
Vanhemman itsetunnon, iän ja lasten lukumäärän 
yhteydet vanhemmuustyyliulottuvuuksiin 

Elina Rajalahti 
Anna Väliaho 

Psykologian laitos 
Jyväskylän yliopisto 

Toukokuu 2020 



 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
Psykologian laitos 
 
RAJALAHTI, ELINA & VÄLIAHO, ANNA: Vanhemman itsetunnon, iän ja lasten 
lukumäärän yhteydet vanhemmuustyyliulottuvuuksiin 
 
Pro Gradu - tutkielma 39s, 2 liites. 
 
Ohjaaja: Kaisa Aunola 
Psykologia 
Toukokuu 2020 
 

 
 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Tässä Pro gradu -tutkimuksessa tutkittiin vanhemman itsetunnon, iän sekä lasten lukumäärän           
yhteyksiä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin (lämpimyys, behavioraalinen kontrolli ja      
psykologinen kontrolli). Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, ovatko vanhemman itsetunnon ja          
vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteydet erilaisia riippuen vanhemman iästä tai lasten        
lukumäärästä. Tutkimus oli osa Jyväskylän yliopiston toteuttamaa Vanhemmuuden        
voimavarat ja kuormitustekijät (VoiKu) tutkimushanketta, joka on osa kansainvälistä The          
International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -hanketta. Vanhemman itsetunnon, iän          
ja lasten lukumäärän yhteyttä vanhemmuuden lämpimyyteen, behavioraaliseen kontrolliin ja         
psykologiseen kontrolliin tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella sekä hierarkkisella       
regressioanalyysillä. Tulosten mukaan nuoremmilla vanhemmilla oli matalampi itsetunto        
kuin iäkkäämmillä vanhemmilla, ja nuorempien vanhempien vanhemmuudessa korostui        
enemmän behavioraalinen kontrolli verrattuna iäkkäämpiin vanhempiin. Vanhemman       
itsetunto oli yhteydessä vanhemman lämpimyyteen ja psykologiseen kontrolliin siten, että          
korkeampi itsetunto oli yhteydessä korkeampaan lämpimyyteen, kun taas matalampi itsetunto          
oli yhteydessä korkeampaan psykologiseen kontrolliin. Lasten lukumäärä vaikutti        
vanhemman itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteyteen siten, että vanhemman        
itsetunnon ollessa matala, lasten korkeampi lukumäärä oli yhteydessä voimakkaammin         
psykologisen kontrollin käyttöön ja vähäisempään lämpimyyteen. Tutkimus osoitti        
vanhemman itsetunnolla olevan merkitystä sen kannalta, korostuuko vanhemmuudessa        
lämpimyys vai psykologinen kontrolli. Vanhemman itsetunnon vaikutus vanhemmuuteen        
olisi näin ollen tärkeä ottaa huomioon perheiden kanssa työskenneltäessä.  
 
Avainsanat: vanhemmuustyylit, lämpimyys, behavioraalinen kontrolli, psykologinen  
kontrolli, itsetunto   
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ABSTRACT 
 
The aim of the study was to investigate the connections between parent’s self-esteem, age              
and the number of children on parenting style dimensions (warmth, behavioral control,            
psychological control).This master’s thesis was conducted at University of Jyväskylä as a            
part of VoiKu- research project which is part of the International Investigation of Parental              
Burnout (IIPB)-project. Pearson’s correlation coefficients indicated a significant positive         
relationship between parents’ age and self-esteem and a significant negative relationship           
between parents’ age and behavioral control: the older the parents were, the higher was their               
level of self-esteem and the younger the parents were, the higher amount of behavioral              
control they reported. The results of hierarchical regression analysis indicated a significant            
positive relationship between parents’ self-esteem and parental warmth and a significant           
negative relationship between parents’ self-esteem and psychological control: the higher the           
parents’ level of self-esteem was, the higher level of parental warmth and the lower level of                
psychological control they reported. Further, a moderating effect of the number of children             
was found: the associations were stronger when the number of children at home was higher.               
The importance of self-esteem and its possible effects on parenting should be noted when              
considering ways to support favourable parenting.  
 
Keywords: parenting styles, parental warmth, behavioral control, psychological control, 
self-esteem 
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1 JOHDANTO 

Vanhemmuuteen tiedetään vaikuttavan monet tekijät, joista Belskyn (1984; 1990) mukaan 

tärkein on vanhemman psyykkinen hyvinvointi. Yhtenä vanhemmuuden psyykkisen 

hyvinvoinnin voimavarana voidaan pitää itsetuntoa (Laukkanen, Ojansuu, Tolvanen, Alatupa, 

& Aunola, 2014), jolla tiedetään olevan oleellinen merkitys vanhemman kyvylle kasvattaa 

lasta (DeHart & Pelham, 2007). Aiempi tutkimus antaa viitteitä siitä, että myös vanhemman 

iällä ja lasten lukumäärällä voi olla vaikutusta vanhemman itsetuntoon tai tapaan toimia 

vanhempana. Tutkimus iän vaikutuksesta vanhemmuustyyliin on osin ristiriitaista ja 

keskittynyt pääosin nuoriin äiteihin. Iän kuitenkin tiedetään vaikuttavan itsetuntoon (Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter, 2002; Trzesniewski, Donellan, & Robins, 2003), 

joten vanhemman iällä voi itsetunnon kautta olla mahdollisesti vaikutusta myös 

vanhemmuustyyliin. Olemassa olevan tutkimuksen mukaan lasten korkeampi lukumäärä 

vaikuttaa vanhemmuuteen useammin negatiivisesti kuin positiivisesti (Fox, Platz, & Bentley, 

1995; Friedson, 2015; Quarles 2013; Zussman, 1978), mutta tutkimusta lasten lukumäärän 

vaikutuksesta vanhemman itsetuntoon on hyvin vähän (ks. esim., Chen, Enright, & Tung, 

2016; Quarles, 2013). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vanhemman itsetunnon, iän ja lasten 

lukumäärän yhteyksiä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin sekä vanhemman iän ja lasten 

lukumäärän vaikutuksia vanhemman itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien välisiin 

yhteyksiin.  

1.1  Vanhemmuustyylit ja vanhemmuustyyliulottuvuudet 

Darling ja Steinberg (1993) ovat määritelleet vanhemmuustyylin erilaisiksi asenteiksi lasta 

kohtaan, joiden kautta lapsen ja vanhemman välinen emotionaalinen ilmapiiri rakentuu. 

Voidaan ajatella, että vanhemmuustyyli muodostaa kontekstin vanhempi-lapsi suhteelle 

(Baumrind, 1971). Vanhemmuustyyli muodostuu erilaisista kasvatuskäytännöistä, joilla 

tarkoitetaan vanhemman tapaa olla lapsen kanssa ja reagoida tämän käytökseen (Coplan, 

Hastings, Lagace-Seguin, & Moulton, 2002). Nämä erilaiset käytännöt ovat vanhemman 
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yksittäisiä tekoja ja keinoja saavuttaa valitsemansa kasvatuksellinen päämäärä (Darling &          

Steinberg, 1993). 

Baumrind (1966; 1971) on määritellyt vanhemmuustyylin koostuvan kahden        

vanhemmuutta keskeisesti kuvaavan ulottuvuuden, kontrolloivuuden ja lämpimyyden, kautta.        

Tutkimushavaintojensa pohjalta Baumrind on typologisoinut kolme vanhemmuustyyliä:       

salliva, autoritaarinen ja auktoritatiivinen. Myöhemmin Maccoby ja Martin (1983) laajensivat          

Baumrindin typologian nelikenttämalliksi sisällyttämällä siihen neljännen, laiminlyövän       

vanhemmuustyylin. Salliva vanhemmuustyyli sisältää paljon lämpöä ja vähän kontrollia,         

autoritaarinen vanhemmuustyyli sisältää paljon kontrollia ja vain vähän lämpöä, ja          

auktoritatiivista vanhemmuustyyliä kuvaa korkea lämpimyys ja kontrolli (Baumrind, 1966).         

Laiminlyövässä vanhemmuustyylissä sekä lämmön että kontrollin määrä on alhainen         

(Maccoby & Martin, 1983). Empiirinen tutkimus on laajasti tukenut väitettä, että           

auktoritatiivinen vanhemmuustyyli on lapsen kehityksen kannalta kaikkein suotuisin        

(Baumrind, 1971; Maccoby & Martin, 1983; Montgomery, Fisk, & Graig, 2008; Steinberg,            

Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch, 1994). Laiminlyövällä vanhemmuustyylillä taas on          

todettu olevan haitallisimmat vaikutukset lapsen kehitykselle (Aunola, Stattin, & Nurmi,          

2000; Maccoby & Martin, 1983; Montgomery ym., 2008; Steinberg ym., 1994). 

