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TutkimuksetTutkimukset

Vanhemmuustyylien merkitys 
taidoiltaan erilaisten lasten 

sosiaalisessa kompetenssissa

Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhem-
muustyylin yhteyttä lasten sosiaaliseen 
kompetenssiin. Lisäksi tutkittiin, vaikut-
tavatko siihen lapsen sukupuoli ja kog-
nitiiviset taidot. Tutkimukseen osallistui 
Alkuportaat-tutkimuksen 378 lasta van-
hempineen. Esiopettajat arvioivat lasten 
sosiaalista kompetenssia (yhteistyötaito-
ja, empaattisuutta, impulsiivisuutta ja 
häiritsevää käytöstä). Luokanopettajat 
arvioivat lapsen prososiaalisia taitoja 1. 
ja 2. luokalla. Vanhemmuustyylin arviot 
perustuivat vanhempien itsearviointeihin 
lasten ollessa ensimmäisellä luokalla. Tu-
lokset osoittivat, että vanhempien lämmin 
vanhemmuustyyli edisti lasten sosiaalista 
kompetenssia. Sen sijaan mitä vahvemmin 
äiti kontrolloi lastaan joko rajoja asetta-
malla tai syyllistämällä, sitä enemmän 
lapsella ilmeni esiopetusryhmässä impul-
siivisuutta ja häiritsevää käyttäytymistä 
ja sitä vähemmän prososiaalisia taitoja 
koulussa. Ristiriitainen vanhemmuustyyli 
(lämpimyys yhdistyneenä syyllistämiseen) 
oli yhteydessä lasten heikkoon sosiaali-
seen kompetenssiin, mutta vain tyttöjen 

ja niiden lasten kohdalla, joilla oli keski-
määräistä paremmat kognitiiviset taidot. 
Lisäksi käyttäytymisen kontrollointi rajo-
ja asettamalla sekä auktoritatiivinen van-
hemmuustyyli tukivat erityisesti niiden 
lasten sosiaalisia taitoja, joilla oli keski-
määräistä heikommat kognitiiviset taidot.  

Asiasanat: vanhemmuustyylit, sosiaalinen 
kompetenssi, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot

Lapsen sosiaalinen kompetenssi vaikut-
taa merkittävästi siihen, kuinka hänet hy-
väksytään vertaisryhmässä (McDowell & 
Parke, 2009). Vertaisryhmän hyväksyn-
nällä taas on todettu olevan yhteyttä las-
ten myöhempään sopeutumiseen ja me-
nestymiseen koulussa (Asher & Paquette, 
2003; Parker & Asher, 1987). Sosiaali-
nen kompetenssi on vuorovaikutuksessa 
syntyvää ja kontekstisidonnaista (Rose- 
Krasnor & Denham, 2009) kyvykkyyttä va-
lita ja käyttää kulloisessakin tilanteessa te-
hokkaita ja soveliaita toimintatapoja (Odom,  
McConnell, & Brown, 2008). Lapsella 
voi sanoa olevan hyvä sosiaalinen kom-
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petenssi, jos hän on taitava solmimaan ja 
ylläpitämään vastavuoroisia vuorovaiku-
tussuhteita, pääsee toivomallaan tavalla 
osallistumaan ja vaikuttamaan ryhmän 
toimintaan ja saavuttaa tehokkaasti sosi-
aalisia tavoitteitaan (Rubin, Bukowski & 
Parker, 2006). Lasten sosiaaliseen kompe-
tenssiin ovat yhteydessä muun muassa it-
sesäätelytaidot, tunteiden tunnistamiseen 
ja sosiaaliseen ymmärtämiseen liittyvät 
taidot, sosiaalista ongelmanratkaisua tu-
kevat sosiokognitiiviset taidot (McKown,  
Gumbiner, Russo & Lipton, 2009) sekä pro-
sosiaalinen orientaatio (Rose-Krasnor & 
Denham 2009). Myös vanhemmuustyylien 
on havaittu olevan yhteydessä lasten sosi-
aaliseen kompetenssiin (esim. Hastings, 
McShane, Parker & Ladha, 2007; Hastings, 
Zahn-Waxler, Robinson, Usher &  
Bridges, 2000; ks. katsaus Barber, 1996). 
Vanhemmuustyyli on vanhempien asen-
teista, käyttäytymistavoista ja ei-ver-
baaleista ilmaisuista koostuva yleinen 
tyyli, joka muodostaa lapsen ja vanhem-
man vuorovaikutuksen tunneilmapiirin  
(Darling & Steinberg, 1993). Tämän tutki-
muksen tavoitteena on selvittää vanhem-
muustyylien yhteyttä lasten sosiaaliseen 
kompetenssiin sekä tarkastella, missä mää-
rin yhteydet ovat erilaisia kognitiivisilta 
taidoiltaan erilaisilla tytöillä ja pojilla.

