiden summamuuttujien reliabiliteettikertoimet jäivät joiltakin osin melko alhaisiksi, mikä voi heikentää tulosten luotettavuutta.
Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että lasten voimakas ongelmakäyttäytyminen
vaikuttaa negatiivisella tavalla vanhemmuustyyleihin, ja lasten hyvä lukutaito lisää tätä riskiä.
Lisäksi lasten vaikutus äitien vanhemmuustyyleihin näyttäisi olevan isiin kohdistuvaa vaikutusta
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voimakkaampaa. Lasten ongelmakäyttäytymistä ja vanhemmuustyylejä tutkittaessa on kuitenkin
tärkeää ottaa huomioon koko perhesysteemi monisuuntaisine vuorovaikutusketjuineen. Näin siis
tutkimus, jossa keskitytään vain lapsen tai vanhemman vaikutuksiin, on väistämättä puutteellinen. Molemmansuuntaisia vaikutuksia vanhemman ja lapsen välillä on havaittukin aikaisemmissa tutkimuksissa (Crnic & Low, 2002; Collins ym., 2000; Donenberg & Baker, 1993; Eddy ym.,
2001; Maccoby & Martin, 1983; Pomerantz & Eaton, 2001). Jatkossa olisi syytä suunnata tutkimusta vanhemmuustyylien ja lasten ongelmakäyttäytymisen kehittymisen tarkasteluun pidemmällä aikavälillä sekä siihen, kuinka lapsen ja vanhemman molemmansuuntainen vuorovaikutus
vaikuttavat toisiinsa. Vanhemmuuden laadun on havaittu olevan erityisen merkityksellistä lapsen
kehitykselle silloin, kun lapsella on vahvoja kielteisiä piirteitä (Park ym., 1997). Niinpä tutkimukset vanhemmuustyylien vaikutuksista lapsiin, joilla on runsaasti ongelmakäyttäytymistä, lisäisivät tietoa ongelmakäyttäytymisen osuudesta lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutussuhteessa. Lasten ja vanhempien vaikutusten tutkiminen on tärkeää, jotta erilaiset riskitekijät
tunnistetaan ajoissa ja perheitä pystytään tukemaan mahdollisimman tehokkaasti. Vanhempien
tukeminen ja neuvonta voi ennaltaehkäistä vanhemmuuden kielteisiä muutoksia erityisesti silloin, kun lapsella esiintyy voimakasta ongelmakäyttäytymistä. Erilaiset vanhempien koulutusohjelmat ovatkin osoittautuneet tehokkaiksi tavoiksi parantaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta
ja vähentää ongelmakäyttäytymistä (McKee, Colletti, Rakow, Jones & Forehand, 2008). Myös
laajemman systeemin huomioiminen lapsen ja vanhemmuuden yhteyksien tutkimisessa voisi olla
tarpeen. Esimerkiksi Harris (1995) jopa esittää, ettei vanhempi- lapsisuhteella ole merkitystä lapsen kehitykseen, vaan tärkeämpää on kodin ulkopuolisten ryhmien kuten toveriryhmän vaikutus.
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