Sittemmin vanhemmuustyylejä on tarkasteltu typologisen lähestymistavan sijaan       

muuttujakeskeisesti eri vanhemmuustyyliulottuvuuksien kautta. Tämän myötä kontrolloivuus       

ulottuvuus on jaettu kahteen toisistaan laadullisesti erilaiseen ulottuvuuteen: behavioraaliseen         

ja psykologiseen kontrolliin (Barber, 1996; Barber & Xia, 2013). Muuttujakeskeinen          

näkökulma sallii vanhemmuustyyliulottuvuuksien yksittäisten vaikutusten tutkimisen      

(Barber, Stolz, Olsen, & Maughan 2005), eikä siten jaottele vanhempia kategorioihin, vaan            

hyödyntää koko aineiston tarkastelemalla muuttujien välisiä yhteyksiä ryhmittelemisen        

sijaan. Typologisessa lähestymistavassa taas iso osa aineistosta voi jäädä hyödyntämättä, kun           

osa vanhemmista ei välttämättä sovi ennalta määrättyihin neljään vanhemmuustyyliluokkaan         

(Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts, & Fraleigh, 1987; Kim & Rohner, 2002). Tässä            

tutkimuksessa vanhemmuustyylejä tarkastellaan muuttujakeskeisesti, eli     

vanhemmuustyyliulottuvuuksien  kautta.

Muuttujakeskeistä lähestymistapaa käyttävässä tutkimuskirjallisuudessa    

vanhemmuustyylejä on lähestytty kolmen ulottuvuuden kautta: lämpimyyden,       

behavioraalisen kontrollin ja psykologisen kontrollin (Maccoby & Martin, 1983).         
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Vanhemmuuden lämpimyyttä kuvaa lasta kohtaan osoitetut myönteiset tunteet, kannustus,         

hoiva, kiintymys sekä responsiivisuus ja hyväksyntä vuorovaikutuksessa (Maccoby &         

Martin, 1983; Schaefer, 1965). Behavioraalisella kontrollilla viitataan struktuuriin ja lapsen          

käyttäytymisen valvontaan (Bean, Barber, & Crane, 2006). Tällä tarkoitetaan sitä, että           

lapseen kohdistetaan selkeitä, johdonmukaisia ja ikätasoisia odotuksia tukien samalla lapsen          

autonomiaa (Akcinar & Baydar, 2014; Baumrind, 1983). Psykologinen kontrolli kuvaa          

vanhemman yritystä manipuloida lapsensa psykologista maailmaa esimerkiksi syyllistämällä,        

nolaamalla, ehdollisella rakkaudella ja lapsen tunteiden mitätöimisellä (Barber, 1996).

Psykologisen ja behavioraalisen kontrollin käytöllä on ehdotettu olevan erilaisia         

taustasyitä. Psykologisen kontrollin esiintymiseen on yhdistetty muun muassa vanhemman         

kokemat negatiiviset tunteet (Aunola, Tolvanen, Viljaranta, & Nurmi, 2013; Aunola,          

Viljaranta, & Tolvanen, 2017). On myös osoitettu, että psykologisen kontrollin käyttö           

vanhemmuudessa on erityisen tyypillistä vanhemmille, joilla on sisäänpäinkääntyneitä        

ongelmia, kuten masentuneisuutta tai matala itsetunto (Laukkanen ym., 2014; Lovejoy,          

Graczyk, O’Hare, & Neuman, 2000). Walling, Mills ja Freeman (2007) ovatkin pohtineet,            

että vanhemman alhaisempi hyvinvointi ja kyvyttömyyden tunteet voivat johtaa psykologisen          

kontrollin käyttöön kasvatuksessa. On myös ehdotettu, että psykologinen kontrolli kumpuaa          

vanhemman tarpeesta suojella valta-asemaa suhteessa lapseen, kun taas behavioraalisella         

kontrollilla vanhempi pyrkii sosiaalistamaan lasta (Walling ym., 2007). 

Vanhemmuustyylillä tiedetään olevan merkittävä vaikutus myös lapsen kehitykselle.        

Vanhemmuuden lämpimyyden tiedetään olevan yhteydessä positiivisesti lapsen kehitykseen,        

muun muassa tämän itsetuntoon (Brummelman, ym., 2015; Harris ym., 2017). Myös           

Behavioraalisella kontrollilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi lapsen         

toimintakykyyn (Bean ym., 2006). Vanhemman käyttämä runsas psykologinen kontrolli taas          

on tutkimuskirjallisuudessa yhdistetty haitallisempiin kehityksellisiin tuloksiin, muun muassa        

alhaiseen itsetuntoon (Plunkett, Henry, Robinson, Behnke, & Falcon, 2007) sekä          

masennukseen ja ahdistukseen (Barber, 1996; Garber, Robinson, & Valentiner, 1997). 
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1.2  Itsetunto 

 

Rosenberg (1965) on määritellyt itsetunnon globaaliksi, kokonaisvaltaiseksi arvioksi tunteista         

itseä kohtaan. Tutkimuskirjallisuudessa sen perustan on nähty rakentuvan pitkälti         

perhekontekstissa, yleensä lapsen vanhempien toimesta (Gentile ym., 2009). Itsetunto on          

persoonallisuuden piirteen kaltainen suhteellisen pysyvä rakenne, ja osa ihmisen         

persoonallisuutta (Keltinkangas-Järvinen, 2017; Robins & Trzesniewski, 2005; Trzesniewski        

ym., 2003). Keltinkangas-Järvisen (2017) mukaan hyvä itsetunto näkyy kykynä luottaa          

itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan heikkouksista huolimatta.         

Itsetunto on hyvä silloin, kun ihminen näkee itsessään enemmän positiivisia kuin negatiivisia            

ominaisuuksia, ja heikko silloin, kun ihminen näkee itsessään enemmän negatiivisia kuin           

positiivisia ominaisuuksia. Hyvä itsetunto on tutkimuskirjallisuudessa liitetty subjektiiviseen        

hyvinvointiin ja onnellisuuteen (Furnham & Cheng, 2000; Ji, Rana, Shi, & Zhong, 2019;             

Zimmerman, 1991), sinnikkyyteen vastoinkäymisissä, korkeampaan itsesäätelyyn (Di Paula        

& Campbell, 2002) sekä läheisyyteen ihmissuhteissa (Murray, 2005). Huono itsetunto taas on            

yhdistetty aggressiivisuuteen (Donellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi, 2005),         

psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin (Trzesniewski ym., 2006), sekä negatiivisiin käsityksiin          

itsestä, muista ja laajemmin koko maailmasta (Di Paula & Campbell, 2002). Tässä            

tutkimuksessa käytetään hyvän ja huonon itsetunnon sijasta termejä korkea ja matala           

itsetunto.

Pitkittäistutkimusten perusteella iän tiedetään olevan yhteydessä itsetuntoon (Robins        

ym., 2002; Trzesniewski ym., 2003). Keskimäärin itsetunto on suhteellisen korkea          

lapsuudessa, laskee nuoruuden aikana, nousee vähitellen läpi aikuisuuden ja laskee taas           

vanhetessa (Bleidorn ym., 2016; Orth, Trzesniewski, & Robins, 2010; Orth & Robins, 2014;             

Robins & Trzesniewskin, 2005). Huolimatta iän tuomista eroista itsetunnon tasossa,          

itsetunnossa olevien yksilöllisten erojen on havaittu säilyvän ajan kuluessa suhteellisen          

samanlaisena (Trzesniewski ym., 2003). Pysyvintä itsetunnon tiedetään olevan aikuisuudessa         

(Kuster & Orth, 2013; Robins & Trzeniewski, 2005). 

 

  

4 



1.3  Vanhemmuustyylin ja itsetunnon yhteys 

Belsky (1984) on luonut teoreettisen vanhemmuuden prosessimallin, jossa vanhemmuuden         

nähdään määrittyvän usean tekijän kautta. Näitä tekijöitä ovat vanhemman yksilölliset          

psykologiset resurssit, lapsen piirteet sekä kontekstuaaliset tekijät, kuten stressi ja tuki.           

Kontekstuaalinen stressi tai tuki voivat vaikuttaa vanhemmuuteen suoraan, tai epäsuorasti          

vanhemman psyykkisten resurssien kautta. Psyykkiset resurssit voivat siten toimia         

suojaavana tekijänä esimerkiksi silloin, kun ympäristö on stressaava tai tarjolla on vain vähän             

tukea. Belskyn (1984; 1990) ja Dixin (1991) mukaan tärkein vanhemmuuteen vaikuttava           

tekijä on vanhemman psyykkiset resurssit, ja suurinta vahinkoa vanhemmuudelle tekee          

vanhemman psyykkisten voimavarojen pettäminen. Vanhemmuuden prosessimalli on       

kerännyt vahvan empiirisen tuen vuosien saatossa (ks. esim., Taraban & Shaw, 2018).

Vanhempien psyykkistä hyvinvointia ja resursseja on tutkittu lähinnä vanhemman         

masennusoireiden (Pace & Shafer, 2013; Taraban & Shaw, 2018), koetun stressin (Cramm &             

Nieboer, 2011; Skreden ym., 2012) sekä persoonallisuuspiirteiden kautta (Taraban & Shaw,           

2018). Itsetunnon merkitystä vanhemman psyykkiselle hyvinvoinnille on tutkittu vähemmän,         

huolimatta siitä, että se nähdään merkittävänä osana persoonallisuutta (Keltikangas-Järvinen,         

2010; Robins & Trzesniewski, 2005; Trzesniewski ym., 2003) ja sen tiedetään voivan suojata             

psykologista hyvinvointia stressaavissa tilanteissa (Kim, Hogge, & Salvisberg, 2014).         

