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Tässä tutkielmassa selvitettiin sosiaalisten taitojen ja sopeutuvuuden pysyvyyt-

tä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi.  Lisäksi tarkasteltiin, oliko lapsen sukupuoli ja päi-

väkotihoitoon osallistuminen 4-vuotiaana yhteydessä sosiaalisiin taitoihin ja so-

peutuvuuteen tai niiden muutokseen.  Tarkoituksena oli saada lisää tietoa so-

siaalisista taidoista ja sopeutuvuudesta, jotta tukea tarvitsevat lapset voitaisiin

tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tutkielmassa käytettiin Lapsen kielen kehitys ja familiaalinen dysleksiariski -

pitkittäistutkimuksen (LKK) aineistoa. LKK-tutkimuksen on toteuttanut Jyväs-

kylän yliopisto. Tämän tutkielman analyyseissa on mukana 191–175 lasta, tutki-

muksen eri vaiheissa osallistuneiden lasten lukumäärän mukaan. Suurimmassa

osassa analyyseja lapsia oli 175, joista tyttöjä oli 87 (49,7 %) ja poikia 88 (50,3 %).

Aineisto kerättiin The Behaviour Assessment System for Children (BASC) -ky-

selylomakkeella, jonka sama vanhempi täytti lapsen ollessa 4- ja 9-vuotias. Täs-

sä tutkielmassa pysyvyyttä tutkittaessa lasten sosiaaliset taidot ja sopeutuvuus

jaettiin vanhempien vastausten perusteella taitoryhmiin heikoiksi, keskiverroik-

si ja vahvoiksi.  Aineisto analysoitiin käyttäen Pearsonin korrelaatiotestiä,  ris-

tiintaulukointia,  khiin  neliö-testiä,  toistomittausten  kovarianssianalyysia  ja  t-

testiä.

Tutkimustulokset osoittivat, että mitä vahvemmat sosiaaliset taidot ja sopeu-

tuvuus olivat 4-vuotiaana, sitä vahvemmat ne olivat 9-vuotiaana. Lapsen suku-

puoli oli yhteydessä vain sosiaalisiin taitoihin 9-vuotiaana, tyttöjen ollessa tai-

doiltaan hieman vahvempia kuin pojat. Päiväkotihoito 4-vuotiaana ei ollut yh-

teydessä sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen tai niiden muutokseen.

Asiasanat: sosiaaliset taidot, sopeutuvuus, sukupuoli, päiväkoti, pysyvyys
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1 JOHDANTO

Sosiaaliset taidot ja sopeutuvuus ovat tärkeitä yksilön hyvinvointia rakentavia

tekijöitä. Sosiaaliset taidot mahdollistavat lapselle myönteisen sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen  (Pickens  2009)  ja  sopeutuvuus  helpottaa  lapsen  sopeutumista

ympäristön vaatimuksiin (Keltikangas-Järvinen 2010). Sosiaalisten taitojen ja so-

peutuvuuden  on  havaittu  ennustavan  myös  lapsen  suoriutumista  koulussa

(DiPrete & Jennings 2012, Morgan 2008). Ongelmat sosiaalisissa taidoissa ja so-

peutuvuudessa ilmenevät jo varhaislapsuudessa ja niissä on huomattu pysy-

vyyttä (Briggs-Gowan, Carter, Bosson-Heenan, Guyer & Horwitz 2006). Tässä

pro gradu tutkielmassa tarkastellaan, kuinka pysyviä lapsen sosiaaliset taidot ja

sopeutuvuus ovat 4- vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Lisäksi tarkastellaan, ovatko lap-

sen sukupuoli ja päiväkotihoito 4-vuotiaana yhteydessä sosiaalisiin taitoihin ja

sopeutuvuuteen tai niiden muutokseen.

Lapset, joilla on riski heikkoihin sosiaalisiin taitoihin tai sopeutumattomuu-

teen, tulisi pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman varhain (Briggs-Gowan ym.

2006; Veijalainen, Reunamo & Alijoki 2017). Varhaisella tunnistamisella ja tuella

pyritään  ennaltaehkäisemään  vaikeuksien  kasautuminen  (Briggs-Gowan ym.

2006; Opetushallitus 2019) ja mahdollinen laajempi vaikutus lapsen käyttäyty-

miseen ja koulussa suoriutumiseen (Pickens 2009).

Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen on edellytys tuen saamiselle (Valtonen

2009). Varhain aloitettu tuki on myös todettu tehokkaaksi tukitoimeksi (Camp-

bell & Craig 1994) ja mitä aikaisemmin tukitoimet aloitetaan, sitä paremmin nii-

den odotetaan tehoavan (Landrum 2011). Tuki tulee aloittaa nopeasti kun on-

gelmat  ilmenevät  ja  tuen  painotus  tulisi  olla  ongelmien  ennaltaehkäisyssä

(Landrum 2011). Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen on erityisen tärkeää,

sillä heikoissa sosiaalisissa taidoissa ja sopeutumattomuudessa on tutkimuksis-

sa huomattu pysyvyyttä (Briggs-Gowan 2006; National Institute of Child Health

and Human Development Early Child Care Research Network, NICHD 2008;

Laine, Neitola, Auremaa & Laakkonen 2010; Lonigan ym. 2017; Morgan, Farkas,
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Tufis, Sperling 2008;  Neuenschwander, R., Röthlisberger,  M., Cimeli, P., Roe-

bers, C. 2012; Oliver & Pike 2018). Tärkeää on olla tietoinen eri tekijöistä, jotka

saattavat olla yhteydessä sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen, myös niitä on

pyritty tässä tutkielmassa selvittämään. 

1.1 Sosiaaliset taidot

Sosiaalisiin taitoihin liittyvät useat vuorovaikutustaitoja kuvaavat termit, kuten

sosioemotionaaliset taidot ja sosiaalinen kompetenssi. Termit ovat osittain pääl-

lekkäisiä. Sosioemotionaaliset taidot sisältävät muun muassa empatian, tuntei-

den säätelyn ja  myönteisen sosiaalisen vuorovaikutuksen (Pickens 2009).  So-

siaalinen kompetenssi sisältää muun muassa itsesäätely- ja tunnetaidot, sekä so-

siaaliset taidot. Sosiaalisia taitoja ovat muun muassa kyky yhteistoimintaan ja

sovelias  tapa  ilmaista  tunteita.  (Poikkeus  2008.)  Taitava  sosiaalinen  toiminta

edellyttää muun muassa kykyä liittyä ryhmään, sekä ongelmanratkaisukykyä

(Neitola 2013). Myönteisiä vuorovaikutustaitoja käsitellään tässä tutkielmassa

yhteisesti termillä vahvat sosiaaliset taidot. Heikoilla sosiaalisilla taidoilla tar-

koitetaan kielteistä vuorovaikutusta vertaisryhmässä ja aggressiivisuutta.

Tässä  tutkimuksessa  lasten  sosiaalisia  taitoja  on  arvioitu  4-  ja  9-vuotiaana

mittaamalla  esimerkiksi  osaako  lapsi  aloittaa  keskustelun,  pyrkiikö  hän

saamaan  muissa  parhaan  esiin  ja  tarjoutuuko  hän  auttamaan  muita  lapsia.

Väittämät kuvastavat muun muassa myönteistä vuorovaikutusta, tunnetaitoja

ja kontakteja muihin lapsiin.

1.2 Sosiaalisten taitojen pysyvyys

Tutkimuksissa  on  havaittu  pysyvyyttä  sosiaalisissa  taidoissa  (Briggs-Gowan

ym. 2006; Laine ym. 2010; NICHD 2008). Pysyvyyttä selittävät erilaiset tekijät

lapsen kasvuympäristössä, kuten yksilön aikaisemmat sosiaaliset kokemukset.

Yhdysvaltalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan lapsilla, joiden vuorovaikutus

muiden lasten kanssa oli myönteistä ennen kouluikää, oli myös koulun kolman-

nella luokalla paremmat sosiaaliset taidot. He olivat suositumpia ja heillä oli

enemmän ystäviä. Myönteiset kokemukset voivat edelleen vahvistaa sosiaalisia

taitoja, samoin kuin kielteiset kokemukset voivat kasautua ajan kuluessa. Lap-
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set, joiden kokemukset vertaissuhteista olivat olleet kielteisiä ennen kouluikää,

olivat kolmannella luokalla vertaissuhteissaan aggressiivisempia ja heillä oli vä-

hemmän ystäviä. (NICHD 2008.) Aikaisempien sosiaalisten kokemusten merkit-

sevyyttä tukee myös tutkimus, jossa  suomalaislapsien sosiaalisia suhteita seu-

rattiin päiväkodista kouluun kolmen vuoden ajan. Jos lapsella oli ollut tutki-

muksen alussa ongelmia ikätovereidensa kanssa, ongelmat todennäköisesti jat-

kuivat vielä kolmen vuoden kuluttua. (Laine ym. 2010.) 

Sosiaaliset taidot ovat opeteltavissa olevia taitoja. Lapsi, joka toimii taitamat-

tomasti sosiaalisissa tilanteissa, tarvitsee kasvattajien tukea ja ohjausta. Näiden

sijaan kasvattajat saattavat kuitenkin rangaista lasta kielteisestä käytöksestä esi-

merkiksi eristämällä hänet muista, jolloin myönteistä vuorovaikutusta muiden

lasten kanssa ei synny. (Repo 2015.)

Myös  ympäristön  palautteet  saattavat  ylläpitää  tietynlaista  käyttäytymistä.