Vanhemmuustyylit

Vanhemmuustyylit on tärkeä erottaa van-
hemmuuskäytännöistä. Vanhemmuustyy-
lit kuvaavat vanhemman vuorovaikutusta 
lapsensa kanssa laajasti eri tilanteissa, mikä 
ilmenee esimerkiksi vanhempien tavassa 
huomioida lapsen tarpeita ja mielipitei-
tä sekä vanhempien lapselle osoittamissa 
tunteissa, äänensävyssä ja kehon kieles-
sä (Darling & Steinberg, 1993). Vanhem-
muuskäytännöt sen sijaan viittaavat van-

hemman tilannekohtaiseen toimintaan, 
joissa vanhemmat pyrkivät saavuttamaan 
lapsensa kanssa konkreettisia tavoitteita 
(Pomerantz & Eaton, 2001). On kuitenkin 
selvää, että vanhempien asenteet ja tunteet 
välittyvät lapselle myös konkreettisten toi-
mien kautta, joten vanhemmuustyyli vai-
kuttaa vanhemmuuskäytäntöihinkin.

Baumrindin (1971, 1989) sekä  
Maccobyn ja Martinin (1983) mukaan 
vanhemmuustyylit muodostuvat kahdesta 
keskeisestä vanhemmuuden ulottuvuudes-
ta, lämpimyydestä ja kontrolloivuudesta. 
Kasvatustyyliltään lämpimät vanhemmat 
pyrkivät johdonmukaisesti osoittamaan 
hyväksyntäänsä lapselle tämän käyttäy-
tyessä hyvin sekä huomioimaan kasvatuk-
sessaan lapsen tarpeita, tunteita ja mielipi-
teitä (Baumrind, 1989). Lapsen toiminnan 
kontrollointiin pyrkivät vanhemmat puo-
lestaan asettavat lapsensa käyttäytymiselle 
korkeita vaatimuksia sekä pitävät yllä tiuk-
kaa ja johdonmukaista kuria. Lämpimyy-
den ja kontrollin erilaisista yhdistelmistä 
muodostuu vanhemmuustyylien nelikent-
tä (Baumrindin, 1971, 1989; Maccoby & 
Martin, 1983). Baumrindin (1989) mukaan 
auktoritatiivinen vanhemmuustyyli tukee 
vanhemmuustyyleistä parhaiten lasten ke-
hitystä, sillä siinä yhdistyvät optimaalisella 
tavalla sekä vanhempien lämpimyys että 
toiminnan kontrolloiminen. Autoritaariset 
vanhemmat pyrkivät puolestaan kontrol-
loimaan lastaan, mutta eivät juuri osoita 
lämpimyyttä tätä kohtaan. He arvostavat 
tottelevaisuutta eivätkä pyri vastavuoroi-
seen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. 
Sallivat vanhemmat ovat taas hyvin läm-
pimiä, mutta eivät aseta kovin korkeita 
vaatimuksia lapsilleen. Päinvastoin he 
antavat lapsensa vaikuttaa heidän omiin 
päätöksiinsä ja toimintaansa vanhempina 
ja suhtautuvat lapsen päähänpistoihin ja 
toiveisiin varsin myöntyvästi. Laiminlyö-
vässä vanhemmuustyylissä yhdistyvät sekä 
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lämpimyyden että lapsen toiminnan kont-
rolloinnin vähyys.