Itsetunnon merkitystä vanhemmuudelle on tärkeä tutkia, sillä sitä voidaan pitää yhtenä           

vanhemmuuden psyykkisenä voimavarana (Laukkanen ym., 2014), ja sillä on oleellinen          

merkitys vanhemman kyvylle kasvattaa lasta (DeHart & Pelham, 2007). 

Tiedetään, että vanhemmat joilla on hyvä itsetunto, päätyvät yleensä toimiviin ja           

johdonmukaisiin kasvatuskäytäntöihin (Baumrind, 2001; Quarles, 2013), sekä kannustavat        

lapsiaan ja osoittavat myönteisiä tunteita heitä kohtaan (Maccoby & Martin, 1983). Useissa            

tutkimuksissa onkin havaittu vanhemman hyvän itsetunnon olevan yhteydessä positiivisena         

pidettyyn auktoritatiiviseen vanhemmuustyyliin (Aunola, Nurmi, Onatsu-Arvilommi, &       

Pulkkinen, 1999; MacPhee ym., 1996; Onatsu-Arvilommi, Nurmi, & Aunola, 1998; Quarles,           

2013), jota luonnehtii vanhemmuuden lämpimyys. Vanhemman hyvä itsetunto on yhdistetty          

myös korkeaan hyvinvointiin (Ji ym., 2019), ja sen on todettu suojaavan vanhemmuudessa            

koetulta stressiltä (Thompson, 2009). 
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Baumrindin (2001) mukaan vanhemman matala itsetunto taas voi johtaa vaikeuksiin          

yleisesti vanhemmuudessa pärjäämisessä. Vanhemmat, joilla on matala itsetunto, kokevat         

enemmän vaikeuksia lasten kasvatuksessa ja valitsevat epäsuotuisia kasvatuskäytäntöjä        

(Dehart, Pelham, & Tennen, 2006). Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia, sillä tiedetään,            

että vanhemmuustyylin vaikutus lapsen itsetuntoon osaltaan vaikuttaa lapsen kykyyn         

harjoittaa vanhemmuutta omaa lasta kohtaan (Orth ym., 2010). Newcomb ja Loeb (1999)            

jakavat saman näkemyksen ja kuvaavat, että varhaiset haitalliset kokemukset voivat kehittää           

epävarmuuden tunteita omaan vanhemmuuteen ja luoda negatiivisen kuvan omasta lapsesta ja           

elämästä yleensä. Näin ollen on riski, että epäedulliset vanhemmuustyylit periytyvät          

sukupolvelta toiselle. Vanhemman matala itsetunto on yhdistetty myös psykologisen         

kontrollin käyttöön (Aunola ym., 2017; Laukkanen ym., 2014), sekä epäsuotuisina          

pidettyihin vanhemmuustyyleihin. Quarlesin (2013) tutkimuksessa vanhemman matalan       

itsetunnon ja sallivan vanhemmuustyylin väliltä löytyi yhteys, ja MacPhee (1996) totesi           

tutkimuksessaan vanhemman matalan itsetunnon olevan yhteydessä autoritaariseen       

vanhemmuustyyliin. Aunolan ja kumppaneiden (1999) sekä Quarlesin (2013) tutkimuksissa         

yhteyttä matalan itsetunnon ja autoritaarisen vanhemmuustyylin väliltä ei kuitenkaan         

löydetty.  

1.4 Vanhemman iän ja lasten lukumäärän yhteys itsetuntoon ja vanhemmuustyyliin 

Vanhemman ominaisuuksien lisäksi myös monien vanhempaan, lapseen ja perheeseen         

liittyvien taustatekijöiden on kuvattu kirjallisuudessa vaikuttavan vanhemmuustyylien       

taustalla (ks. esim., Belsky, 1984; 1990). Näistä tekijöistä tässä tutkimuksessa tarkastellaan           

vanhemman ikää ja lasten lukumäärää perheessä. Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että           

vanhemman nuori ikä voi olla riski vanhemmuuden kannalta. Fox ja kumppanit (1995)            

totesivat tutkimuksessaan, että nuoret äidit käyttivät vanhemmuudessaan vähemmän        

positiivisia kasvatuskäytäntöjä. Tutkimuksessa äidit raportoivat merkittävästi vähemmän       

odotuksia lasta kohtaan, pitivät rankempaa kuria, hoivasivat ja osoittivat lämpimyyttä          

vähemmän kuin iältään vanhemmat äidit. Myös Aunolan, Vanhatalon ja Sethin (2001)           

tutkimuksessa nuoret äidit raportoivat käyttävänsä iältään vanhempia äitejä enemmän         
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rajoittavaa vanhemmuutta. Van Vugt, Loeber ja Pardini (2016) löysivät samankaltaisia          

tuloksia: nuoremmat äidit olivat stressaantuneempia ja heidän kommunikaationsa lapsen         

kanssa oli heikompaa ja vähemmän hoivaavaa. Trillingsgaardin ja Sommerin (2018)          

tutkimuksessa iältään vanhemmat äidit taas käyttivät vähemmän sanallisia ja fyysisiä          

rangaistuksia. Olemassa oleva tutkimustieto viittaa siihen, että iäkkäämmillä vanhemmilla         

kasvatuskäytännöt saattavat olla positiivisempia kuin nuoremmilla äideillä. 

Lasten lukumäärän vaikutuksesta vanhemmuustyyliin on jonkin verran tutkimustietoa.        

Tutkimukset viittaavat siihen, että useampi lapsi vaikuttaa negatiivisesti vanhemman         

käyttämiin kasvatuskäytäntöihin ja vanhemmuustyyliin. Fox ja kumppanit (1995) totesivat,         

että äidit joiden luona asui enemmän kuin yksi lapsi, pitivät tiukempaa kuria ja osoittivat              

lapsilleen vähemmän lämpimyyttä kuin äidit joilla oli vain yksi lapsi. Myös Quarles (2013)             

on yhdistänyt lasten korkean lukumäärän autoritaariseen vanhemmuustyyliin. Lasten        

suurempi lukumäärä on yhdistetty myös fyysiseen kurittamiseen (Friedson, 2015),         

lisääntyneeseen kontrollin käyttöön (Zussman, 1978), sekä positiivisen vuorovaikutuksen        

vähenemiseen (Strohschein, Gauther, Campbell, & Kleparchuk, 2008). 

Vanhemman iällä ja lasten lukumäärällä on löydetty olevan yhteyksiä myös          

itsetuntoon. Vanhemman nuori ikä, erityisesti teini-iän vanhemmuus, on yhdistetty useissa          

tutkimuksissa matalaan itsetuntoon (Casad, Marcus-Newhall, Nakawaki, Kasabian, &        

LeMaster, 2012; Chen ym., 2016; Herrenkohl, Herrenkohl, Egolf, Russo, 1998). Hurlbutin,           

McDonaldin, Jambunathanin ja Butlerin (1997) tutkimuksessa nuorilla äideillä (21-vuotiaita         

tai nuorempia) itsetunto oli kuitenkin positiivisesti yhteydessä myönteisten vanhemmuuden         

käytäntöjen kanssa. On siis mahdollista, että itsetunto voi toimia nuorilla äideillä suojaavana            

tekijänä epäedullisia kasvatuskäytäntöjä vastaan. Lasten lukumäärän vaikutuksesta       

itsetuntoon on olemassa vähemmän tutkimusta. Joidenkin tutkimusten mukaan lasten         

lukumäärä ei ole yhteydessä vanhemman itsetuntoon (Oates, 1997; Quarles, 2013), mutta           

esimerkiksi Chen ja kumppanit (2016) esittivät tutkimuksessaan lasten lukumäärän voivan          

vaikuttaa itsetuntoon positiivisesti kokemuksen kertyessä vanhemmuudesta uuden lapsen        

myötä. Näin ollen aiempi kokemus vanhemmuudesta voi mahdollisesti johtaa vanhemman          

korkeampaan itsetuntoon.

On myös mahdollista, että vanhemman ikä ja lasten lukumäärä muuntavat itsetunnon           

yhteyttä vanhemmuustyyliin. Tässä tutkimuksessa yhtenä tarkoituksena onkin tarkastella        

missä määrin vanhemman ikä ja lasten lukumäärä mahdollisesti muuntavat         
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vanhemmuustyyliulottuvuuksien ja itsetunnon yhteyttä. Lisäksi tutkimus lasten lukumäärän        

ja vanhemman iän yhteydestä vanhemman itsetuntoon ja vanhemmuustyyliin on keskittynyt          

pitkälti vanhempien käyttämiin kasvatuskäytäntöihin ja vanhemmuustyylien typologiaan       

vanhemmuustyyliulottuvuuksien sijasta. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuoda tietoa näiden         

taustamuuttujien sekä itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteyksistä      

muuttujakeskeisestä näkökulmasta.  

1.5  Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksinä olivat: 

1. Miten vanhemman ikä ja lasten lukumäärä ovat yhteydessä

a. vanhemmuustyyliulottuvuuksiin

b. itsetuntoon?

2. Miten vanhemman itsetunto on yhteydessä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin?

3. Onko vanhemman itsetunnon yhteys vanhemmuustyyliulottuvuuksiin erilainen     

riippuen vanhemman iästä tai lasten lukumäärästä?