Esimerkiksi aggressiivisuuden on ympäristön vahvistavien palautteiden vuoksi

huomattu olevan toimintatapa, jota lapsi käyttää herkästi jatkossakin, koska sil-

lä voi saavuttaa vertaisryhmässä arvovaltaa (Perren & Alsaker 2006; Sijtsema,

Veenstra, Lindeberg & Salmivalli 2009). Aggressiivisuudessa on ajateltu olevan

pysyvyyttä myös siksi, että sillä voi saada tehokkaasti tahtonsa läpi (Keltikan-

gas-Järvinen 2010).  Kasvattajien tulisikin huolehtia,  ettei  lapsi aggressiivisuu-

della koskaan saavuta päämääräänsä (Kirves & Stoor-Grenner 2010), jotta siitä

ei  tulisi  lapselle  pysyvä  toimintamalli.  Toisaalta  aggressiivisuuden  on nähty

olevan joissakin tilanteissa tarkoituksenmukaista käyttäytymistä (Keltikangas-

Järvinen  2010),  jolloin  se  ei  ole  yhteydessä  heikkoihin  sosiaalisiin  taitoihin.

Käyttäytyminen on aina tilannesidonnaista  ja  voidakseen toimia sosiaalisesti

taitavalla tavalla, on lapsen tunnistettava  tilanteessa vallitsevat käyttäytymis-

säännöt ja  sopeuduttava niihin voidakseen toimia tavoitteidensa  suuntaisesti

(Poikkeus 2008). Esimerkiksi turvattomassa ja turvallisessa ympäristössä vallit-

sevat erilaiset käyttäytymissäännöt.
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1.3 Sopeutuvuus

Sopeutuvuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka vaikuttaa siihen, mi-

ten helposti lapsi sopeutuu muutoksiin (Thomas & Chess 1977), miten voimak-

kaasti hän vastustaa kaikkea uutta ja kuinka kauan häneltä vie muutoksiin tot-

tuminen (Keltikangas-Järvinen 2006). Sopeutuvuuteen liittyy sekä synnynnäisiä

että ympäristöstä johtuvia tekijöitä (Oliver & Pike 2018). Temperamenttipiirtei-

den voimakkuudessa ja ilmentymisessä tapahtuu muutoksia lapsen kasvuym-

päristön vaikutuksen seurauksena (Thomas & Chess 1977), koska lapsen tempe-

ramentti ja vanhempien kasvatuskäytännöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa

toisiinsa (Gallagher 2002). 

Lapsi, jonka sopeutuvuus on vahvaa, toimii luontevasti muuttuvissa tilanteis-

sa, eikä lapsella yleensä ole tarvetta kyseenalaistaa ohjeita. Lapsi, jonka sopeu-

tuvuus on heikkoa, ahdistuu odottamattomista tapahtumista ja tämän vuoksi

erityisesti  siirtymätilanteet  ovat tyypillisesti  vaikeita.  Muutoksista ahdistumi-

nen johtuu hallinnan tunteen menettämisestä. (Keltikangas-Järvinen 2006.) Hei-

kolla sopeutuvuudella tarkoitetaan sisään- tai ulospäin suuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä (Mejia & Hoglund 2016).

Itsesäätely  on  tärkeä  osatekijä  sopeutuvuuden  taustalla  (Neuenschwander,

Röthlisberger, Cimeli, Roebers 2012; Veijalainen ym. 2017). Tutkimuksissa heik-

ko itsesäätely olikin ennustava riskitekijä sopeutumattomuudelle (Kim-Spoon,

Haskett,  Longo & Nice 2012; Neuenschwander ym. 2012). Itsesäätelyn kautta

lapsi pystyy kontrolloimaan erilaisia yllykkeitä ja valitsemaan tilanteeseen sopi-

van toimintatavan (Ahonen 2011). 

Ulospäin suuntautuneesta ongelmakäyttäytymisestä ja heikosta itsesäätelystä

käytetään  tässä  tutkielmassa  termiä  sopeutumattomuus.  Sopeutumattomuus

näyttäytyy  esimerkiksi  käyttäytymisen  hallinnan  vaikeuksina  ja  konflikteina

ikätovereiden ja kasvattajien kanssa.

Tässä  tutkimuksessa  lasten  sopeutuvuutta  on  arvioitu  mittaamalla  muun

muassa  kuinka  helppoa  heidän  on  sopeuttaa  toimintatapaansa,  sopeutuuko

lapsi helposti uusiin hoitajiin tai opettajiin tai väittääkö lapsi vastaan, kun häntä
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pyydetään tekemään asiat toisella tavalla. Väittämät kuvastavat lapsen tarvetta

hallinnan tunteeseen.

1.4 Sopeutuvuuden pysyvyys 

Sopeutuvuudessa on todettu pysyvyyttä varhaisista ikävuosista lähtien (Den-

ham ym. 2000; Morgan 2008; Neuenschwander ym. 2012; Oliver & Pike 2018).

Thomasin ja Chessin (1977) mukaan temperamenteille ominaista on pysyvyys.

Pysyvyys  on  tosin  yksilöllistä,  koska  pysyvyyteen  vaikuttavat  monet  tekijät

ympäristössä, mutta myös yksilön motivaatio ja mahdollisuudet muuttaa käyt-

täytymistään (Thomas & Chess 1977). Pitkittäistutkimuksessa on huomattu, että

jos saman perheen sisarusparista toisella oli sopeutumattomuutta, hänen ongel-

makäyttäytymisensä oli johdonmukaista myös tulevaisuudessa (Oliver ja Pike

2018). Denhamin ym. (2000) tutkimuksessa sopeutuvuudessa huomattiin vah-

vaa  pysyvyyttä,  koska  esiopetusiässä  lasten  ulospäin  suuntautuva  ongelma-

käyttäytyminen jatkui vielä 2–4 vuotta myöhemmin. On kuitenkin huomioita-

va, että erityisesti pienillä lapsilla sopeutumattomuuteen liittyvä ongelmakäyt-

täytyminen voi olla silloiseen kehitystasoon sidonnaista ja ohimenevää (Camp-

bell, Shaw & Gilliom 2000).

Sopeutuvuus kehittyy vuorovaikutuksen kautta. On esimerkiksi havaittu, että

vanhemmuus, joka sisältää runsaasti myönteistä vuorovaikutusta, kehittää par-

haiten lapsen sopeutuvuutta,  sillä  se paransi  lapsen itsesäätelyä (Kim-Spoon

ym. 2012). Myönteinen vuorovaikutus toimi myös suojaavana tekijänä lapsille,

joilla on riski sopeutumattomuuteen (Kim-Spoon ym. 2012).

 Sopeutuvuutta lapsi oppii myös vanhemmalta suoraan. Vanhempi, joka hal-

litsee omat kielteiset tunteensa ja pystyy niistä huolimatta toimimaan joustavas-

ti mallintaa lapselle tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa (Denham ym. 2000).

Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn rakenteet on ajateltu muodostuvan var-

haislapsuudessa ja ne suuntaavat käyttäytymistä myöhemmin vastaan tulevissa

uusissa tilanteissa (Pulkkinen 2008). Tämä voi selittää sopeutuvuudessa ilmene-

vää pysyvyyttä.  Sopeutuminen voi kuitenkin vahvistua myönteisen vanhem-

muuden kautta (Kim-Spoon ym. 2012; Denham ym. 2000). 
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Lapsen sopeutumattomuus voi johtaa kielteisten odotusten kehään ja rangais-

tuksiin,  jotka  edelleen  ylläpitävät  sopeutumattomuutta.  Heikosti  sopeutuva

lapsi  voi  esimerkiksi  ajautua  konfliktitilanteisiin  kasvattajien  kanssa,  koska

suunnitelmallisuuden ja sääntöjen tarve näyttäytyy kasvattajalle usein kiukutte-

luna ja tottelemattomuutena (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014). Mejian ja

Hoglundin (2016) tutkimuksessa lasten ja opettajien suhdetta tutkittiin neljän

vuoden  ajan päiväkodista  peruskoulun kolmannelle  luokalle.  Tutkimuksessa

huomattiin,  että  oppilaiden  sopeutumattomuus  oli  yhteydessä  konflikteihin

opettajien kanssa. Ajan myötä ristiriitatilanteet saattavat lisätä oppilaan turhau-

tuneisuutta ja johtaa jälleen uusiin konflikteihin (Mejia & Hoglund 2016). 

 Ympäristön järjestelyllä voidaan vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Järjestel-

lyn ja johdonmukaisen ympäristön on todettu parantavan lapsen sopeutuvuut-

ta (Denham 2000).  Myös Keltikangas-Järvisen (2006) mukaan lapsi,  jonka so-

peutuvuus  on heikkoa,  tarvitsee  selkeät  säännöt  ja  kasvattajalta  ymmärrystä

käytökselleen. Lapsi tarvitsee sopeutumiseen myös aikaa. Sen myötä tapahtuu

myös tottumista, jonka seurauksena lapsi ei enää välttämättä osoita vastustus-

taan yhtä voimakkaasti (Thomas & Chess 1977).

1.5 Sukupuolen yhteys sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen

Useissa eri tutkimuksissa on huomattu tyttöjen sosiaalisten taitojen olevan vah-

vempia kuin poikien (Abdi 2010; DiPrete ja Jennings 2012; Durmu o lu-Saltalinşoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin

ja Arslan 2011; LaFreniere & Dumas 1996). Mitattaessa 5–6,5-vuotiaiden lasten

taitoja, tytöt olivat poikia taitavampia sosiaalisissa taidoissa (Abdi 2010). DiPre-

te ja Jennings (2012) tutkivat päiväkoti-ikäisiä lapsia peruskoulun viidennelle

luokalle saakka. Tutkimuksessaan he huomasivat tyttöjen sosiaalisten taitojen

olevan poikia paremmat kaikissa mittauspisteissä ja eron kasvavan tutkimuk-

sen edetessä (DiPrete & Jennings 2012). Esiopetusikäisten tyttöjen emotionaali-

set taidot, kuten tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen, on havaittu olevan

poikia paremmat. (Durmu o lu-Saltalin ja Arslan 2011).şoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin
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Tyttöjen on arvioitu olevan myös sopeutuvaisempia kuin pojat (LaFreniere &

Dumas 1996), samoin sopeutuvuuden osatekijässä itsesäätelyssä on tyttöjen tai-

dot arvioitu paremmiksi kuin poikien (Veijalainen ym. 2017). Tytöt ja pojat koh-

taavat asioita eri tavalla ja heidän fyysinen käyttäytymisensä on tyypillisesti eri-

laista, joten he saattavat ilmentää erilaisin tavoin itsesäätelyä (Veijalainen ym.