Barberin (1996, ks. myös Barber, 
Stoltz & Olsen, 2005) mukaan olisi tär-
keää erottaa myös kolmas vanhemmuus-
tyylin ulottuvuus: psykologinen kontrolli. 
Tällaista kontrollia käyttävät vanhemmat 
pyrkivät hallitsemaan lapsia manipuloi-
malla heidän ajatuksiaan, tunteitaan ja 
niiden ilmaisua kiintymyssuhteen kautta 
esimerkiksi syyllistämällä, aiheuttamalla 
ahdistusta tai epäämällä rakkautensa ris-
tiriitatilanteissa. Näin ollen se eroaa olen-
naisesti behavioraalisesta, lapsen toimin-
nan ja käyttäytymisen kontrolloinnista, 
jossa vanhemmat pyrkivät asettamaan ra-
joja lapsen käyttäytymiselle. Vanhempien 
käyttämän syyllistävän psykologisen kont-
rollin on tutkimuksissa havaittu olevan 
yhteydessä lapsen heikkoon itsetuntoon, 
itsesyytöksiin, riippuvuuden tunteisiin, 
passiivisuuteen, sosiaaliseen vetäytymi-
seen, liialliseen itsekontrolliin, tukahdu-
tettuun aggressioon ja masennukseen (ks. 
katsaus Barber, 1996). Aunolan ja Nurmen 
(2005) tutkimuksen mukaan erityisen hai-
tallista lapsen hyvinvoinnin kannalta oli, 
jos vanhemmat ilmensivät vanhemmuus-
tyylissään runsasta syyllistämistä yhdessä 
korkean lämpimyyden tai rajojen asetta-
misen kanssa. Lämmin mutta syyllistävä 
vanhemmuustyyli lisäsi lasten sisään- ja 
ulospäinsuuntautunutta ongelmakäyttäy-
tymistä. 

Vanhemmuustyylien ja  
lasten sosiaalisen  
kompetenssin Väliset  
yhteydet sekä näitä  
yhteyksiä muuntaVat tekijät

Sosiaalisella kompetenssilla tarkoitetaan 
kykyä saavuttaa omia päämääriä ja tavoit-

teita tavalla, joka säilyttää vuorovaikutus-
suhteet myönteisinä (esim. Rubin ym., 
2006; Salmivalli, 2005). Sosiaaliseen kom-
petenssiin liittyvät läheisesti sekä itsesää-
telytaidot (vähäinen impulsiivisuuden tai 
häiritsevän käyttäytymisen esiintyminen) 
että sosiaaliset ja tunnetaidot kuten em-
patia, sosiaaliset ongelmanratkaisutaidot, 
kielelliset neuvottelutaidot ja kyky tun-
nistaa toisen näkökulma (McKown ym., 
2009). Emootioiden ja käyttäytymisen sää-
tely ovat kietoutuneet toisiinsa (Eisenberg, 
Fabes, Guthrie & Reiser, 2000). Kyvykkyys 
säädellä tunteita ja käyttäytymistä sosiaali-
sesti hyväksyttävällä tavalla on puolestaan 
yhteydessä sosiaaliseen kompetenssiin 
(Spinrad ym., 2004). Hyvät emootioiden 
ja käyttäytymisen säätelyn taidot näkyvät 
muun muassa siinä, että lapsi käyttäytyy 
vain harvoin impulsiivisesti ja häiritsevästi 
(Kaukiainen, Junttila, Kinnunen & Vauras, 
2005). 

Tunteiden säätelyn ohella emotio-
naalisen kompetenssin keskiössä ovat tun-
teiden jakaminen ja toisten tunteiden tun-
nistaminen. Niiden on puolestaan todettu 
olevan yhteydessä alle kouluikäisten lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin (Denham, Blair 
DeMulder, Levitas, Sawyer & Auerbach-
Major, 2003). Tässä tutkimuksessa lap-
sen sosiaalista kompetenssia tarkasteltiin 
sosiaalisten taitojen sekä emootioiden ja 
käyttäytymisen säätelyn arviointien kautta 
(myös Junttila, Voeten & Vauras, 2006).

Vanhemmuustyylien on aikaisem-
missa tutkimuksissa havaittu olevan yhte-
ydessä lasten sosiaaliseen kompetenssiin. 
Esimerkiksi auktoritatiivinen vanhem-
muustyyli on yhdistetty lasten hyviin pro-
sosiaalisiin taitoihin (esim. Hastings ym., 
2000; Hastings ym., 2007), autoritaarisen 
vanhemmuustyyli puutteisiin lasten proso-
siaalisissa taidoissa (ks. katsaus Eisenberg, 
Fabes & Spinrad, 2006), salliva vanhem-
muustyyli lasten impulsiiviseen ja aggres-
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siiviseen käyttäytymiseen sekä laiminlyövä 
vanhemmuustyyli huonoon emootioiden 
ja turhautumisen säätelyn kykyyn (ks. 
katsaus Maccoby & Martin, 1983). On esi-
tetty, että lasten itsesäätelyn kehittymisen 
kannalta on olennaista, että vanhemmat 
asettavat lapsensa käyttäytymiselle riittä-
vät rajat (ks. katsaus Barber, 1996; Barber 
ym., 2005).