Aiempaan tutkimukseen pohjaten tässä tutkimuksessa oletimme vanhemman nuoren iän sekä          

lasten korkean lukumäärän olevan yhteydessä vähäisempään lämpimyyteen vanhemmuudessa        

(Fox ym., 1995). Vanhemman iän ja lasten lukumäärän yhteyttä behavioraaliseen ja           

psykologiseen kontrolliin ei ole aiemmissa tutkimuksissa tutkittu muuttujakeskeisesti, mutta         

on viitteitä siitä, että vanhemman nuori ikä ja lasten korkea lukumäärä mahdollisesti voivat             

lisätä behavioraalisen tai psykologisen kontrollin määrää (Aunola ym., 2001; Fox ym., 1995;            

Trillingsgaard & Sommer, 2018; Quarles, 2013; Friedson, 2015; Zussman, 1978). Kontrollin           

laatu ei käy ilmi aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa, joten suoria oletuksia ei kuitenkaan           

tehty. Aiemmassa tutkimuksessa iän kertyminen on yhdistetty itsetunnon nousuun (Bleidorn          

ym., 2016; Orth ym., 2010; Robins ym., 2002), ja nuori ikä, erityisesti teini-ikä, on yhdistetty               

matalaan itsetuntoon (Casad ym., 2012; Chen ym., 2016; Herrenkohl ym., 1998). Näiden            

tutkimusten perusteella oletimme iäkkäämmillä vanhemmilla olevan korkeampi itsetunto        
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kuin nuoremmilla vanhemmilla. Lasten lukumäärän ja itsetunnon yhteydestä ei tehty oletusta           

aiemman tutkimustiedon puuttuessa. Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella oletettiin       

vanhemman matalan itsetunnon olevan yhteydessä psykologiseen kontrolliin (Aunola ym.,         

2017; Laukkanen ym., 2014) ja vanhemman korkean itsetunnon taas vanhemmuuden          

lämpimyyteen (Aunola ym., 1999; MacPhee, 1996; Onatsu-Arvilommi ym., 1998). Oletuksia          

vanhemman iän ja lasten lukumäärän muuntavasta vaikutuksesta ei tehty aiemman          

tutkimuksen puuttuessa.  

 

  

9 



2 MENETELMÄT 

2.1 Tutkittavat ja tutkimusasetelma 

Tämä Pro gradu -tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston toteuttamaa Vanhemmuuden          

voimavarat ja kuormitustekijät (VoiKu) tutkimushanketta (Aunola & Sorkkila, 2018–2019),         

joka on osa kansainvälistä The International Investigation of Parental Burnout (IIPB)           

-hanketta (Mikolaczak & Roskam, 2018–2019). IIPB -hanke on toteutettu kaiken kaikkiaan          

42 maassa ja sen tavoitteena on kerätä tietoa vanhemmuuden uupumuksesta ja siihen           

vaikuttavista tekijöistä eri kulttuureissa.

VoiKu -hankkeen kyselyyn vastasi yhteensä 1725 vanhempaa, joista 90.8% oli naisia.           

Vanhempien ikä vaihteli välillä 18-61 (ka = 36, kh = 6.5). Tutkittavista 99.7% oli Suomen               

kansalaisia, ja vastaajista kaikkiaan 74.2%:lla oli korkeakoulututkinto (joko yliopistotutkinto         

tai vastaava tai ammattikorkeakoulu). Väestötasolla vuonna 2018 31.8%:lla oli         

korkeakoulututkinto (SVT, väestön koulutusrakenne, 2019). Jokaisella kyselyyn vastanneella        

oli tutkimushetkellä vähintään yksi kotona asuva lapsi, ja biologisten lasten määrä           

vastanneilla vaihteli nollasta seitsemääntoista (ka = 2.16, kh = 1.23). Väestötasolla           

keskimääräinen lapsiluku vuonna 2018 oli 1.85 (SVT, perheet, 2019). Lasten ikäjakauma           

tässä tutkimuksessa vaihteli välillä 0–31 vuotta. Suurin osa (78.7%) vanhemmista kuului           

kahden vanhemman ja heidän yhteisten lasten perheeseen.

Tässä tutkimuksessa käytettiin vanhempien täyttämän kyselylomakkeen      

vanhemmuustyyliä, itsetuntoa, vanhemman ikää ja biologisten lasten lukumäärää kartoittavia         

väittämiä ja kysymyksiä. Vanhemmuustyyliä kartoittaviin väittämiin vastasivat vanhemmat,        

joilla oli perheessä vähintään yksi 2-vuotias lapsi. Vanhemmuustyyliä kartoittavaan kyselyyn          

vastasi 1464 vanhempaa. Vanhemman itsetuntoa koskeviin väittämiin vastasi kysymyksestä         

riippuen 1715–1718 vanhempaa. Ikää ja lasten lukumäärää kysyttiin kaikilta tutkittavilta. Iän           

ilmoitti 1719, ja biologisten lasten lukumäärän 1722 vanhempaa. Tutkimuksemme otoskoko          

näin ollen vaihteli tarkasteltavista muuttujista riippuen välillä 1464–1722. Koska         

vanhemmuustyyliä kysyttiin vain yli 2-vuotiaiden lasten vanhemmilta, analyyseistä rajautui         
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vanhemmuustyyliä tarkasteltaessa osa osallistujista pois. Lopuksi tehtiin katoanalyysi ja         

verrattiin vanhemmuustyylikyselyyn vastanneita vanhempia koko aineiston vanhempiin iän ja         

sukupuolen suhteen t-testillä. Katoanalyysistä selvisi, että iän suhteen löytyi merkitsevä ero:           

vanhemmuustyylikyselyyn vastanneet vanhemmat olivat hieman vanhempia (ka = 37.27, kh          

= 0.16) kuin analyysin ulkopuolelle jääneet vanhemmat (ka = 31.83, kh = 0.39, t(1717) =               

-12.866, p = 0.000). Tähän voi vaikuttaa se, että alle 2-vuotiaiden vanhemmat ovat            

keskimäärin nuorempia kuin yli 2-vuotiaiden lasten vanhemmat. Sukupuolen suhteen otos ei          

eronnut koko aineistosta.

VoiKu -hankkeeseen tietoa kerättiin internetissä kyselyllä (86%), neuvoloissa (13%)         

tai seurakunnan perhekerhoissa (1%). Kyselyyn vastattiin anonyymisti. Internet-kysely oli         

avoin kaikille paikkakunnasta riippumatta, ja neuvolakyselyt toteutettiin paikkakunnilla        

Hyvinkää, Jyväskylä ja Posio. Ennen aineiston keruun aloitusta tutkimushanke oli saanut           

hyväksynnän yliopiston eettiseltä lautakunnalta. 

2.2 Mittarit ja muuttujat 

Vanhempien täyttämässä kyselylomakkeessa oli yhteensä 39 kysymystä, joista tässä         

tutkimuksessa käytettiin vanhemmuustyyleihin, itsetuntoon, vanhemman ikään ja lasten        

lukumäärään  liittyviä kysymyksiä. 

Vanhemmuustyylit. Vanhemmuustyylejä kartoitettiin suomennetulla Blockin Child      

Rearing Practices Report (CRPR; Roberts, Block, & Block, 1984) -mittarilla (Aunola &            

Nurmi, 2004). Vanhemmilta kysyttiin 13 väittämää liittyen vanhemmuustyylien erilaisiin         

aspekteihin kuten kiintymykseen, itsenäisyyden rohkaisuun, rationaaliseen ohjaukseen,       

kontrolliin, rankaisuun ja syyllistämiseen. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1–5 (1 = ei sovi            

minuun juuri lainkaan, 5 = sopii minuun erittäin hyvin ). Aiemman teorian pohjalta            

kysymyksistä muodostettiin kolme vanhemmuustyyliulottuvuuden    

keskiarvosummamuuttujaa. 

Lämpimyyttä mitattiin viidellä väittämällä koskien vanhemman ja lapsen välistä         

positiivista suhdetta (esim. Osoitan lapselleni usein, että rakastan häntä ). Cronbachin alfan           

11 



mukainen reliabiliteettikerroin keskiarvosummamuuttujalle oli .69. 

Behavioraalista kontrollia mitattiin neljällä väittämällä, jotka liittyivät vanhemman        

lapsen käyttäytymistä koskeviin odotuksiin ja vanhemman tapoihin rajoittaa lapsen         

käyttäytymistä (esim. Lapseni pitää oppia, että meidän perheessä on tarkat säännöt). Yksi            

behavioraalista kontrollia mittaavasta neljästä väittämästä (Kun olen suuttunut lapselleni,         

näytän sen myös) laski keskiarvosummamuuttujan luotettavuutta, joten se jätettiin         

analyyseista pois, ja lopullinen keskiarvosummamuuttuja muodostettiin kolmen väittämän        

pohjalta. Cronbachin alfan mukainen reliabiliteettikerroin keskiarvosummamuuttujalle oli       

.77.  

Psykologista kontrollia mitattiin neljällä väittämällä, jotka kuvasivat vanhemman        

taipumusta syyllistää lasta ja ilmentää pettymystä (esim. Annan lapseni nähdä, kuinka           

pettynyt ja häpeissäni olen, jos hän on käyttäytynyt huonosti) . Cronbachin alfan mukainen            

reliabiliteettikerroin keskiarvosummamuuttujalle oli .73.