2017). Pojilla todettiin olevan tyttöjä enemmän sopeutumattomuutta ja pojilla

esikouluiässä raportoitu  sopeutumattomuus  myös ennusti  tulevaa  käyttäyty-

mistä (Lonigan ym. 2017).

Monet eri asiat kasvatuksessa ohjaavat sosiaalisten taitojen ja sopeutuvuuden

kehittymistä. Isien huomattiin käyttävän enemmän fyysistä rajoittamista poikia

kohtaan, mikä lisäsi poikien aggressiivisuutta (Endendijk ym. 2017). Kasvattajat

saattavat ohjata tyttöjä huomioimaan enemmän tunteita, esimerkiksi äidit kes-

kustelivat tunteista enemmän tyttöjen kuin poikien kanssa (Flannagan ja Perese

1998).  Tyttöjen tunteiden ilmaiseminen on yleisesti  ottaen hyväksyttävämpää

kuin poikien, mikä voi selittää tyttöjen parempia sosiaalisia taitoja. Poikien tun-

teellisuus saatetaan tulkita heikkoudeksi. (Durmu o lu-Saltali ja Arslan 2011.)şoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin

Pojilta saatetaan myös odottaa ja sallia tyttöjä enemmän aggressiivista käyttäy-

tymistä, kuten valta-aseman etsimistä. On mahdollista, että kasvattajat vahvis-

tavat  pojan  aggressiivisuutta  omilla  reaktioillaan,  kuten  kuittaamalla  ”pojat

ovat poikia” lapsen ohjaamisen sijaan. (Kaltiala-Heino 2013.)

Tytöt ja pojat saattavat myös itse suhtautua erilaisin tavoin sosiaaliseen käyt-

täytymiseen, jolloin lapsen vertaisryhmä voi toimia tietynlaisen käyttäytymisen

vahvistajana tai heikentäjänä. On esimerkiksi huomattu, että kiusaavat tytöt oli-

vat useammin vertaisryhmästään syrjäytyneitä (Perren & Alsaker 2006). Kiusaa-

va poika taas oli useammin vertaisryhmässään suosittu, erityisesti muiden ag-

gressiivisten poikien kesken. Tutkimustulos saattaa kertoa siitä, että tytöt hy-

väksyvät  poikia  vähemmän aggressiivista  käyttäytymistä.  (Perren  & Alsaker

2006.)  Erityisesti  pojilla  kiusaaminen näyttää olevan ryhmäilmiö (Repo 2015)

mikä voi myös kertoa tyttöjen ja poikien erilaisesta suhtautumisesta aggressiivi-

suuteen.
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Tyttöjen ja poikien erilaiset tavat leikkiä voivat myös selittää sukupuolten vä-

listä eroa sosiaalisissa taidoissa ja sopeutuvuudessa. Lelujen, jotka yleensä liite-

tään tyttöjen leikkeihin, on havaittu kehittävän joitakin sosiaalisia taitoja, kuten

toisen lohduttamista (Hei Li & Wong 2016) kun taas tyypillisten poikien leik-

kien on huomattu ennustavan korkeampaa fyysistä aggressiivisuutta tulevai-

suudessa (Kung, Li, Golding & Hines 2018).

1.6 Päiväkotihoidon yhteys sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen

Koti on lapsen ensisijainen kasvuympäristö, joka vaikuttaa lapsen kehitykseen

jatkuvasti. Myös päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus vaikuttaa lapsen ke-

hitykseen ja on todennäköisesti toiseksi yleisin ympäristö, jossa lapsi viettää ai-

kaa. (Peisner-Feinberg ym. 2001.) 

Päiväkodissa lapsella on runsaasti mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia tai-

toja. Päiväkoti on erityisen sosiaalinen ympäristö (Puroila & Estola 2012). Päivä-

kodissa lapsi kiinnittyy sosiaalisten suhteiden verkostoon, joka koostuu useista

kasvattajista ja lapsiryhmästä. Sosiaalisten suhteiden merkityksellisyyden kan-

nalta on kuitenkin merkittävää sekä niiden laatu että määrä. (Puroila & Estola

2012.)  Päiväkodissa  lapselle  muodostuu  paljon  vuorovaikutussuhteita,  jotka

ovat jatkuvasti muuttuvia ja jokaisen lapsen ja kasvattajan kanssa erilaisia. Ar-

jen vuorovaikutuksen kautta lapselle rakentuu yksilöllinen sosiaalinen verkosto

ja  asema lapsiryhmässä.  Mahdollisuuksia  sosiaalisille  suhteille  on valtavasti,

mutta toisaalta niiden määrä voi vaihdella suuresti yksilöiden välillä. (Vuorisa-

lo 2013.)

Päiväkodeissa  tehdään  suunnitelmallista  kasvatustyötä  sosiaalisten  taitojen

kehittämiseksi. Sosiaalisten taitojen tukemiseen tulee velvoittavien asiakirjojen

nojalla kiinnittää huomiota (Esiopetuksen opetussuunnitelma 2014; Varhaiskas-

vatussuunnitelman  perusteet  2016).  On  suositeltavaa,  että  sosiaalisia  taitoja

opetetaan  johdonmukaisesti  kaikille  lapsille.  Usein  käytössä  on  jokin  valmis

opetusohjelma taitojen edistämiseksi. (Kanninen & Sigfrids 2012.) 

Päiväkotihoitoa suositellaan kehityksellisessä riskissä oleville lapsille. Perus-

teluna käytetään päiväkotihoidon merkitystä lapsen  sosiaalisen kehityksen tu-
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kemisessa. (Kalland 2012.)  Laadukkaalla päiväkotihoidolla on todettu olevan

pitkäaikaisia  myönteisiä  vaikutuksia  lasten  sosiaalisiin  taitoihin  (Mokrova,

Broekhuizen & Burchinal 2015).  Lapsen suhde kasvattajaan on erityisen tärkeä

tekijä ja se kehittää lasten sosiaalisia taitoja (Peisner-Feinberg ym. 2001).

Hyvin varhain aloitettu päivähoito voi vaikuttaa lapsen sosiaalisiin taitoihin.

Suomalaistutkimuksen  mukaan  mitä  nuorempana  lapsi  oli  aloittanut  missä

tahansa  päivähoidossa,  sitä  enemmän  hän  koki  nuoruusiässä  häiritsevänsä

toisia  lapsia  sosiaalisissa  suhteissa  verrattuna  myöhemmin  päivähoidon

aloittaneihin  ikätovereihinsa  (Hämäläinen,  Kouvo  &  Silven  2009).  Toisaalta

myös  vastakkaisia  tutkimustuloksia  on  havaittu  Ruotsissa.  Päivähoidon

aloituksen  alle  1-vuotiaana  havaittiin  ennustavan  parempaa  sopeutumista

kouluun ja parempia sosiaalisia taitoja (Andersson 1992).

Päiväkotihoito voi edistää myös sopeutuvuutta.  Lapsen sopeutuvuuden tu-

keminen  tulisi  huomioida  päiväkodin  arjessa.  Päiväkodissa  tulisi  ottaa  huo-

mioon lasten erilaiset temperamentit, jotta heidän kehitystään voitaisiin tukea

parhaalla mahdollisella tavalla (Alijoki, Suhonen, Nislin ja Sajaniemi 2016). Jo

varhaiskasvatussuunnitelman perusteidenkin (2016) velvoittamana oppimisym-

päristö tulisi järjestää selkeäksi ja suunnitelmalliseksi, mutta joustavaksi. Lasten

yksilölliset  tarpeet  tulee ottaa huomioon ja tukea heidän itsesäätelyään (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016).

Päiväkotihoito voi altistaa lapsen liialliselle stressille, joka puolestaan voi vai-

kuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja sopeutuvuuteen. Säädellyt stressireaktiot pitävät

aktiivisena, mutta pitkäaikaisen säätelemättömän stressin seurauksena lapsi on

tyypillisesti helposti reagoiva ja ärtyinen, sekä saattaa käyttäytyä aggressiivises-

ti (Sajaniemi ym. 2015). Tämä puolestaan voi vaikuttaa lapsen sosiaalisiin suh-

teisiin, sillä aggressiivisilla lapsilla on herkempi taipumus tulla muiden lasten

torjumiksi  (Repo  2015).  Liiallisen  stressin  seurauksena  lapsen  on  usein  vai-

keampaa säädellä käyttäytymistään (Sajaniemi 2015). NICHD:in (2003) pitkäai-

kaistutkimuksessa huomattiin, että mitä enemmän aikaa lapsi oli viettänyt mis-

sä  tahansa  päivähoidossa,  sitä  enemmän  esiintyi  ongelmakäyttäytymistä  ja

konflikteja lapsen ollessa 4,5 vuoden ikäinen. Tutkimustuloksista voidaan ha-
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vaita, että erityinen riskitekijä lapsen kehitykselle oli lapsen sietokyvyn ylitty-

minen pitkäaikaisesti (NICHD 2003) eli kasautuva stressi. Toisaalta Suomessa

päiväkotihoidossa olevien lasten syljen kortisolipitoisuuksia tutkineiden Saja-

niemen ym. (2011) mukaan laadukas päivähoito voi olla stressaantuneen lapsen

elämässä kehitystä suojaava tekijä ja heidän tutkimuksessaan laadukkaalla päi-

väkotihoidolla olikin yhteys matalaan stressihormonitasoon päivällä.

1.7 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4–9-vuotiaiden lasten sosiaalis-

ten taitojen ja sopeutuvuuden pysyvyyttä.  Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen ja

päiväkotihoidon yhteyttä sosiaalisiin taitoihin ja  sopeutuvuuteen sekä niiden

muutokseen.