Vanhemmuustyylien yksittäisistä 
ulottuvuuksista äitien lämpimyyden on ha-
vaittu olevan yhteydessä lasten ja nuorten 
prososiaalisiin taitoihin ja empaattisuuteen 
(ks. katsaus Eisenberg ym., 2006), hyviin 
emootioiden säätelyn taitoihin (Walton & 
Flouri, 2010) sekä hyvään yleiseen sosiaa-
liseen kompetenssiin, kun on tutkittu sekä 
lasten sosiaalisia taitoja että aggressiivista 
käyttäytymistä (Isley, O’Neil, Clatfelter & 
Parke, 1999; Johnston, Murray, Hinshaw, 
Pelham & Hoza, 2002; Wakschlag & Hans, 
1999). Vanhempien asettamien selkeiden 
rajojen on useissa tutkimuksissa huomat-
tu olevan yhteydessä lasten hyvään käyt-
täytymisen säätelyyn (ks. katsaus Barber, 
1996). Viitteitä on tosin saatu myös siitä, 
että vanhempien lapsensa käyttäytymiselle 
asettamat rajat ovat yhteydessä lasten vä-
häiseen ongelmakäyttäytymiseen vain sil-
loin, kun vanhemmat ovat samanaikaisesti 
käyttäneet vain vähän syyllistävää, psyko-
logista kontrollia (Aunola & Nurmi, 2005;  
Galambos, Barker & Almeida, 2003). Au-
nolan ja Nurmen (2005) mukaan tätä voisi 
selittää se, että vanhemmat, joiden van-
hemmuustyylissä yhdistyvät sekä syyllis-
täminen että rajojen asettaminen, ylikont-
rolloivat lastensa toimintaa.

Vaikka vanhemmuustyylien roolia 
lasten sosiaalisessa kompetenssissa on tut-
kittu aikaisemminkin, lapseen liittyvien 
piirteiden kuten sukupuolen ja kognitiivis-
ten taitojen merkitystä sosiaalisen kompe-
tenssin ja kasvatustyylien välisissä yhteyk-
sissä on tutkittu varsin vähän. Ei juurikaan 

tiedetä, kuinka paljon erilaiset lapset hyö-
tyvät eri vanhemmuustyyleistä tai kuinka 
haitallisia tietyt vanhemmuustyylit ovat 
lasten kehitykselle. On kuitenkin viitteitä 
siitä, että vanhemmuus olisi yhteydessä 
voimakkaammin tyttöjen kuin poikien 
prososiaalisuuteen (Eisenberg ym., 1992). 
Vanhemmuustyyleistä puolestaan auktori-
tatiivisen vanhemmuustyylin on osoitettu 
ennustavan voimakkaammin tyttöjen kuin 
poikien prososiaalisia taitoja (Hastings 
ym., 2005). Toisaalta Hastings ja muut 
(2007) ovat osoittaneet myöhemmässä 
tutkimuksessaan, että kun otetaan huomi-
oon tyttöjen ja poikien väliset erot heille 
tyypillisessä prososiaalisessa käyttäytymi-
sessä, auktoritatiivinen vanhemmuustyyli 
ennustaa yhtä voimakkaasti prososiaalis-
ta käyttäytymistä sekä tytöillä että pojilla. 
Ristiriitaisten tutkimustulosten takia ai-
heesta tarvitaan vielä lisätutkimusta.