Vanhemmuustyylimuuttujien keskinäisten korrelaatioiden tarkastelu Pearsonin     

korrelaatiokertoimella osoitti, että lämpimyys ja behavioraalinen kontrolli eivät olleet         

yhteydessä toisiinsa (r = 0.003, p > 0.05), kun taas lämpimyys ja psykologinen kontrolli              

olivat negatiivisesti yhteydessä toisiinsa (r = -0.142, p < 0.001), ja behavioraalinen kontrolli             

ja psykologinen kontrolli olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa (r = 0.454, p < 0.001).

Itsetunto. Vanhempien itsetuntoa kartoitettiin Rosenbergin Self-esteem      

Scale-mittarilla. Vanhemmilta kysyttiin neljä kysymystä (esim. Uskon, että minulla on monia           

hyviä ominaisuuksia ) 5-portaisella asteikolla (1 = ei pidä lainkaan paikkaansa , 5 = pitää             

täysin paikkaansa). Kysymyksistä muodostettiin itsetuntoa kuvaava      

keskiarvosummamuuttuja, jonka Cronbachin alfan mukainen reliabiliteettikerroin oli .80.        

Taustamuuttujat. Tässä tutkimuksessa taustamuuttujina tarkasteltiin vanhemman      

ikää ja lasten lukumäärää. Vanhempien ikää kysyttiin avoimella kysymyksellä “Kuinka          

vanha olet (ikäsi vuosina)?” , ja vanhempia ohjeistettiin kirjoittamaan ikä numeroina. Lasten           

lukumäärää kysyttiin myös avoimella kysymyksellä “Montako biologista lasta sinulla on? ”.          

Lasten lukumäärä oli voimakkaasti oikealle vino, joten muuttuja uudelleen koodattiin siten,           

että biologisten lasten lukumäärän ollessa 9 tai enemmän, koodattiin vastaukset samaan           

luokkaan (arvo 9). 
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2.3 Aineiston analysointi 

Aineiston analyysi aloitettiin muuttujien luotettavuuksien ja jakaumien tarkastelulla. Tämän         

jälkeen tarkasteltiin vanhemman iän ja lasten lukumäärän yhteyttä        

vanhemmuustyylimuuttujiin ja vanhemman itsetuntoon Pearsonin korrelaatiokertoimen      

avulla. Myös vanhemmuustyylimuuttujien ja vanhemman itsetunnon välisiä yhteyksiä        

tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. 

Korrelaatiotarkastelujen jälkeen tehtiin hierarkkinen regressioanalyysi, jonka avulla       

tutkittiin onko vanhemman itsetunnon yhteys vanhemmuustyyliulottuvuuksiin erilainen       

riippuen vanhemman iästä tai lasten lukumäärästä. Selitettävinä muuttujina analyyseissä         

olivat vanhemmuustyyliulottuvuudet (lämpimyys, behavioraalinen kontrolli, psykologinen      

kontrolli), kukin omassa mallissaan. Jokaisessa mallissa ensimmäiselle ja toiselle askelmalle          

lisättiin vanhemman ikä ja lasten lukumäärä. Kolmannella askelmalla malliin lisättiin          

kiinnostuksen kohteena oleva vanhemman itsetunto. Neljännellä ja viidennellä askelmalla         

malliin lisättiin vanhemman iän ja itsetunnon interaktiotermi ja lasten lukumäärän ja           

vanhemman itsetunnon interaktiotermi. Selittävinä muuttujina käytettiin standardoituja       

muuttujia. Aineiston analyyseissä käytettiin IBM SPSS Statistic 26 ja Microsoft Excel           

ohjelmia. 
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 3. TULOKSET 
 

3.1 Iän, lasten lukumäärän, itsetunnon sekä vanhemmuustyylimuuttujien yhteydet  

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten vanhemman ikä ja lasten lukumäärä ovat          

yhteydessä kolmeen vanhemmuustyylimuuttujaan sekä vanhemman itsetuntoon. Yhteyksiä       

muuttujien välillä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Tulokset on esitetty         

taulukossa 1. Tulokset osoittivat, että vanhemman ikä oli tilastollisesti merkitsevästi          

yhteydessä vanhemman behavioraaliseen kontrolliin sekä vanhemman itsetuntoon. Mitä        

nuorempi vanhempi oli, sitä enemmän hänen vanhemmuudessaan korostui behavioraalinen         

kontrolli. Vanhemman iän ollessa korkeampi, sitä korkeampi oli myös hänen itsetuntonsa.           

Myös vanhemman iän ja lämpimyyden väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä, joskin heikko           

negatiivinen yhteys. Vanhemman iän ja psykologisen kontrollin väliltä ei löytynyt          

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Lasten lukumäärä oli yhteydessä vanhemmuuden lämpimyyteen, psykologiseen- ja        

behavioraaliseen kontrolliin. Mitä vähemmän perheessä oli lapsia, sitä enemmän         

vanhemmuudessa korostui lämpimyys, ja mitä enemmän lapsia oli, sitä enemmän          

vanhemmuudessa korostui sekä psykologinen, että behavioraalinen kontrolli. Tosin lasten         

lukumäärän yhteys psykologiseen ja behavioraaliseen kontrolliin oli suhteellisen heikko.         

Lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon väliltä ei löytynyt yhteyttä. 
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Taulukko 1. Pearsonin korrelaatiokertoimet kaikista muuttujista (N = 1469–1722 muuttujaparista 
riippuen) 

1 2 3 4 5 6 

1 Lämpimyys 1.00 

2 Psykologinen kontrolli -0.14** 1.00 

3 Behavioraalinen kontrolli 0.00 0.45** 1.00 

4 Itsetunto 0.31*** -0.12*** -0.05 1.00 

5 Ikä -0.07** 0.04 -0.16*** 0.13*** 1.00 

6 Lasten lukumäärä -0.12*** 0.08** 0.06* 0.01 0.24** 1.00 

***p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, miten vanhemman itsetunto on        

yhteydessä vanhemmuustyylimuuttujiin. Pearsonin korrelaatiokertoimella tarkastellut     

tulokset on esitetty taulukossa 1. Tulokset osoittivat, että vanhemman itsetunto ja           

vanhemmuuden lämpimyys olivat tilastollisesti merkitsevästi positiivisesti yhteydessä       

toisiinsa: mitä korkeampi vanhemman itsetunto oli, sitä enemmän vanhemmuudessa korostui          

lämpimyys. Myös vanhemman itsetunnon ja psykologisen kontrollin väliltä löytyi         

tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys: mitä matalampi vanhemman itsetunto oli, sitä          

enemmän kasvatuksessa oli psykologista kontrollia. Behavioraalisen kontrollin ja        

vanhemman itsetunnon väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 
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3.2 Iän, lasten lukumäärän ja itsetunnon yhdysvaikutus vanhemmuustyylimuuttujiin 

Tutkimuksen kolmantena tarkoituksena oli selvittää, onko itsetunnon yhteys        

vanhemmuustyylimuuttujiin erilainen riippuen vanhemman iästä tai lasten lukumäärästä.        

Ensimmäiseksi tarkasteltiin vanhemman, iän, lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon         

yhteyttä vanhemmuuden lämpimyyteen. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset on esitetty        

taulukossa 2. Vanhemman ikä, lasten lukumäärä sekä interaktiotermit selittivät vanhemman          

lämpimyyttä kaikkiaan 12%. Muuttujista sekä ikä, lasten lukumäärä että itsetunto lisäsivät           

mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi. Vanhemman iän ja itsetunnon väliltä ei          

löytynyt merkitsevää yhdysvaikutusta, mutta lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon         

väliltä löytyi yhdysvaikutus: lasten lukumäärä muunsi itsetunnon ja lämpimyyden välistä          

yhteyttä.  

Lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon välisen interaktiotermin muuntavan        

vaikutuksen tulkinta on esitetty kuviossa 1. Kuviossa on esitetty regressiosuorat suuremmalle           

lasten lukumäärälle (luokitteluperustana yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella) ja        

vähäiselle lasten lukumäärälle (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella), kun vanhemman         

itsetunto on joko matala (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella) tai korkea (yksi           

keskihajonta keskiarvon yläpuolella). Kuviosta nähdään, että lasten lukumäärän ollessa         

korkeampi, itsetunnon positiivinen yhteys vanhemmuuden lämpimyyteen on voimakkaampi        

kuin silloin, kun lasten lukumäärä on vähäisempi. Näin ollen vanhemman itsetunnon ollessa            

matala (-1 sd), lasten vähäisempi lukumäärä on yhteydessä voimakkaampaan lämpimyyteen          

ja lasten korkeampi lukumäärä on yhteydessä vähäisempään lämpimyyteen.  
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Taulukko 2. Vanhemmuuden lämpimyyden selittyminen vanhemman iällä, lasten lukumäärällä ja 
itsetunnolla (N = 1464) 

Muuttujat 𝛽 ∆R² R² 

Askel 1 0.005** 0.005** 

Ikä -0.094***

Askel 2 0.010*** 0.015*** 

Lasten lukumäärä -0.098***

Askel 3 0.100*** 0.115*** 

Itsetunto 0.322*** 

Askel 4 0.002 0.117*** 

Ikä x itsetunto 0.028 

Askel 5 0.004* 0.121*** 

Lasten lkm x Itsetunto 0.062* 

Huom. 𝛽 = regressiokerroin poimittu mallin viimeiseltä askeleelta. Muuttujat on standardoitu ennen 
analyysiä. ∆R² = selitysasteen (R²) muutos, kun askeleen kaikki muuttujat ovat mukana. 
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 

Kuvio 1. Lasten lukumäärä muuntavana tekijänä itsetunnon ja vanhemmuuden lämpimyyden 
välisessä yhteydessä. 
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Seuraavaksi tarkasteltiin vanhemman iän, lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon sekä          

yhdysvaikutusten yhteyttä vanhemman psykologiseen kontrolliin. Tulokset on esitetty        

taulukossa 3. Vanhemman ikä, lasten lukumäärä sekä interaktiotermit selittivät vanhemman          

psykologista kontrollia kaikkiaan 2,7%. Muuttujista lasten lukumäärä ja itsetunto lisäsivät          

mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi. Vanhemman iän ja itsetunnon väliltä ei          

löytynyt merkitsevää yhdysvaikutusta, mutta lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon         

väliltä löytyi yhdysvaikutus: lasten lukumäärä muunsi itsetunnon ja psykologisen kontrollin          

välistä yhteyttä.

Lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon välisen interaktiotermin muuntavan        

vaikutuksen tulkinta on esitetty kuviossa 2. Kuviossa on esitetty regressiosuorat suuremmalle           

lasten lukumäärälle (luokitteluperustana yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella) ja        

vähäisemmälle lasten lukumäärälle (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella), kun itsetunto         

on joko matala (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella) tai korkea (yksi keskihajonta           

keskiarvon yläpuolella). Kuviosta nähdään, että lasten lukumäärän ollessa korkeampi,         

itsetunnon negatiivinen yhteys vanhemmuuden psykologiseen kontrolliin on voimakkaampi        

kuin silloin, kun lasten lukumäärä on vähäisempi. Tulokset osoittavat, että vanhemman           

itsetunnon ollessa matala (-1 sd) lasten suurempi lukumäärä on yhteydessä voimakkaampaan           

psykologiseen kontrolliin ja lasten vähäisempi lukumäärä on yhteydessä vähäisempään         

psykologiseen kontrolliin. 

18 



Taulukko 3. Vanhemmuuden psykologisen kontrollin ja itsetunnon selittyminen vanhemman iällä ja 
lasten lukumäärällä (N = 1464) 

Muuttujat 𝛽 ∆R² R² 

Askel 1 0.002 0.002 

Ikä 0.049 

Askel 2 0.005** 0.007* 

Lasten lukumäärä 0.067* 

Askel 3 0.016*** 0.022*** 

Itsetunto -0.127***

Askel 4 0.000 0.023 

Ikä x itsetunto -0.004

Askel 5 0.004*** 0.027* 

Lasten lkm x Itsetunto -0.072*

Huom. 𝛽 = regressiokerroin poimittu mallin viimeiseltä askeleelta. Muuttujat on standardoitu ennen 
analyysiä. ∆R² = selitysasteen (R²) muutos, kun askeleen kaikki muuttujat ovat mukana. 
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 

Kuvio 2.  Lasten lukumäärä muuntavana tekijänä itsetunnon ja vanhemmuuden psykologisen 
kontrollin välisessä yhteydessä. 

19 



Lopuksi tarkasteltiin vanhemman iän, lasten lukumäärän ja vanhemman itsetunnon sekä          

yhdysvaikutusten yhteyttä vanhemman behavioraaliseen kontrolliin. Tulokset on esitetty        

taulukossa 4. Vanhemman iällä ja lasten lukumäärällä oli tilastollisesti merkitsevä          

päävaikutus, niiden selittäessä yhdessä 3,3% vanhemman behavioraalisesta kontrollista.        

Vanhemman nuorempi ikä sekä lasten korkeampi lukumäärä oli yhteydessä vanhemman          

korkeampaan behavioraaliseen kontrolliin. Vanhemman iän ja itsetunnon sekä lasten         

lukumäärän ja vanhemman itsetunnon väliltä ei löytynyt merkitsevää yhdysvaikutusta.  

Taulukko 4. Vanhemmuuden behavioraalisen kontrollin ja itsetunnon selittyminen vanhemman iällä 
ja lasten lukumäärällä (N = 1464) 

Muuttujat 𝛽 ∆R² R² 

Askel 1 0.024*** 0.024*** 

Ikä -0.173***

Askel 2 0.009*** 0.033*** 

Lasten lukumäärä 0.099*** 

Askel 3 0.000 0.034 

Itsetunto -0.021

Askel 4 0.000 0.034 

Ikä x Itsetunto 0.009 

Askel 5 0.002 0.036 

Lasten lkm x Itsetunto -0.050

Huom. 𝛽 = regressiokerroin poimittu mallin viimeiseltä askeleelta. Muuttujat on standardoitu ennen 
analyysiä. ∆R² = selitysasteen (R²) muutos, kun askeleen kaikki muuttujat ovat mukana. 
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 
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4 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yhtäältä vanhemman itsetunnon ja         

vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteyttä, ja toisaalta vanhemman iän ja lasten lukumäärän         

yhteyttä vanhemman itsetuntoon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksiin. Lisäksi tutkimuksessa       

oltiin kiinnostuneita vanhemman iän sekä lasten lukumäärän mahdollisista vaikutuksista         

vanhemman itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien väliseen yhteyteen. Tulokset       

osoittivat, että nuoremmat vanhemmat käyttivät iäkkäämpiä vanhempia enemmän        

behavioraalista kontrollia, ja heillä oli matalampi itsetunto kuin iäkkäämmillä vanhemmilla.          

Lisäksi vanhemman itsetunnolla oli merkitystä sen kannalta, luonnehtiko vanhemmuutta         

lämpimyys vai psykologinen kontrolli. Vanhemmat olivat sitä lämpimämpiä lapsiaan         

kohtaan, mitä korkeampi itsetunto heillä oli. Psykologisen kontrollin käyttö taas kuvasi           

vanhempia, joiden itsetunto oli matalampi. Perheissä joissa lapsia oli paljon, vanhemmat           

osoittivat vähemmän lämpimyyttä lapsiaan kohtaan verrattuna perheisiin, joissa lapsia oli          

vähemmän. Lasten lukumäärällä oli tulosten mukaan merkitystä myös sen suhteen, kuinka           

voimakkaasti matala itsetunto vaikutti vanhemmuuden lämpimyyteen ja psykologiseen        

kontrolliin. Kun perheessä oli paljon lapsia, yhteys vanhemman matalan itsetunnon ja           

psykologisen kontrollin sekä matalan itsetunnon ja vähäisemmän lämpimyyden välillä oli          

voimakkaampi. 

Miten vanhemman ikä ja lasten lukumäärä ovat yhteydessä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin ja          

itsetuntoon? 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin sitä, miten vanhemman ikä ja lasten         

lukumäärä ovat yhteydessä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin ja itsetuntoon. Oletusten       

vastaisesti tulokset osoittivat, että nuoremmille vanhemmille oli iäkkäämpiä vanhempia         

tyypillisempää osoittaa lämpimyyttä lapsilleen, minkä lisäksi he käyttivät kasvatuksessa         

enemmän behavioraalista kontrollia. Lisäksi oletusten mukaisesti havaittiin, että nuoremmilla         

vanhemmilla oli iäkkäämpiä vanhempia matalampi itsetunto. Vanhemman nuorempi ikä         
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(Casad ym., 2012; Chen ym., 2016; Herrenkohl ym., 1998) ja vanhemman matala itsetunto             

(Aunola ym., 2017; Laukkanen ym., 2014; Quarles, 2013) on yhdistetty lapsen kehityksen            

kannalta haitallisempiin vanhemmuustyyleihin, joten oli yllättävää, että nuorilla vanhemmilla         

matalammasta itsetunnosta huolimatta korostui vanhemmuudessa behavioraalinen kontrolli ja        

lämpimyys iäkkäämpiä vanhempia enemmän. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että nuoremmat           

vanhemmat saattavat olla vanhemmuustyyliltään auktoritatiivisempia kuin iäkkäämmät       

vanhemmat. On kuitenkin otettava huomioon, että vanhemman lämpimyyden ja iän välinen           

yhteys oli suhteellisen heikko, minkä vuoksi tämän tutkimuksen tuloksen perusteella ei voida            

tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä lämpimyyden suhteen. Tulkinta on ristiriidassa myös          

aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan nuorilla äideillä on havaittu korostuvan          

vanhemmuudessaan nimenomaan vähemmän positiiviset kasvatuskäytännöt (Fox ym., 1995),        

autoritaarinen kontrolli (Aunola ym., 2001), sekä heikko ja vähemmän hoivaava          

kommunikaatio (VanVught ym., 2016). 