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat:

1. Kuinka pysyviä sosiaaliset taidot olivat 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi?

2.  Oliko  lapsen  sukupuolella  yhteyttä  sosiaalisiin  taitoihin  tai  niiden

muutokseen?

3.  Oliko  päiväkotihoidolla  4-vuotiaana  yhteyttä  sosiaalisiin  taitoihin  tai

niiden muutokseen?

4. Kuinka pysyvää sopeutuvuus oli 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi?

5.  Oliko  lapsen  sukupuolella  yhteyttä  sopeutuvuuteen  tai  sen

muutokseen?

6.  Oliko päiväkotihoidolla  4-vuotiaana yhteyttä  sopeutuvuuteen  tai  sen

muutokseen?

Aiempien  tutkimustulosten  perusteella  voidaan olettaa,  että  sosiaalisissa  tai-

doissa on pysyvyyttä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi (Briggs-Gowan ym. 2006; Laine

ym. 2010; NICHD 2008). 

Lapsen sukupuolen oletetaan olevan yhteydessä sosiaalisiin taitoihin tai nii-

den muutokseen niin, että tytöt ovat taidoiltaan vahvempia kuin pojat (Abdi
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2010; DiPrete & Jennings 2012; Durmu o lu-Saltali & Arslan 2011; LaFreniere &şoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin

Dumas 1996). 

Aiempien tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa myös, että päiväkoti-

hoito  4-vuotiaana  olisi  myönteisesti  yhteydessä  sosiaalisten  taitoihin  tai  sen

muutokseen (Andersson 1992; Mokrova ym. 2015).

Aiempien tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa sopeutuvuudessa ole-

van pysyvyyttä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi (Denham ym. 2000; Lonigan ym. 2017;

Morgan ym. 2008; Neuenschwander ym. 2012; Oliver & Pike 2018). 

Sukupuolella oletetaan olevan yhteyttä sopeutuvuuteen tai sen muutokseen

niin, että tytöt ovat sopeutuvaisempia kuin pojat (LaFreniere & Dumas 1996;

Lonigan ym. 2017; Veijalainen ym. 2017). 

Päiväkotihoidolla oletetaan olevan yhteyttä sopeutuvuuteen tai sen muutok-

seen niin, että 4-vuotiaana päiväkotihoidossa olleiden lasten oletetaan olevan

heikommin sopeutuvia (NICHD 2003).
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu

Tutkimuksen aineisto on kerätty Lapsen kielen kehitys ja familiaalinen dyslek-

siariski -pitkittäistutkimuksessa (LKK). Mukana olleita lapsia on tutkittu heidän

syntymästään lähtien (Lyytinen ym. 2011). Tutkittavat ovat syntyneet vuosina

1993–1996 (Leinonen 2001, 270). LKK-tutkimuksen tavoitteena on ollut löytää

muun muassa lukivaikeuden varhaisia ennusmerkkejä ja sen syitä vertailemalla

tutkimuksen  kontrolli-  ja  riskiryhmien  lasten  kehitystä  (Jyväskylän  yliopisto

2018).

Tutkittavien lasten valinta alkoi äitiysneuvolavaiheessa. Valinta oli kolmivai-

heinen prosessi, joka toteutettiin Keski-Suomen läänissä. Lukivaikeuden mah-

dollisuutta kartoitettiin lukivaikeuksia koskevan kyselyn avulla, jonka täytti yli

9000 odottavaa äitiä. Näiden vastausten perusteella noin 5400:lle heistä lähetet-

tiin lukivaikeuden kestoa ja vakavuutta koskeva lisäkysely. Lopulta 190 van-

hempaa, jotka täyttivät ensimmäisen ja toisen vaiheen lukivaikeutta koskevat

kriteerit, kutsuttiin haastatteluihin ja lukivaikeustesteihin. (Leinonen 2001.)

Suvussa ilmenneen lukivaikeuden perusteella lapset jaettiin kontrolli- tai ris-

kiryhmään. Kontrolliryhmään kuuluvien lasten vanhemmilla ja sukulaisilla ei

ole ollut merkkejä lukemisen ongelmista.  (Lyytinen ym. 2006.) Riskiryhmään

kuuluvilla lapsilla vähintään toisen vanhemmista tuli täyttää lukivaikeusdiag-

noosin kolme kriteeriä, joita ovat heikko testisuoriutuminen ääneen lukemises-

sa, vaikeudet lukemaan oppimisessa kouluiässä ja lähisukulainen, jolla oli myös

lukemiseen liittyviä pulmia (Leinonen 2001). Tämän ryhmän lapsilla on suvussa

ilmenneen lukivaikeuden vuoksi kontrolliryhmän lapsia suurempi riski saada

lukemisen ongelmia tulevaisuudessa. LKK-tutkimukseen valikoitui lopulta 199

suomalaislasta (Lyytinen, ym. 2006). Tämän tutkimuksen analyyseissa on mu-
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kana 199–175 lasta, sillä otoskoko vaihteli tutkimuksen eri vaiheissa osallistu-

neiden lasten lukumäärän mukaan. Suurimmassa osassa analyyseja lapsia oli

175, joista tyttöjä oli 87 (49,7 %) ja poikia 88 (50,3 %). Tässä pro gradu tutkiel-

massa ollaan kiinnostuneita näiden lasten sosiaalisista taidoista ja sopeutuvuu-

desta, joten riskiryhmän mahdollinen vaikutus tutkimustuloksiin kontrolloitiin

analyyseissa.

2.2 Tutkimusmenetelmät

Tässä  tutkimuksessa  hyödynnettiin  The  Behaviour  Assessment  System  for

Children (BASC) -kyselylomakkeella saatua tietoa lasten sosiaalisista taidoista

ja sopeutuvuudesta.  BASC on kehitetty alun perin psykologien käyttöön mit-

taamaan  sopeutuvaa  ja  ongelmakäyttäytymistä  monista  eri  näkökulmista

(Gladman & Lancaster 2003).

BASC sisältää kolme lomaketta: opettajien (TRS: Teacher rating scale), van-

hempien (PRS: parent rating scale) ja lapsen itsensä (SRP: Self-report of perso-

nality) täyttämät lomakkeet. Tässä tutkimuksessa on mukana vain vanhemmille

standardoidut lomakkeet (PRS), joilla pyritään selvittämään lapsen käytöstä ko-

tioloissa. BASC:in standardointi on suoritettu Yhdysvalloissa lähes 3500:lla koe-

henkilöllä (Gladman & Lancaster 2003).

BASC:n avulla voidaan tarkastella lapsen käyttäytymisprofiilia laaja-alaisten

yläskaalojen (muun muassa ulos- ja sisäänpäin suuntautuvat ongelmat ja adap-

tiiviset taidot) ja alaskaalojen (muun muassa aggressiivisuus ja sosiaaliset tai-

dot) avulla.

Tässä tutkimuksessa  käytettiin  BASC:in  tietoja  lapsen käyttäytymisestä  so-

siaalisten taitojen ja sopeutuvuuden osalta kun lapsi oli 4- ja 9-vuotias. Samaa

vanhempaa, joka täytti lomakkeen lapsen ollessa 4-vuotias, pyydettiin täyttä-

mään se myös, kun lapsi oli 9-vuotias. Vanhempien tuli arvioida lapsensa käy-

töstä ja toimintaa viimeisen puolen vuoden aikana neliportaisella asteikolla: Ei

koskaan käyttäydy näin (Ek), toisinaan (T), usein (U) ja lähes aina käyttäytyy

näin (La). (Reynolds & Kamphaus 1992.) Aineistossa vastausvaihtoehdot pistey-
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tettiin seuraavasti: 0 = ei koskaan käyttäydy näin (Ek), 1 = toisinaan (T), 2 =

usein (U) ja 3 = lähes aina käyttäytyy näin (La).

2.2.1 Sosiaaliset taidot

Seuraavilla väittämillä (13 kpl) mitattiin 4-vuotiaan sosiaalisia taitoja:

Hän katsoo silmiin ja hänellä on hyvä katsekontakti, ymmärtää huumoria, hä-

nellä on hyvät pöytätavat, sanoo ”kiitos” ja ”ole hyvä”, vastaa kun hänelle pu-

hutaan, osaa aloittaa keskustelun, kehuu toisia, auttaa vapaaehtoisesti, pyytää

kohteliaasti apua, hymyilee muille, kannustaa toisia tekemään parhaansa, on-

nittelee muita, kun heille käy hyvin, tarjoutuu auttamaan muita lapsia. Sosiaali-

sia taitoja 4-vuotiaana mittaavista väittämistä muodostettiin summamuuttuja,

jonka Cronbachin alfaksi  muodostui  ,802.  Summamuuttujaa  muodostettaessa

kukin muuttuja standardoitiin.

Seuraavilla väittämillä (14 kpl) mitattiin 9-vuotiaan sosiaalisia taitoja:

Sanoo ”kiitos” ja ”ole hyvä”, kannustaa muita tekemään parhaansa, onnitte-

lee muita, kun heille käy hyvin, ymmärtää huumoria, auttaa vapaaehtoisesti,

hänellä on hyvät pöytätavat, osaa tehdä ehdotuksia ja aloitteita loukkaamatta

muita, pyytää kohteliaasti apua, kehuu toisia, osaa aloittaa keskustelun, vastaa,

kun hänelle puhutaan, pyrkii saamaan muissa parhaan esiin, hän on kiinnostu-

nut muiden ideoista ja tarjoutuu auttamaan muita lapsia. Sosiaalisia taitoja 9-

vuotiaana mittaavista väittämistä  muodostettiin summamuuttuja, jonka Cron-

bachin  alfa  -kertoimeksi  muodostui  ,887.  Summamuuttujaa  muodostettaessa

kukin muuttuja standardoitiin.