Lasten kognitiivisten taitojen on 
myös havaittu olevan yhteydessä lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin (Poikkeus, 
1997; ks. katsaus Eisenberg ym., 2006). 
Esimerkiksi lapsilla, joilla on kehityksel-
lisiä viivästymiä, on havaittu olevan heik-
kouksia ryhmään liittymisen taidoissa 
(Odom ym., 2006), emootioiden säätelys-
sä (Wilson, 1999) sekä ystävyyssuhteiden 
muodostamisessa ja ylläpitämisessä (ks. 
katsaus Guralnick, 1999). Tätä saattaa se-
littää se, etteivät kognitiivisilta taidoiltaan 
heikot lapset ymmärrä kunnolla sosiaali-
sia rooleja ja odotuksia tai että myös hei-
dän sosiokognitiivisissa taidoissaan, kuten 
sosiaalisten vihjeiden ymmärtämisessä 
(Diamond, 2005), on puutteita. Tutkimuk-
sissa on saatu viitteitä myös siitä, että 
kognitiivisesti taitavat lapset hyödyntävät 
erityisen tehokkaasti ympäristönsä resurs-
seja (Connor ym., 2005; Curby ym., 2009). 
Aikaisemmin ei kuitenkaan ole tarkasteltu, 
eroavatko kognitiivisilta taidoiltaan heikot 
ja taitavat lapset siinä, minkälainen rooli 
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vanhemmuustyyleillä on heidän sosiaali-
sessa kompetenssissaan ja sen kehityksessä. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkas-
tella vanhemmuustyylien yhteyksiä lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin sekä selvittää, 
muuntavatko niitä mahdollisesti lasten 
sukupuoli ja kognitiiviset taidot. Vanhem-
muustyylejä tarkastellaan lämpimyyden, 
rajojen asettamisen ja syyllistämisen sekä 
näiden yhdysvaikutusten osalta. Sosiaa-
lista kompetenssia tarkastellaan yhtäältä 
sosiaalisten taitojen (empaattisuus, yhteis-
työtaidot ja yleiset prososiaaliset taidot) ja 
toisaalta emootioiden ja käyttäytymisen 
säätelyn (impulsiivisuus ja häiritsevä käyt-
täytyminen) näkökulmista. 

tutkimusongelmat ja  
hypoteesit

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 
seuraavia kysymyksiä:

(1) Ovatko vanhemmuustyylit yhtey-
dessä esiopetusikäisten lasten sosiaaliseen 
kompetenssiin kuten yhteistyötaitoihin, 
empaattisuuteen, impulsiivisuuteen ja 
häiritsevyyteen? Entä ennustavatko van-
hemmuustyylit lasten prososiaalisia taito-
ja ja niiden kehittymistä 1. ja 2. luokalla? 
Oletamme auktoritatiivisen vanhemmuus-
tyylin olevan yhteydessä lasten hyviin yh-
teistyötaitoihin ja empaattisuuteen sekä 
ennustavan lasten hyviä prososiaalisia 
taitoja (Hastings ym., 2000; Hastings ym., 
2007). Autoritaarisen vanhemmuustyy-
lin puolestaan oletetaan olevan yhteydes-
sä lasten puutteellisiin yhteistyökykyi-
hin ja empaattisuuteen sekä ennustavan 
lasten puutteellisia prososiaalisia taitoja  
(Eisenberg. ym., 2006). Lisäksi sallivan ja 
laiminlyövän vanhemmuustyylin oletam-
me olevan yhteydessä lasten impulsiivi-
suuteen ja häiritsevyyteen (Maccoby & 
Martin, 1989). 

(2) Ovatko lapsen sukupuoli ja kog-
nitiiviset taidot yhteydessä lasten sosi-
aaliseen kompetenssiin ja vanhempien 
vanhemmuustyyleihin? Oletamme lapsen 
sukupuolen olevan yhteydessä lasten sosi-
aaliseen kompetenssiin siten, että tytöt ovat 
käyttäytymiseltään poikia empaattisem-
pia ja yhteistyökykyisempiä (Junttila ym., 
2006; Pakaslahti & Keltikangas-Järvinen, 
2001) ja pojat puolestaan tyttöjä impulsii-
visempia (Hartung ym., 2002; Junttila ym., 
2006) ja häiritsevämpiä (Junttila ym. 2006; 
Lumley, McNeil, Herschell & Bahl, 2002).