Tulosten valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että nuorempi ikä on yhteydessä          

behavioraaliseen kontrolliin. Tämä voi mahdollisesti kertoa siitä, että nuoremmat vanhemmat          

asettavat enemmän ikätasoisia rajoja ja valvovat lastensa käyttäytymistä enemmän kuin          

iäkkäämmät vanhemmat. Yksi selitys voi löytyä nyky-yhteiskunnassa valloillaan olevasta         

kasvatuskulttuurista. Yhdeksi vallitsevaksi vanhemmuuden ideaaliksi on noussut       

intensiivinen vanhemmuus (Smyth & Craig, 2017), eli kovien, jopa asiantuntijatasoisten          

suoritusten vaatiminen itseltä vanhempana. Nykyään lapsen kehitykseen vaikuttavista        

tekijöistä on saatavilla valtavasti tietoa, mikä voi edelleen lisätä vanhemmuuteen liittyviä           

suorituspaineita. Intensiivisen vanhemmuuden ideaali voi vaikuttaa erityisesti nuorempiin        

vanhempiin, sillä he voivat mahdollisesti kokea voimakkaampaa tarvetta todistaa pärjäävänsä          

vanhempina. Näin ollen, vaikka nuoremmilla vanhemmilla voi olla enemmän ajankohtaista          

tietoa lapsen kehityksen kannalta tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi rajojen asettamisesta,          

yhteiskunnan paineet voivat vaikuttaa haitallisesti heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa. Tämä         

saattaa taas näkyä esimerkiksi matalampana itsetuntona. Iäkkäämmillä vanhemmilla iän         

tuoma elämänkokemus taas on voinut vaikuttaa positiivisesti ajatuksiin itsestä sekä kykyyn           

arvostaa itseään heikkouksista huolimatta. Itsetunnon tiedetäänkin nousevan vähitellen kohti         

aikuisuutta (Bleidorn ym., 2016; Orth ym., 2010; Robins ym., 2005). Tämä saattaa näkyä             

iäkkäämpien vanhempien korkeampana luottona myös omaan osaamiseen vanhempana,        

eivätkä he välttämättä koe yhteiskunnan asettamia paineita samoin kuin nuoremmat          
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vanhemmat mahdollisesti kokevat. Voi myös olla mahdollista, että tässä aineistossa oli 

iäkkäämpiä vanhempia, jotka ovat kasvaneet niin sanotussa vapaan kasvatuksen 

kulttuurissa, minkä vuoksi heidän omassa vanhemmuudessa rajojen asettaminen, 

rangaistukset ja lasten valvominen eivät välttämättä näy yhtä vahvasti kuin nuoremmilla 

vanhemmilla. Myös aiempien tutkimusten mukaan iäkkäämmät vanhemmat rankaisevat 

lapsiaan vähemmän (Trillingsgaard & Sommer, 2018), kun taas nuoremmilla vanhemmilla on 

todettu korostuvan vanhemmuudessaan enemmän kuri ja rajoitukset (Aunola ym., 2001; Fox 

ym., 1995). 

Lasten lukumäärän ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteydet osoittivat, että 

perheissä joissa oli paljon lapsia, vanhemman lapselle osoittama lämpimyys oli vähäisempää 

kuin perheissä joissa oli vähemmän lapsia. Lasten korkeampi lukumäärä perheessä lisäsi 

myös vanhemman käyttämää behavioraalista- ja psykologista kontrollia. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa lasten suurempi lukumäärä perheessä on yhdistetty lapsen kannalta 

epäsuotuisiin kasvatuskäytäntöihin ja vanhemmuustyyleihin (Fox ym., 1995; Friedson, 2015; 

Quarles, 2013; Zussman, 1978). Esimerkiksi Strohscheinin ja kumppaneiden (2008) 

tutkimuksessa lasten suurempi lukumäärä oli yhteydessä vähäisempään positiiviseen 

vuorovaikutukseen. Samantyylisen tuloksen on saanut myös Fox ja kumppanit (1995). 

Heidän tutkimuksessaan äidit, joilla oli enemmän kuin yksi lapsi, osoittivat vähemmän 

lämpimyyttä lapsilleen kuin äidit joilla oli vain yksi lapsi. Lasten suurempi lukumäärä 

perheessä voi mahdollisesti aiheuttaa vanhemmalle stressiä ja väsymystä, jolloin vanhemman 

voi olla vaikeampaa panostaa positiiviseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa, mikä näkyy 

vähäisempänä lämpimyytenä. Perheissä, joissa on paljon lapsia, saattaa myös tarve selkeille 

rajoille korostua, ja arjen pyöritys lisätä vanhemman kokemaa stressiä ja negatiivisia tunteita. 

Tämä voi näkyä esimerkiksi behavioraalisen- ja psykologisen kontrollin 

korostumisena vanhemmuudessa. Etenkin vanhemman negatiiviset tunteet ovat aiemmassa 

tutkimuksessa yhdistetty psykologisen kontrollin käyttöön vanhemmuudessa (Aunolan 

ym., 2017). On kuitenkin huomioitava, että yhteydet lasten suuremman lukumäärän ja 

behavioraalisen ja psykologisen kontrollin välillä olivat suhteellisen heikkoja. 

Lasten lukumäärä ei ollut tässä tutkimuksessa yhteydessä vanhemman itsetuntoon. 

Myöskään muutamissa aiemmissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei ole löydetty (Oates, 1997; 

Quarles, 2013). On mahdollista, että tulokseen vaikutti se, että tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin vanhempien yleistä itsetuntoa. Saattaa olla, että vanhempien väliltä olisi voinut 
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löytyä eroja, jos olisi tarkasteltu spesifimmin vanhemmuudessa esiintyvää itsetuntoa yleisen          

itsetunnon sijasta.  

Miten itsetunto on yhteydessä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin? 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin miten itsetunto on yhteydessä eri        

vanhemmuustyyliulottuvuuksiin. Oletusten mukaisesti itsetunnon ja vanhemmuuden      

lämpimyyden väliltä löytyi selkeä positiivinen yhteys. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä,          

että vanhemmat joilla on korkea itsetunto, osoittavat lapsilleen enemmän lämpimyyttä kuin           

vanhemmat, joiden itsetunto on matalampi. On ymmärrettävää, että itsetunnon ollessa korkea,           

on helpompaa osoittaa lapselle positiivisia tunteita, hoivaa ja lämpöä. Myös aiemmissa           

tutkimuksissa on löydetty samankaltaisia yhteyksiä. Maccobyn ja Martinin (1983) mukaan          

vanhemman korkea itsetunto on yhteydessä myönteisten tunteiden näyttämiseen ja lapsen          

kannustamiseen. Myös auktoritatiivinen vanhemmuustyyli, jota kuvastaa lämpimyys, on        

yhdistetty vanhemman korkeaan itsetuntoon (Aunola ym., 1999; MacPhee, 1996;         

Onatsu-Arvilommi ym., 1998; Quarles, 2013). Lämpimyyden ja itsetunnon positiivista         

yhteyttä voi tarkastella myös Belskyn prosessimallin mukaisesti. Belskyn (1984; 1990) ja           

Dixin (1991) mukaan vanhemman psyykkiset resurssit ovat tärkein voimavara         

vanhemmuudessa, ja suurinta vahinkoa vanhemmuudelle aiheuttaa psyykkisten voimavarojen        

pettäminen. Koska itsetuntoa voidaan pitää yhtenä vanhemmuuden psyykkisenä voimavarana         

(Ji ym., 2019; Laukkanen ym., 2014), voidaan ajatella että vanhemman korkea itsetunto voi             

toimia suojaavana tekijänä silloin, kun vanhempi kokee stressiä tai negatiivisia tunteita           

arjessa. Näin ollen arjen haasteista huolimatta vanhempi kykenee osoittamaan lapselle          

myönteisiä tunteita, hoivaa ja lämpöä, purkamatta omia negatiivisia tunteitaan lapseen. Kim           

ja kumppanit (2014) sekä Thompson (2009) ovatkin todenneet itsetunnon voivan suojata           

psykologista hyvinvointia stressaavissa tilanteissa.

Tässä tutkimuksessa itsetunnon ja behavioraalisen kontrollin väliltä ei löydetty         

yhteyttä, mutta matala itsetunto sen sijaan oli yhteydessä vanhemman psykologisen kontrollin           

käyttöön. Tämä voi kertoa siitä, että ilman itsetunnon suojaavaa vaikutusta vanhemman           

psyykkiset voimavarat voivat kärsiä arjen tuomissa haasteissa, ja tämä voi heijastua           

vanhemmuuteen esimerkiksi lapsen syyllistämisenä, lapsen tunteiden manipuloimisena ja        

tarpeiden ohittamisena, eli psykologisena kontrollina. Myös aiemmissa tutkimuksissa on         
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todettu, että psykologisen kontrollin käyttö vanhemmuudessa on tyypillistä vanhemmille,         

joilla on alhainen itsetunto (Aunola ym., 2017; Laukkanen ym., 2014). Walling ja kumppanit             

(2007) ovatkin pohtineet, että vanhemman alhainen hyvinvointi ja kyvyttömyyden tunteet          

voivat johtaa vanhemman tarpeeseen suojella omaa valta-asemaa suhteessa lapseen, ja siten           

johtaa psykologisen kontrollin käyttöön kasvatuksessa. Quarles (2013) on löytänyt toisen          

suuntaisen tuloksen, jossa vanhemman matala itsetunto oli yhteydessä sallivaan         

vanhemmuustyyliin, joka taas sisältää paljon lämpöä ja vähän kontrollia. Eriävät tulokset           

voivat johtua siitä, että Quarles (2013) on tutkinut vanhemmuustyylejä typologioiden kautta,           

ja psykologinen kontrolli vanhemmuuden ulottuvuutena ei ollut kyseisessä tutkimuksessa         

lainkaan mukana. Näin ollen aineiston ulkopuolelle on voinut jäädä vanhempia, jotka eivät            

ole sopineet asetettuihin vanhemmuustyyliluokkiin.