Sosiaalisten taitojen pysyvyyttä tarkasteltaessa summamuuttuja jaettiin kol-

meen muuttujaryhmään 4-vuotiaana mitatun taidon mukaan: 1 = taidoiltaan

heikot, 2 = keskiverrot ja 3 = vahvat. Sama luokittelu tehtiin myös 9-vuotiaana

mitatuille  taidoille.  Ryhmien  jaottelu  suoritettiin  käyttämällä  katkaisurajana

yhtä keskihajontaa. Standardoiduista muuttujista  heikoiksi luokiteltiin taidot,

jotka olivat vähintään yhden keskihajonnan verran keskiarvoa heikommat. Kes-
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kiarvo sai arvon 0. Vahvoiksi taidoiksi luokiteltiin vähintään yhden keskihajon-

nan verran  keskiarvoa paremmat  taidot.  Sosiaalisissa  taidoissa  luokat  saivat

korkeimmillaan seuraavat arvot: vahvat taidot 3,02 ja heikot taidot -1,03. Keski-

verrot taidot olivat vahvojen ja heikkojen väliin jääneet arvot.

2.2.2 Sopeutuvuus

Sopeutuvuutta mitattiin 4-vuotiaana väittämillä (10 kpl):

Antaa toisten leikkiä leluillaan ja tavaroillaan, vaikea sopeuttaa toimintata-

paansa  tehtävän  vaihtuessa,  väittää  vastaan,  jos  häntä  pyydetään  tekemään

asiat toisin, sopeutuu helposti muutoksiin tutuissa toimintatavoissa, sopeutuu

helposti uusiin hoitajiin ja opettajiin, kokeilee uusia asioita, toimii tutkien, kun

on uudessa ympäristössä, menee pois tolaltaan, jos joutuu jäämään uuteen ti-

lanteeseen ilman vanhempiaan tai tuttua hoitajaa, nauraa, on ”reilu kaveri”. So-

peutumista 4-vuotiaana mittaavista väittämistä muodostettiin summamuuttuja,

jonka Cronbachin alfa -kertoimeksi muodostui ,626. Summamuuttujaa muodos-

tettaessa kukin muuttuja standardoitiin.

Sopeutuvuutta mitattiin 9-vuotiaana väittämillä (7 kpl):

Sopeutuu helposti uusiin opettajiin, on helposti tyynnytettävissä kun on vihai-

nen, on kovin harmissaan jos suunnitelmia muutetaan, sopeutuu helposti muu-

toksiin totutuissa toimintatavoissa, antaa toisten lasten leikkiä leluillaan tai ta-

varoillaan, on ”reilu kaveri” ja sopeutuu helposti muutoksiin perheen suunni-

telmissa. Sopeutumista 9-vuotiaana mittaavista väittämistä muodostettiin sum-

mamuuttuja, jonka Cronbachin alfa -kertoimeksi muodostui ,758. Summamuut-

tujaa muodostettaessa kukin muuttuja standardoitiin.

Sopeutuvuuden pysyvyyttä tarkasteltaessa summamuuttuja jaettiin kolmeen

muuttujaryhmään 4-vuotiaana mitatun taidon mukaan: 1 = taidoiltaan heikot, 2

= keskiverrot ja 3 = vahvat. Sama luokittelu tehtiin myös 9-vuotiaana mitatuille

taidoille. Ryhmien jaottelu suoritettiin käyttämällä katkaisurajana yhtä keskiha-

jontaa.  Standardoiduista  muuttujista  heikoiksi  luokiteltiin  taidot,  jotka olivat

vähintään yhden keskihajonnan verran keskiarvoa heikommat.  Keskiarvo sai
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arvon 0. Vahvoiksi taidoiksi luokiteltiin vähintään yhden keskihajonnan verran

keskiarvoa paremmat taidot. Sopeutuvuuden muuttujaluokat saivat korkeim-

millaan seuraavat arvot: vahvat taidot 2,48, keskiverrot taidot 0,84 ja heikot tai-

dot -1,13. Keskiverrot taidot olivat vahvojen ja heikkojen väliin jääneet arvot.

Päiväkotihoitoon osallistuminen 4-vuotiaana

Päiväkotihoitoon  osallistumista  selvitettiin  4-vuotiaiden  lasten  vanhemmilta

kyselylomakkeella, josta huomioitiin vain ensimmäisen, päivähoitoon osallistu-

mista koskevan kysymyksen tiedot. Kysymyksessä vanhempia pyydettiin ras-

tittamaan lapsen tämänhetkinen hoitomuoto. Vaihtoehdot olivat seuraavat: äiti

hoitaa kotona,  isä hoitaa kotona,  äiti  ja  isä hoitavat kotona,  isovanhempi tai

muu sukulainen hoitaa lasta, yksityinen hoitaja (muu kuin sukulainen), perhe-

päivähoito (kunnallinen), päiväkotihoito, muu (esim. seurakunnan kerho, avoin

päiväkoti). Aineistossa vastausvaihtoehdoille annettiin arvot 0 = ei päiväkodis-

sa, 1 = on päiväkodissa.

2.3 Aineiston analyysi

Tilastollisesti  aineisto  käsiteltiin  SPSS  24  -ohjelmalla.  Menetelminä  käytettiin

Pearsonin korrelaatiotestiä, ristiintaulukointia, khiin neliö-testiä, toistomittaus-

ten kovarianssianalyysia ja riippumattomien otosten t-testiä.

Aluksi  muodostetuista  muuttujista  tarkasteltiin  niiden  normaalijakautunei-

suus. Lisäksi laskettiin kuvailevat tiedot, eli keskiarvo ja keskihajonta.

Pearsonin  korrelaatiokertoimen  avulla  tarkastellaan  normaalijakautuneiden

muuttujien yhteyttä toisiinsa (Metsämuuronen 2008), tässä tutkimuksessa ensin

4-vuotiaan sosiaalisia taitoja 9-vuotiaan sosiaalisiin taitoihin.  Sama tarkastelu

tehtiin myös 4- ja 9-vuotiaan sopeutuvuudelle.

Ristiintaulukoinnilla voidaan havaita yhteyttä kahden eri  muuttujan välillä

(Metsämuuronen 2003). Ristiintaulukoinnin avulla vertailtiin 4-vuotiaana hei-

koiksi, keskiverroiksi ja vahvoiksi luokiteltujen muuttujien mahdollista siirty-

mää taitoryhmästä toiseen 9-vuotiaana. Lisäksi khiin neliö-testillä voidaan saa-
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da tietoa siitä, oliko muuttujien välillä todellista eroa vai johtuiko ero sattumas-

ta (Metsämuuronen 2003).

Varianssianalyysin avulla voidaan tutkia, onko ryhmien välisissä keskiarvois-

sa tilastollisesti merkitseviä eroja. Varianssi kuvaa aineistossa esiintyvää vaihte-

lua. (Metsämuuronen 2008.) Analyyseissa lisäksi kontrolloitiin riskiryhmän vai-

kutus tuloksiin, eli riskiryhmä kontrolloitiin niin sanotuksi kovariaatiksi. Ana-

lyysimenetelmänä käytettiin toistomittausten kovarianssianalyysia (ANCOVA).

Se toimii parhaiten tilanteessa, jossa on yksi tai useampi selitettävä ja ryhmitte-

levä muuttujia, sekä vakioitu muuttuja (Metsämuuronen 2008). Tässä tutkimuk-

sessa kovarianssianalyysilla tarkasteltiin sukupuolen ja päiväkotihoidon yhteyt-

tä  sosiaalisiin  taitoihin  ja  sopeutuvuuteen.  Toistomittauksia  oli  analyyseissa

kaksi, lasten ollessa 4- ja 9-vuotiaita. Ensin selvitettiin keskiarvotason kehitystä

lapsen  sukupuoli  ryhmittelevänä  tekijänä.  Sama analyysi  tehtiin  seuraavaksi

päiväkotihoito ryhmittelevänä tekijänä.

Lopuksi selvitettiin lapsen sukupuolen ja päiväkotihoidon yhteyttä 4- ja 9-

vuotiaan sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen riippumattomien otosten t-tes-

tin avulla. T-testin avulla pystyttiin vertailemaan ryhmien välisiä keskiarvoja

sukupuoli tai päiväkotihoito riippuvana muuttujana.

2.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Lapsen kielen kehitys ja  familiaalinen dysleksiariski  -tutkimus on hankkinut

tutkimusluvat  tutkittavilta  ja  tutkimukseen  kohdistuva  eettinen  ennakkoar-

viointi on tehty. Tutkittavia ei ole voitu tunnistaa tutkimuksen missään vaihees-

sa. Osallistuminen oli perheille vapaaehtoista. Heille kerrottiin tutkimuksen tar-

koituksesta etukäteen ja osallistuminen oli  mahdollista keskeyttää milloin ta-

hansa.

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

ohjeiden mukaisesti niin, että tutkimuksessa on noudatettu toimintatapoina re-

hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa

ja esittämisessä,  sekä tutkimuksen ja  sen tulosten arvioinnissa.  Tämän tutki-
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muksen tulokset esitetään rehellisesti ja niiden luotettavuutta arvioiden. Tutki-

musta tehdessä on käytetty tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eetti-

sesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Muiden tutki-

joiden työt ja saavutukset on otettu huomioon viittaamalla niihin asianmukai-

sella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Sitouduin pitämään sa-

lassa tutkimusaineistoni. Tämä tutkimus on kokonaisuudessaan toteutettu tie-

tokoneella, jonka olen suojannut salasanalla niin, ettei muilla ole ollut mahdolli-

suutta käsitellä tiedostoja. Tutkimusaineistoni on anonymisoitu, eikä ole mis-

sään vaiheessa sisältänyt tutkittavien tunnistetietoja.  Tutkielmani valmistuttua

hävitän kokonaisuudessaan saamani tutkimusaineiston.
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3 TULOKSET

3.1 Sosiaalisten taitojen pysyvyys

Ensimmäisenä  tutkimuskysymyksenä  tarkasteltiin  kuinka  pysyviä  sosiaaliset

taidot  olivat  4-vuotiaasta  9-vuotiaaksi.  Sosiaalisista  taidoista  muodostettujen

muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat ovat nähtävissä taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Sosiaalisten taitojen muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat.