(3) Ovatko vanhemmuustyylit yhte-
ydessä eri tavoin kognitiivisilta taidoiltaan 
erilaisten tyttöjen ja poikien sosiaaliseen 
kompetenssiin ja sen ulottuvuuksiin? Las-
ten sukupuolen ja kognitiivisten taitojen 
vaikutuksesta vanhemmuustyylien ja las-
ten sosiaalisen kompetenssin välisiin yh-
teyksiin ei aseteta tarkempia hypoteeseja, 
sillä aiheesta ei ole vielä tehty riittävästi 
tutkimusta.

 
menetelmä

tutkittavat ja tutkimuksen toteutus
Tutkimus on osa Suomen Akatemian Op-
pimisen ja motivaation huippuyksikön 
Alkuportaat-seurantatutkimusta (Lerkka-
nen, Niemi, Poikkeus, Poskiparta, Siekki-
nen & Nurmi, 2006). Seurantaan on osal-
listunut noin 2 000 lasta vanhempineen 
ja opettajineen esiopetusvuoden syksystä 
4. luokan loppuun neljällä eri paikkakun-
nalla vuosina 2006–2011. Tutkimuksen 
suorittamiseen saatiin kaikilta tutkimuk-
sessa mukana olevien lasten vanhemmilta 
kirjallinen lupa, ja myös lapsilta kysyttiin 
halua osallistua tutkimukseen. Lapsilla oli 
näin ollen mahdollisuus kieltäytyä osallis-
tumasta tutkimukseen vaikka vanhemmat 
olisivatkin antaneet siihen luvan. Alku-
portaat-tutkimus on saanut Jyväskylän yli-
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opiston eettiseltä toimikunnalta puoltavan 
lausunnon, ja kaikessa tutkimustoimin-
nassa on otettu huomioon alan eettiset oh-
jeet sekä lasten oikeudet.

Tämän tutkimuksen aineisto on ke-
rätty esiopetusvuoden keväällä 2007, en-
simmäisen luokan keväällä 2008 ja toisen 
luokan keväällä 2009. Tutkimuksen otok-
sen muodosti 378 lasta (keskimääräinen 
ikä tutkimuksen alkaessa= 6,16 v, kh = 
3,35 kk). Lapsista 182 (48 %) oli tyttöjä ja 
196 (52 %) poikia. Lisäksi näiden lasten 
vanhemmista tutkimukseen osallistui 461, 
joista 281 oli äitejä (61 %) ja 180 isiä (39 
%). Esiopettajat tekivät lasten sosiaalista 
kompetenssia koskevat arviot esiopetus-
vuoden lopussa. Luokanopettajat arvioivat 
lasten prososiaalisia taitoja ensimmäisen ja 
toisen luokan lopussa. Lasten vanhemmat 
täyttivät lasten ollessa ensimmäisellä luo-
kalla kyselyn, jossa he muun muassa arvi-
oivat käyttämiään vanhemmuustyylejä. 

Vanhempien taustatiedot. Tutki-
mukseen osallistuneista vanhemmista 
suurin osa (äideistä 67 % ja isistä 80 %) 
asui yhdessä aviopuolisonsa sekä heidän 
yhteisten lastensa kanssa. Avopuolison 
sekä heidän yhteisten lastensa kanssa asui 
äideistä 10 % ja isistä 9 %. Uusperheessä 
asui äideistä 10 % ja isistä 7 %. Yksinhuol-
tajaäitejä oli enemmän kuin -isiä: äideistä 
12 % oli yksinhuoltajia ja isistä 2 %. Van-
hemmista suurin osa (äideistä 56 % ja isis-
tä 58 %) oli saanut joko ammatillisen tai 
opistotasoisen koulutuksen. Korkeakou-
lutuksen saaneita äitejä oli 37 % ja isiä 35 
%. Sekä äideistä että isistä vain 5 %:lla ei 
ollut minkäänlaista ammatillista koulutus-
ta. Alle 1 % äideistä ja 1 % isistä oli jättänyt 
perus- tai kansakoulun kesken.