Onko itsetunnon yhteys vanhemmuustyyliulottuvuuksiin erilainen riippuen vanhemman iästä        

tai lasten lukumäärästä? 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin onko itsetunnon yhteys      

vanhemmuustyyliulottuvuuksiin erilainen riippuen vanhemman iästä tai lasten lukumäärästä.        

Tutkimus osoitti, että tulokset itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien välisistä        

yhteyksistä olivat samanlaiset riippumatta vanhemman iästä. Sen sijaan lasten lukumäärä          

perheessä osoittautui merkitykselliseksi: perheissä, joissa oli paljon lapsia, itsetunnon yhteys          

psykologiseen kontrolliin ja vähäisempään lämpimyyteen oli voimakkaampi kuin perheissä         

joissa oli vähemmän lapsia. Näyttäisi siltä, että perheissä joissa on paljon lapsia, vanhemman             

matala itsetunto on mahdollisesti riski epäsuotuisalle vanhemmuudelle, joka näyttäytyy         

psykologisen kontrollin käyttönä sekä vähäisenä lämpimyytenä lasta kohtaan. Perheissä         

joissa taas on vähemmän lapsia, alhaisen itsetunnon tuoma riski epäsuotuisalle          

vanhemmuudelle on heikompi.

Tämän tutkimuksen perusteella hyvä itsetunto voi mahdollisesti toimia        

vanhemmuuden voimavarana, kun taas matala itsetunto yhdistettynä lasten korkeaan         

lukumäärään perheessä voi muodostua vanhemmuuden kuormitustekijäksi. Tällöin       

vanhemman voimavarat eivät välttämättä riitä ihanteellisten kasvatuskäytäntöjen       

toteuttamiseen, ja vanhemman voi olla helpompi tukeutua esimerkiksi psykologisen         

kontrollin keinoihin kasvatuksessa. Näin ollen, vanhemman korkea itsetunto voi suojella          
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vanhemman jaksamista perheissä, joissa on paljon lapsia. Myös Kimin ja kumppaneiden 

(2014) ja Thompsonin (2009) mukaan hyvä itsetunto voi suojata vanhemmuudessa koetulta 

stressiltä, mikä tukee ajatusta itsetunnon suojelevasta vaikutuksesta. 

4.1 Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 

Tutkimuksen suhteen on syytä ottaa huomioon muutamia rajoituksia. Ensimmäiseksi, 

käytetyssä aineistossa oli muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat tulosten yleistettävyyteen. 

Vanhemmat olivat keskimäärin korkeakoulutetumpia verrattuna väestötasoon, mistä johtuen 

tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä esimerkiksi matalamman koulutustason 

omaaviin vanhempiin. Lisäksi lasten lukumäärä oli hieman korkeampi kuin väestötasolla. 

Toisaalta taas hieman suurempi lasten keskiarvoinen lukumäärä ja suurperheiden 

osallisuus tuotti mahdollisuuden tarkastella vanhemman itsetunnon ja 

vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteyksiä suuremmissa perheissä. Lisäksi 

vanhemmuustyyliä kartoittaviin väittämiin vastasivat vain vanhemmat, joilla oli yli 2-

vuotiaita lapsia. Tästä johtuen tässä tutkimuksessa vanhempien keski-ikä oli korkeampi 

kuin koko VoiKu-aineistossa, mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin. Toiseksi, 

muuttujakeskeinen näkökulma vaikeutti tulosten vertailua aiempaan tutkimukseen, sillä 

usein vanhemmuustyylejä on tutkittu typologioiden kautta. Muuttujakeskeistä 

lähestymistapaa käytettäessä on otettava huomioon myös se, että ulottuvuuksia 

tarkastellaan erillään muista ulottuvuuksista, minkä vuoksi yhteyksien ylitulkinta tai 
väärintulkinta on mahdollista . Toisaalta kuitenkin muuttujakeskeinen lähestymistapa 

mahdollisti vanhemmuustyyliulottuvuuksien tutkimisen toisistaan erillisinä koko 

aineistossa, mikä ei typologisessa lähestymistavassa olisi ollut mahdollista. 

Kolmanneksi, tässä tutkimuksessa itsetunnon mittarina käytettiin yleisen itsetunnon mittaria, 

minkä vuoksi itsetunnon eri osa-alueiden tarkastelu ei ollut mahdollista. Olisi mielekästä 

tutkia itsetunnon yhteyksiä muuttujiin käyttäen spesifimpää vanhemmuuden itsetunnon 

mittaria. Neljänneksi on otettava huomioon vanhemmuustyylimuuttujien reliabiliteetit. 

Reliabiliteetit olivat tyydyttäviä, mutta lämpimyyden reliabiliteetti jäi kuitenkin suhteellisen 

matalaksi. Lisäksi osa tämän tutkimuksen yhteyksistä jäi merkittävyydestään huolimatta 

heikoksi tai pieneksi, joten näiden yhteyksien todentaminen lisätutkimuksilla olisi tarpeen. 

Viidenneksi, tulosten yleistettävyyden kannalta on tärkeää huomioida, että 
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vanhemmuustyylien suotuisuudessa on kulttuurisia eroja, minkä vuoksi tulokset eivät ole 

suoraan sovellettavissa muihin kulttuurisiin konteksteihin.  

4.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksemme osoitti vanhemman korkean itsetunnon voivan lisätä vanhemmuuden 

lämpimyyttä, kun taas vanhemman matalan itsetunnon voivan lisätä riskiä psykologisen 

kontrollin käytölle vanhemmuudessa. Näin ollen korkea itsetunto voi toimia vanhemmuuden 

voimavarana ja suojella psykologisen kontrollin käytöltä sekä edesauttaa vanhemmuuden 

lämpimyyttä. Tutkimus osoitti, että itsetunnon merkitys vanhemman psyykkisenä resurssina 

näyttäisi korostuvan etenkin silloin, kun perheessä on paljon lapsia. Perheissä, joissa lapsia 

on paljon, vanhemman matala itsetunto voi olla riskitekijä vanhemman käyttämälle 

psykologiselle kontrollille ja vähäisemmälle lämpimyydelle. Vanhemman itsetunnon 

ollessa korkea, lasten lukumäärä ei vaikuta vanhemmuuteen yhtä haitallisesti. Näiden 

tulosten valossa vanhemman itsetunnon tukemisen tärkeys tulisi huomioida esimerkiksi 

perheille tarkoitetuissa palveluissa. 
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Liitteet 

Liite 1. Vanhemmuustyylien mittarin kysymykset luokiteltuina 
vanhemmuustyyliulottuvuuksiin 

Lämpimyys 1. Kunnioitan lapseni mielipidettä.
4. Lasken usein leikkiä lapseni kanssa.
7. Osoitan lapselleni usein, että rakastan häntä.
9. Minulla ja lapsellani on hyvä suhde.
13. Osoitan lapselleni tunteitani halaamalla ja pitämällä häntä
sylissäni.

Behavioraalinen kontrolli (2. Kun olen suuttunut lapselleni, näytän sen myös. Jätettiin 
analyyseistä pois) 
3. Lapseni pitää oppia, että meidän perheessä on tarkat säännöt.
6. Lapseni pitää oppia käyttäytymään kunnolla vanhempiaan
kohtaan.
8. On tärkeää, että lapset tottelevat vanhempiaan.

Psykologinen kontrolli 5. Lapseni on opittava arvostamaan sitä, kuinka hyvin hänen
asiansa ovat.
10. Uskon, että lapseni on hyvä tietää, mitä kaikkea olen hänen
vuoksensa tehnyt.
11. Annan lapseni nähdä, kuinka pettynyt ja häpeissäni olen,
jos hän käyttäytyy huonosi
12. Lapseni tulee tietää, miten paljon uhraudun hänen vuokseen
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Liite 2. Itsetuntoa ja masennusta kartoittavat kysymykset, itsetuntoa kartoittavat 
kysymykset lihavoituna 

1. Uskon, että minulla on monia hyviä ominaisuuksia.
2. Pyrin suoriutumaan kaikesta mahdollisimman hyvin.
3. Minun on vaikea antaa itselleni anteeksi epäonnistumisiani.
4. Olen usein surullinen.
5. Ihmiset odottavat minulta liikoja.
6. En osaa enää nauttia niin kuin ennen.
7. Pystyn tekemään asioita yhtä hyvin kuin muutkin ihmiset.
8. Minulla on voimakas tarve tehdä kaikki täydellisesti.
9. Varsin usein tunnen itseni huonoksi ja syylliseksi.
10. Koen, että minulle asetetaan liian korkeita vaatimuksia.
11. Muut ihmiset kiinnostavat minua vähemmän kuin aikaisemmin.
12. Ryhtyminen johonkin merkitsee minulle ylimääräistä ponnistelua.
13. Arvoni ihmisenä riippuu suoriutumisestani.
14. Minulla on myönteinen käsitys itsestäni .
15. Minun odotetaan olevan täydellinen.
16. Väsyn nykyisin nopeammin kuin tavallisesti.
17. Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen itseeni .
18. Teen asiat joko viimeisen päälle tai sitten en tee niitä lainkaan.

. 
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