Otoskoko (N) Keskiarvo Keskihajonta

4v. sos. taidot 191 22.84 4.69

9v. sos.taidot 179 26.88 6.10

Ensin tutkittiin sosiaalisten taitojen pysyvyyttä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Jatku-

vien muuttujien Pearsonin  korrelaatiotestin tulokset osoittivat, että 4-vuotiaan

sosiaaliset taidot olivat yhteydessä 9-vuotiaan sosiaalisiin taitoihin. Mitä vah-

vemmat taidot olivat 4-vuotiaana, sitä vahvemmat ne olivat 9-vuotiaana 

(r = .43, p<.001, r2 = 18.57 %).

Seuraavaksi selvitettiin sosiaalisten taitojen pysyvyyttä taitoryhmien avulla.

Lapset jaettiin kolmeen taitoryhmään: heikot, keskiverrot ja vahvat. Taulukosta

2 voidaan todeta, että lapsista joilla oli heikot sosiaaliset taidot 4-vuotiaana, yli

puolet siirtyi keskivertojen taitojen luokkaan. Kuitenkin lähes kaksi viidesosaa

heikkojen sosiaalisten taitojen ryhmän lapsista  oli 9-vuotiaana sosiaalisilta tai-

doiltaan edelleen heikkoja. Keskiverrot sosiaaliset taidot pysyivät enemmistöllä

lapsista  keskivertoina  mittauskertojen  välillä.  Keskiverroista  sosiaalisista  tai-

doista siirryttiin vahvoihin sosiaalisiin taitoihin hieman enemmän kuin heikkoi-

hin sosiaalisiin taitoihin. Yli puolet lapsista, joilla oli 4-vuotiaana vahvat taidot,

siirtyivät 9 vuoden ikään mennessä keskivertojen sosiaalisten taitojen ryhmään.

Tässä tutkimuksessa heikot sosiaaliset taidot olivat pysyvämpiä kuin vahvat so-

siaaliset  taidot.  Heikoista  ja  vahvoista  taitoryhmistä  siirryttiin  enimmäkseen
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keskiverroiksi luokiteltujen taitojen ryhmään. Sosiaalisten taitojen osalta keski-

verrot taidot olivat kaikkein pysyvimpiä. 

TAULUKKO 2. Sosiaalisten taitojen pysyvyys  4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi taito-
ryhmittäin tarkasteltuna (N =  175). 

4-vuotiaan sosiaaliset taidot 9-vuotiaan sosiaaliset taidot (%)

Heikot Keskiverrot Vahvat

Heikot (N = 31 ) 38.7 54.8 6.5

Keskiverrot (N = 117) 12.8 70.1 17.1

Vahvat (N = 27) 16.0 64.6 19.4

Khiin neliö -riippuvuustestin tulokset osoittivat, että 4-vuotiaan lapsen sosiaa-

listen taitojen taso on yhteydessä lapsen taitotasoon 9-vuotiaana (χ2(4) = 26.68,

p < .001). 

3.1.1 Sukupuolen yhteys sosiaalisiin taitoihin tai niiden muutokseen

Toisena  tutkimuskysymyksenä  tarkasteltiin  sukupuolen  yhteyttä  sosiaalisiin

taitoihin.  Tyttöjen  ja  poikien  sosiaalisten  taitojen  keskiarvot  ja  keskihajonnat

ovat nähtävissä taulukossa 3.

Seuraavaksi tehtiin toistomittausten kovarianssianalyysi, jossa ryhmittelevä-

nä tekijänä oli lapsen sukupuoli (taulukko 4). Riskiryhmän vaikutus tuloksiin

kontrolloitiin. Ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitse-

vä, mikä osoitti, että muutos sosiaalisissa taidoissa oli samanlaista tytöillä ja po-

jilla. Tyttöjen ja poikien välistä eroa esiintyi kuitenkin siten, että tytöt olivat tai-

doiltaan hieman vahvempia kuin pojat. 

Lopuksi verrattiin tyttöjen ja poikien eroa sosiaalisissa taidoissa 4- ja 9-vuo-

tiaina riippumattomien otosten t-testillä.  Testin tulos osoitti,  että 4-vuotiaana

sukupuoliero ei ollut merkitsevä (t(189) = 1.81, p>.05), mutta 9-vuotiaana tyttö-

jen sosiaaliset taidot olivat vahvemmat kuin pojilla (t(177) = 2.14, p<.05).
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TAULUKKO 3. Tyttöjen ja poikien sosiaalisten taitojen keskiarvot ja keskihajon-
nat.

Sos.taidot Tytöt Pojat
Ka Kh N Ka Kh N

4-vuotias 23.57 4.70 87 22.32 4.31 88
9-vuotias 27.74 6.03 87 25.79 5.93 88
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TAULUKKO 4. Sosiaaliset taidot, sukupuoli

Ryhmittelevät teki-

jät

Sosiaaliset taidot

Yhdysvaikutus Ajan päävaikutus Ryhmän päävaikutus

F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2

Sukupuoli 0.77 (1, 172) 0.004 3.66 (1, 172) 0.021 6.059* (1, 172) 0.034

Huom. ***p < .001; ** p < .01; *p < .05
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3.1.2 Päiväkotihoidon yhteys sosiaalisiin taitoihin tai niiden muutokseen

Kolmantena  tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin  päiväkotihoidon yhteyttä  so-

siaalisiin taitoihin tai  sen muutokseen.  Taulukossa 5 on kuvattu 4-vuotiaana

päiväkodissa ja muussa hoitomuodossa olevien lasten sosiaalisten taitojen kes-

kiarvot ja keskihajonnat.

Seuraavaksi tehtiin toistomittausten kovarianssianalyysi, jossa ryhmittelevä-

nä tekijänä oli lapsen hoitomuoto (taulukko 6). Riskiryhmän vaikutus tuloksiin

kontrolloitiin. Ajan ja hoitomuodon yhdysvaikutus osoitti, että sosiaalisten tai-

tojen muutos oli samanlaista riippumatta siitä, missä lapsi oli 4-vuotiaana hoi-

dossa. 

Lopuksi verrattiin 4-vuotiaana päiväkodissa olleiden lasten sosiaalisten taito-

jen eroa muussa hoitomuodossa olleiden lasten sosiaalisiin taitoihin riippumat-

tomien otosten t-testillä. Testin tulos osoitti, ettei ero ollut merkitsevä 4-vuotiaa-

na (t(178) = -.45, p>.05) tai 9-vuotiaana (t(166) = 1.16, p>.05). 

TAULUKKO 5. Päiväkodissa ja muussa hoitomuodossa olevien lasten sosiaalis-
ten taitojen keskiarvot ja keskihajonnat

Sos.taidot Päiväkoti Muu hoitomuoto
Ka Kh N Ka Kh N

4-vuotias 23.21 4.14 57 22.81 4.78 115
9-vuotias 26.02 5.82 57 27.24 6.03 115
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TAULUKKO 6. Päiväkotihoidon yhteys sosiaalisiin taitoihin

Ryhmittelevät teki-

jät

Sosiaaliset taidot

Yhdysvaikutus Ajan päävaikutus Ryhmän päävaikutus

F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2

Hoitomuoto 2.72 (1, 169) 0.016 4.58 (1, 169) 0.026 0.240* (1, 169) 0.001

Huom. ***p < .001; ** p < .01; *p < .05
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3.2 Sopeutuvuuden pysyvyys 

Neljäntenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin kuinka pysyvää sopeutuvuus oli

4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Sopeutuvuudesta muodostettujen muuttujien keski-

arvot ja keskihajonnat ovat nähtävissä taulukossa 7. 

TAULUKKO 7. Sopeutuvuuden muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat.

Otoskoko (N) Keskiarvo Keskihajonta

4v. Sopeutuvuus 191 20.47 3.35

9v. Sopeutuvuus 179 14.83 3.18

Ensin tutkittiin sopeutuvuuden pysyvyyttä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Jatkuvien

muuttujien Pearsonin korrelaatiotestin tulokset osoittivat, että sopeutuvuus 4-

vuotiaana olivat yhteydessä 9-vuotiaan sopeutuvuuteen. Mitä vahvempaa so-

peutuvuus oli 4-vuotiaana, sitä vahvempaa se oli 9-vuotiaana (r = .30, p < .001,

r2 = 9.25 %).

Seuraavaksi selvitettiin sopeutuvuuden pysyvyyttä taitoryhmien avulla. Lap-

set jaettiin kolmeen taitoryhmään: heikot, keskiverrot ja vahvat. Taulukosta 8

voidaan todeta, että lapsista joilla sopeutuvuus oli 4-vuotiaana heikkoa, yli puo-

let siirtyivät keskiverron sopeutuvuuden ryhmään. Kuitenkin sopeutuvuudel-

taan heikon ryhmän lapsista yli neljäsosa oli edelleen 9-vuotiaina sopeutuvuu-

deltaan heikkoja ja vain hyvin pieni osa lapsista siirtyi sopeutuvuudeltaan vah-

vojen luokkaan. Keskiverto sopeutuvuus oli selkeästi pysyvämpää kuin heikko

tai vahva sopeutuvuus. Keskiverrosta sopeutuvuudesta siirryttiin heikkoon ja

vahvaan sopeutuvuuteen lähes saman verran. Yli puolella lapsista, joilla oli 4-

vuotiaana vahva sopeutuvuus, oli sopeutuvuus enää keskivertoa 9-vuotiaana.