menetelmät
Sosiaalinen kompetenssi. Esiopettajat ar-
vioivat kunkin lapsen sosiaalista kompe-
tenssia MASK-monitahoarviointimenetel-

mällä (Junttila ym., 2006; Kaukiainen ym., 
2005). Opettajan lomake koostui 15 osios-
ta, joissa opettajaa pyydettiin arvioimaan 
4-portaisella asteikolla (1 = ei koskaan; 4 
= erittäin usein), kuinka usein lapsi käyt-
täytyy väittämän mukaisesti. Kysely sisäl-
tää neljä ulottuvuutta, joilla arvioidaan las-
ten yhteistyötaitoja (esim. ”Tarjoaa apuaan 
muille”; ”Osaa aloittaa taitavasti keskus-
telun kavereiden kanssa”), empaattisuut-
ta (esim. ”Ottaa huomioon muiden lasten 
tunteet”), impulsiivisuutta (esim. ”On ly-
hyt pinna”; ”Saa raivokohtauksia ja kiu-
kunpuuskia”) ja häiritsevyyttä (esim. ”Häi-
ritsee ja ärsyttää muita lapsia”; ”Toimii 
ajattelematta”). Tutkimuksessa muodos-
tettiin keskiarvosummamuuttujat erikseen 
osioista, jotka mittasivat lasten yhteistyö-
taitoja (5 osiota, α = .84), empaattisuutta (3 
osiota, α = .87), impulsiivisuutta (3 osiota, 
α = .90) ja häiritsevyyttä (4 osiota, α = .90). 

Ensimmäisellä ja toisella luokalla 
luokanopettaja arvioi lasten prososiaali-
sia taitoja The Strenghts and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) -kyselylomakkeen 
suomalaisen version avulla (Goodman, 
1999). Opettaja arvioi lapsen käyttäyty-
mistä koulussa 3-portaisella asteikolla (1 = 
ei päde, 2 = pätee jonkin verran, 3 = pä-
tee varmasti). Viiden prososiaalisia taitoja 
mittaavan osion (esim. ”Ottaa muiden tun-
teet huomioon”; ” Tarjoutuu auttamaan, 
jos joku loukkaa itsensä, on pahoilla mie-
lin tai huonovointinen”; ”Kiltti nuorempi-
aan kohtaan”) perusteella muodostettiin 
lasten prososiaalisia taitoja arvioivat kes-
kiarvosummamuuttujat kahdelle eri mitta-
uskerralle eli ensimmäiselle luokalle (α = 
.85) ja toiselle luokalle (α = .85).

Vanhemmuustyylit. Vanhemmuus-
tyylejä mitattiin vanhempien itsearviona 
Block’s Child Rearing Practices Report 
-kyselylomakkeella (Roberts, Block & 
Block, 1984; suomenkielinen versio Au-
nola & Nurmi, 2005). Tässä tutkimuksessa 
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tarkasteltiin kysymyksiä, jotka mittasivat 
vanhemmuustyylien kolmea ulottuvuutta: 
lämpimyyttä (10 osiota; esim. ”Kun lap-
seni käyttäytyy huonosti, selvitämme asi-
an puhumalla”; ”Osoitan lapselleni usein, 
että rakastan häntä”), rajojen asettamista 
(5 osiota; esim. ”Lapseni pitää oppia, että 
meidän perheessä on tarkat säännöt”; 
”Kun lapseni tekee jotakin, mikä ei ole sal-
littua, minä tavallisesti rankaisen häntä”) 
sekä syyllistämistä (eli psykologista kont-
rollia 4 osiota; esim. ”Annan lapseni nähdä, 
kuinka pettynyt ja häpeissäni olen, jos hän 
käyttäytyy huonosti”; ”Lapseni on opittava 
arvostamaan, kuinka hyvin hänen asiansa 
ovat”). Jokaisesta kolmesta ulottuvuudesta 
muodostettiin äideille ja isille erilliset kes-
kiarvosummamuuttujat, jotka mittasivat 
äitien kasvatusotteen lämpimyyttä (α = 
.84), rajojen asettamista (α = .62) sekä syyl-
listämistä (α = .68) ja isien kasvatusotteen 
lämpimyyttä (α = .83), rajojen asettamista 
(α = .75) sekä syyllistämistä (α = .72). 