Vahvasta sopeutuvuudesta oli enemmän muutosta heikkoon sopeutuvuuteen

kuin toisinpäin.
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TAULUKKO 8.  Sopeutuvuuden pysyvyys 4–vuotiaasta 9-vuotiaaksi  taitoryh-
mittäin tarkasteltuna (N = 175).

4-vuotiaan sopeutuvuus 9-vuotiaan sopeutuvuus (%)

Heikot Keskiverrot Vahvat

Heikot (N = 33) 30.3 66.7 3.0

Keskiverrot (N = 111) 10.8 75.7 13.5

Vahvat (N = 31) 12.9 61.3 25.8

Khiin neliö -riippuvuustestin tulokset osoittivat, että 4-vuotiaan lapsen sopeu-

tuvuuden taso on yhteydessä lapsen sopeutuvuustasoon 9-vuotiaana  (χ2(4) =

13.49, p < .009). 

3.2.1 Sukupuolen yhteys sopeutuvuuteen tai sen muutokseen

Viidentenä  tutkimuskysymyksenä  tarkasteltiin  sukupuolen  yhteyttä  sopeutu-

vuuteen. Tyttöjen ja poikien sopeutuvuuden keskiarvot ja keskihajonnat ovat

nähtävissä taulukossa 9.

Seuraavaksi tehtiin toistomittausten kovarianssianalyysi, jossa ryhmittelevä-

nä tekijänä oli lapsen sukupuoli (taulukko 10). Riskiryhmän vaikutus tuloksiin

kontrolloitiin. Ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus oli ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevä, mikä osoitti,  että muutos sopeutuvuudessa oli samanlaista tytöillä ja

pojilla.

Lopuksi verrattiin tyttöjen ja poikien eroa sopeutuvuudessa 4- ja 9-vuotiaina

riippumattomien otosten t-testillä. Testin tulos osoitti, että sukupuoliero ei ollut

merkitsevä  4-vuotiaana  (t(189)  =  1.57,  p>.05) tai  9-vuotiaana  (t(177)  =  .667,

p>.05).

TAULUKKO 9. Tyttöjen ja poikien sopeutuvuuden keskiarvot ja keskihajonnat.

Sopeutuvuus Tytöt Pojat
Ka Kh N Ka Kh N

4-vuotias 20.85 3.19 87 20.20 3.49 88
9-vuotias 14.94 2.87 87 14.53 3.40 88
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TAULUKKO 10. Sopeutuvuus ja sukupuoli, ryhmän ja ajan päävaikutukset.

Ryhmittelevät teki-

jät

Sopeutuminen

Yhdysvaikutus Ajan päävaikutus Ryhmän päävaikutus

F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2
Sukupuoli 0.04 (1, 172) 0.000 68.05 (1, 172) 0.28 2.54* (1, 172) 0.02

Huom. ***p < .001; ** p < .01; *p < .05
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3.2.2 Päiväkotihoidon yhteys sopeutuvuuteen tai sen muutokseen

Kuudentena  tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin päiväkotihoidon yhteyttä  so-

peutuvuuteen tai sen muutokseen.  Taulukossa 11 on kuvattu 4-vuotiaana päi-

väkodissa ja muussa hoitomuodossa olevien lasten sopeutuvuuden keskiarvot

ja keskihajonnat.

Seuraavaksi tehtiin toistomittausten kovarianssianalyysi, jossa ryhmittelevä-

nä tekijänä oli lapsen hoitomuoto (taulukko 12). Riskiryhmän vaikutus tuloksiin

kontrolloitiin. Ajan ja hoitomuodon yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä, mikä osoitti, että sopeutuvuuden muutos oli samanlaista riippumatta sii-

tä, missä lapsi oli 4-vuotiaana hoidossa. 

Lopuksi verrattiin 4-vuotiaana päiväkodissa olleiden lasten sopeutuvuuden

eroa muussa hoitomuodossa olleiden lasten sopeutuvuuteen riippumattomien

otosten t-testillä.  Testin tulos osoitti,  että  ero ei  ollut  merkitsevä 4-vuotiaana

(t(178) = -.35, p> .05) tai 9-vuotiaana (t(166) = 1.45, p>.05)

TAULUKKO 11. Päiväkodissa ja muussa hoitomuodossa olevien lasten sopeu-
tuvuuden keskiarvot ja keskihajonnat

Sopeutuvuus Päiväkoti Muu hoitomuoto
Ka Kh N Ka Kh N

4-vuotias 20.58 3.26 57 20.48 3.42 115
9-vuotias 14.25 3.40 57 15.01 2.94 115
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TAULUKKO 12. Sopeutuvuus ja hoitomuoto, ryhmän ja ajan päävaikutukset.

Ryhmittelevät teki-

jät

Sopeutuminen

Yhdysvaikutus Ajan päävaikutus Ryhmän päävaikutus

F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2 F-arvo (df1, df2) p2ηp2
Hoitomuoto 1.18 (1, 169) 0.007 70.11 (1, 169) 0.29 0.214* (1, 169) 0.001

Huom. ***p < .001; ** p < .01; *p < .05
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4 POHDINTA

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 4–9-vuotiaiden lasten sosiaalisten taitojen ja so-

peutuvuuden pysyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen ja päiväkotihoidon

yhteyttä sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen sekä niiden muutokseen.

Tutkimustulosten mukaan 4-vuotiaan sosiaaliset taidot olivat yhteydessä lap-

sen sosiaalisiin taitoihin 9-vuotiaana. Mitä vahvemmat lapsen sosiaaliset taidot

olivat 4-vuotiaana, sitä vahvemmat ne olivat 9-vuotiaana. Aikaisemmissa tutki-

muksissa sosiaalisissa taidoissa on todettu pysyvyyttä (Briggs-Gowan ym. 2006;

Laine ym. 2010; NICHD 2008), joten tutkimustulos tukee aikaisempia tutkimus-

tuloksia. Taitoryhmiä tarkasteltaessa keskiverrot sosiaaliset taidot olivat pysy-

vimpiä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. Seuraavaksi pysyvimpiä olivat vahvat sosiaa-

liset taidot ja vähiten pysyviä heikot sosiaaliset taidot. 

Sukupuolten välillä oli eroa sosiaalisissa taidoissa, sillä tytöt olivat 4-vuotiai-

na hieman poikia vahvempia ja 9-vuotiaina sukupuolten välinen ero oli merkit-

sevä. Tutkimustulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa tyttöjen

sosiaaliset taidot on todettu olevan  poikia vahvemmat (Abdi 2010; DiPrete &

Jennings 2012; Durmu o lu-Saltali & Arslan 2011; LaFreniere & Dumas 1996)şoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin .

Vanhempien arviointiin on saattanut vaikuttaa tyttöjen ja poikien käyttäytymi-

seen kohdistuvat erilaiset odotukset. Pojilla on saattanut esimerkiksi näyttäytyä

enemmän aggressiivisuutta, mutta se on voitu arvioida lievemmäksi kuin tyttö-

jen, sillä tytöiltä usein odotetaan kontrolloidumpaa käyttäytymistä (Flannagan

& Perese 1998; Durmu o lu-Saltalin ja Arslan 2011; Kaltiala-Heino 2013; Repoşoğlu-Saltalin ğlu-Saltalin

2015).  Myös sukupuolittain eroavat kasvatuskäytännöt saattavat selittää eroa

sosiaalisissa taidoissa. Esimerkiksi Repo (2015) huomasi tutkimuksessaan, että

kasvattajat käyttivät erilaisia rangaistuksia tytöille ja pojille kohdatessaan kiel-

teistä  sosiaalista  käyttäytymistä.  Poikia  kohtaan  käytettiin  enemmän  muista

lapsista eristäviä rangaistuksia, joiden on arveltu vaikeuttavan sosiaalisten tai-

tojen oppimista (Repo 2015).
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Päiväkotihoito ei  ollut  yhteydessä sosiaalisiin taitoihin 4–9-vuotiaana,  vaan

tutkimukseen osallistuneiden lasten sosiaalisten taitojen muutos oli samanlaista

riippumatta siitä, missä he olivat 4-vuotiaana hoidossa. Tulos ei tue aikaisempia

tutkimustuloksia päiväkotihoidon myönteisestä vaikutuksesta  sosiaalisten tai-

tojen kehittymiseen (Andersson 1992; Mokrova ym. 2015). 

Päiväkotihoidon vaikutus lapsen sosiaalisiin taitoihin on tosin aina yksilöllis-

tä. Vaikka päiväkodin on todettu olevan erityisen sosiaalinen ympäristö (Puroi-

la & Estola 2012), joka mahdollistaa monipuolisen sosiaalisten taitojen harjoitte-

lun,  sosiaalisten  suhteiden  määrä  vaihtelee  merkittävästi  yksilöiden  välillä

(Vuorisalo 2013). Päiväkotihoidon ei siis voida ajatella kehittävän jokaisen lap-

sen sosiaalisia taitoja samalla tavalla perustuen sosiaalisten suhteiden määrään. 

Tutkijat (Kalliala 2008; Repo 2015) korostavat päiväkotihoidon laatua myön-

teisen sosiaalisen kehityksen mahdollistajana. Laadun on todettu olevan vaihte-

levaa (Kalliala 2008). Päiväkotihoidossa lapsen suhde kasvattajaan on todettu

tärkeäksi tekijäksi sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta (Peisner-Feinberg

ym. 2001). Kallialan (2008) tutkimuksen mukaan lasten ja kasvattajien vuorovai-

kutuksessakin on vaihtelua ja siinä voi olla puutteita esimerkiksi sensitiivisyy-

teen ja vallankäyttöön liittyen. Tähän tutkimukseen osallistuneiden lasten päi-

väkotihoidon laadusta ei  ole tietoa.  Päiväkotihoidon vaikutuksesta  lasten so-

siaalisiin taitoihin ja sopeutuvuuteen tarvittaisiin lisää tutkimusta,  sillä aikai-

semmat tutkimustulokset  ovat olleet  ristiriitaisia.  Olisi  mielenkiintoista myös

vertailla perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa olleiden lasten sosiaalisia tai-

toja, jotta saataisiin tarkempaa tietoa erilaisten ympäristöjen vaikutuksesta lap-

sen käyttäytymiseen.

Tutkimustulosten mukaan 4-vuotiaan sopeutuvuus oli yhteydessä 9-vuotiaan

sopeutuvuuteen.  Mitä  vahvempaa  lapsen  sopeutuvuus  oli  4-vuotiaana,  sitä

vahvempaa se oli myös 9-vuotiaana. Tutkimustulos oli osittain samanlainen ai-

kaisempien kanssa, sillä sopeutuvuudessa on todettu pysyvyyttä (Denham ym.

2000; Lonigan ym. 2017; Morgan ym. 2008; Neuenschwander ym. 2012; Oliver &

Pike 2018). Taitoryhmiä tarkasteltaessa keskiverto sopeutuminen oli pysyvintä.
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Seuraavaksi pysyvintä oli heikko sopeutuminen ja vähiten pysyvintä oli vahva

sopeutuminen. 

Lapsen sukupuoli ei  ollut yhteydessä sopeutuvuuteen tai sen muutokseen.

Tutkimustulos ei  vastannut  aikaisempia tutkimuksia,  joissa poikien sopeutu-

vuus oli arvioitu heikommaksi kuin tyttöjen (LaFreniere & Dumas 1996; Loni-

gan ym. 2017; Veijalainen ym. 2017).  Tutkimustulos on yllättävä myös siksi,

että Veijalainen ym. (2017) arvelevat sopeutuvuuden taustalla vaikuttavan itse-

säätelyn ilmenevän pojilla eri tavalla ympäristöstä riippuen, esimerkiksi parem-

min muualla kuin päiväkodissa. Päiväkotihoito on pitkälti naisten kehittämää ja

suurin osa kasvatushenkilöstöstä on naisia, joten he saattavat arvioida tyttöjen

itsesäätelyn paremmaksi kuin poikien, sillä he voivat kokea tyttöjen toimintata-

vat soveliaammiksi (Veijalainen ym. 2017). Myös LaFreniere & Dumas (1996)

pohtivat arvioijan sukupuolella olevan mahdollisesti vaikutusta lapsen käyttäy-

tymisen arviointiin.  Tässä tutkimuksessa BASC-lomakkeen täytti  useimmiten

lapsen äiti, minkä olisi voinut olettaa vaikuttavan samalla tavalla lapsista teh-

tyihin arviointeihin niin, että tyttöjen sopeutuvuus olisi arvioitu poikia vahvem-

maksi.

Päiväkotihoidolla 4-vuotiaana ei ollut yhteyttä sopeutuvuuteen tai sen muu-

tokseen. Tutkimustulos ei vastannut oletusta päiväkotihoidossa olleiden lasten

heikommasta sopeutuvuudesta (NICHD 2003). Päiväkotihoito sisältää tekijöitä,

mitkä saattavat olla sopeutuvuuden kehitykselle hyödyllisiä tai haitallisia. Päi-

väkotihoito voi lisätä lapsen ongelmakäyttäytymistä (NICHD 2003). Toisaalta

päiväkodin pitäisi olla oppimisympäristönä joustava, henkilökunnan tulisi tu-

kea itsesäätelyä ja huomioida lasten erilaiset temperamenttipiirteet (Alijoki ym.

2016;  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  2016). Jatkossa olisikin  mielen-

kiintoista  tutkia,  onko  päiväkotihoito  yhteydessä  sopeutuvuuteen,  kun  huo-

mioidaan hoidon laatu ja se, miten lasten sopeutuvuuden kehitys huomioidaan

päiväkodin arjessa.  Verratessa tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutki-

muksiin, on huomioitava myös maailmanlaajuiset erot päiväkotihoidossa. Esi-

merkiksi NICHD -tutkimus on tehty Yhdysvalloissa, eikä siksi välttämättä ole

suoraan verrattavissa Pohjoismaihin (Hämäläinen, Kouvo, Silven 2009). 
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 Lapsen käyttäytymiseen yhteydessä olevien tekijöiden arviointi on haasteel-

lista. Tulee muistaa, että lapsen sosiaalisiin taitoihin vaikuttavat niin monet te-

kijät, ettei suoria päätelmiä voida tehdä (NICHD 2008). Kehitys alkaa lapsen ja

hoivaympäristön molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta,  joka on jatkuvasti

muuttuvaa. Myöhemmin lapsi asettuu sosiokulttuuriseen ympäristöönsä, johon

vaikuttavat erilaiset uskomukset ja arvot. Siksi eri tekijöiden vaikutusta tulee

arvioida varoen. (Laakso 2014.)  Tutkimuksessa mukana olleiden lasten kasvu-

ympäristöstä ei ole tarkempaa tietoa.  Vanhemmat eivät välttämättä tunne lap-

sen  kasvuympäristöä  koulussa  ja  vapaa-ajalla.  On  mahdollista,  etteivät  van-

hemmat tällöin tunnista, millainen sosiaalinen käyttäytyminen on lapselle tar-

koituksenmukaista ja oletukset sopivasta käyttäytymisestä saattavat vaikuttaa

vanhempien arviointeihin.

Tämän tutkielman aineistoa kerätessä lapsen vanhempaa pyydettiin arvioi-

maan BASC-lomakkeella lapsensa käytöstä kotioloissa. Jotta lapsen käyttäyty-

minen voitaisiin kokonaisuudessaan hahmottaa, sitä tulisi arvioida eri ympäris-

töissä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien ja luokanopettajien havainnot

olisivat  lisänneet  tutkimuksen  luotettavuutta.  Toisaalta  voidaan  olettaa  van-

hempien tuntevan lapsensa parhaiten ja näkevän lapsensa käyttäytymistä useis-

sa eri  tilanteissa,  kuten harrastuksissa ja  juhlissa.  Useamman kasvattajan ha-

vainnot olisivat kuitenkin mahdollistaneet kattavamman arvioinnin siitä, miten

lapsi käyttäytyy erilaisissa ympäristöissä.

Vanhempien  vastaukset  heidän  lastensa  käyttäytymisestä  voidaan  ajatella

olevan todenmukaisia. Tutkittavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti,

eikä heidän henkilöllisyyttään voitu tunnistaa tutkimuksen missään vaiheessa. 

Rajoituksena tässä tutkimuksessa on, että kaikki tutkittavat olivat Keski-Suo-

men alueelta, jonka mahdollista vaikutusta tutkimustulosten yleistettävyyteen

ei tiedetä. Otoskoot olivat pieniä vertailtaessa taitoryhmiä, samoin tarkasteltaes-

sa sukupuolen tai päiväkotihoidon yhteyttä sosiaalisiin taitoihin ja sopeutuvuu-

teen. Otoskokojen pienuus saattaa rajoittaa tämän tutkimuksen yleistettävyyttä.

BASC-lomake on standardoitu (Gladman & Lancaster 2003) ja todettu huo-

mioivan lapsen kehitystä monipuolisesti, joten sillä kerätyn tiedon voidaan olet-
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taa mittaavan kattavasti sosiaalisia taitoja ja sopeutuvuutta. Tutkimustulokset

olivat selkeät ja aineiston summamuuttujien reliabiliteetit korkeat.

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää havainnointiaika 4-vuotiaasta 9-vuo-

tiaaksi, jolloin lapsi kokee tärkeän siirtymän koti- tai päivähoidosta kouluun.

Ympäristön muuttuminen voi asettaa erilaisia odotuksia lapsen sopeutuvuudel-

le.  Sosiaaliset  taidot  ovat  yhteydessä  aikaisempiin  sosiaalisiin  kokemuksiin

(NICHD 2008), joiden karttumisessa viisi vuotta on pitkä aika.

Lasten sosiaaliset taidot ja sopeutuvuus jaoteltiin tätä tutkimusta varten heik-

koihin, keskivertoihin ja vahvoihin käyttäen jakoperusteena yhtä keskiarvosta

poikkeavaa keskihajontaa, mikä tulee huomioida arvioidessa taitoryhmiin liit-

tyviä tutkimustuloksia. Tutkimustuloksista voidaan, keinotekoisesta jaottelusta

huolimatta, tarkastella sosiaalisten taitojen ja sopeutuvuuden pysyvyyttä tai toi-

seen taitoryhmään siirtymistä 4-vuotiaasta 9-vuotiaaksi. 

Sosiaalisia taitoja ja sopeutuvuutta ei ole aikaisemmin tutkittu useammalla ta-

soarvioinnilla (heikko, keskiverto, vahva).  Olisi hyödyllistä tutkia laajemmin

taitoryhmien pysyvyyttä, jotta tukea tarvitsevat lapset voitaisiin tunnistaa tar-

kemmin ja aikaisemmin. Lapsen ongelmat voivat kasautua ja monimutkaistua

(Breggs-Gowan ym. 2006; Neitola 2013; Opetushallitus 2019), joten ongelmien

tunnistaminen ja  niihin  puuttuminen  mahdollisimman varhaisessa  vaiheessa

on tärkeää. 

Tutkimustulosten perusteella tulisi huomioida, että sekä sosiaalisissa taidois-

sa että sopeutuvuudessa oli pysyvyyttä. Mitä vahvemmat sosiaaliset taidot ja

sopeutuvuus olivat lapsen ollessa 4-vuotias, sitä vahvemmat ne olivat lapsen ol-

lessa 9-vuotias. Varhaisen tunnistamisen osalta voidaan näiden tutkimustulos-

ten perusteella ajatella, että lapsi, jolla on 4-vuotiaana heikot sosiaaliset taidot

tai sopeutuvuus, saattaa tarvita erityistä huomiota sosiaalisten taitojensa ja so-

peutuvuutensa kehittymiseksi.  Tutkimustulosten perusteella tyttöjen ja poikien

sopeutuvuuteen tulee kiinnittää yhtä paljon huomiota.
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