Kognitiiviset taidot. Lasten kog-
nitiivisten taitojen tason indikaattorina 
toimi keskiarvosumma, joka oli saatu 
esiopetusvuoden ja ensimmäisen luokan 
arvioinneissa käytetyistä neljästä testistä. 
Testit valittiin siten, että ne erottelivat lap-
set eri taitotasoille ja testasivat ikävaihees-
sa keskeisiä opittavia taitoja (varhainen 
tekninen lukutaito ja varhainen laskutaito) 
ja kognitiivisia taitoja (visuospatiaalinen 
hahmotus ja työmuisti). Lasten teknistä lu-
kutaitoa arvioitiin 1. luokan keväällä Ala-
asteen lukutestin TL2-osatestillä (ALLU;  
Lindeman, 1998), joka edellyttää sekä luke-
misen tarkkuutta että sujuvuutta. Testissä 
oli neljä harjoitustehtävää ja 80 testiosiota. 
Kussakin tehtäväosiossa oli neljä saman-
kaltaista sanaa ja kuva. Lapsen tehtävänä oli 
yhdistää viivalla kuvaan oikea sana. Testin 
aikarajana oli Alkuportaat-tutkimuksessa 
kaksi minuuttia (maksimi 80 pistettä). Las-
kutaitoa arvioitiin 3 minuutin kestoisella 

yhteen- ja vähennyslaskuja sisältävällä teh-
tävällä (Räsänen & Aunola, 2007). Visuos-
patiaalista hahmotusta arvioitiin tehtävällä 
(Woodcock & Johnson, 1977), jossa lapsia 
pyydettiin näyttämään, mitkä kuviopa-
lat tarvitaan, jotta muodostuisi kuvassa 
oleva suurempi kuvio. Työmuistin kapa-
siteetin arvioinnissa käytettiin WISC-III-
testistön (Wechsler, 1999) muistitehtävää  
(Digit Span), jossa luetellaan numerosar-
joja eteenpäin ja taaksepäin. Lasten saama 
kokonaispistemäärä kaikissa näissä nel-
jässä testissä riippui siitä, kuinka monta 
oikeaa vastausta lapsi oli testissä antanut. 
Kognitiivisten taitojen mittana käytettiin 
standardoitujen pistemäärien pohjalta 
laskettua keskiarvosummamuuttujaa (α 
=.62). 

tulokset
 
Vanhemmuustyylien rooli lasten sosi-
aalisessa kompetenssissa
Taulukossa 1 on esitetty vanhempien käyt-
tämien vanhemmuustyylien kuvailevat 
tiedot sekä riippuvien otosten t-testin tu-
lokset isien ja äitien eroista vanhemmuus-
tyylien ulottuvuuksissa. Tutkimuksessa 
havaittiin, että sekä isät että äidit ilmen-
sivät vanhemmuustyylissään eniten läm-
pimyyttä. Äidit osoittivat lämpimyyttä 
lapselleen keskimäärin hieman enemmän 
kuin isät. Toiseksi eniten vanhemmat käyt-
tivät rajojen asettamista, kun taas syyllistä-
misen käyttäminen kasvatuksessa oli van-
hemmilla harvinaisinta. 

Tutkimuksen ensimmäisenä varsinai-
sena tavoitteena oli tutkia vanhemmuus-
tyylien yhteyttä lasten esiopetuksessa ar-
vioituun sosiaaliseen kompetenssiin. Tätä 
tutkittiin regressioanalyysillä, jossa kuta-
kin sosiaalisen kompetenssin osa-aluetta 
selitettiin kolmella kasvatustyylidimensiol-
la ja näiden yhdysvaikutustermeillä. Koska 
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vanhemmuustyylien ulottuvuuksien väli-
set yhdysvaikutustermit eivät olleet yhtey-
dessä lasten sosiaaliseen kompetenssiin tai 
sen ulottuvuuksiin, taulukossa 2 on esitetty 
sekä korrelaatio- että regressioanalyysien 
tulokset vain päävaikutusten osalta. 

Äitien vanhemmuustyylien ja lasten 
sosiaalisen kompetenssin väliset korre-
laatiot (taulukko 2) osoittivat, että äitien 
vanhemmuustyylien ulottuvuuksista sekä 
rajojen asettaminen että syyllistäminen 
olivat yhteydessä lasten impulsiivisuuteen 
ja häiritsevyyteen: mitä impulsiivisemmin 
ja häiritsevämmin lapset käyttäytyivät, 
sitä enemmän äidit kontrolloivat lapsensa 
käyttäytymistä asettamalla rajoja ja syyllis-
tämällä. Regressioanalyyseissä kuitenkin 
vain äitien rajojen asettamisen yhteys las-

ten impulsiivisuuteen ja häiritsevyyteen jäi 
tilastollisesti merkitseväksi (taulukko 2). 

Isien vanhemmuustyylien ja lasten 
sosiaalisen kompetenssin väliset korrelaa-
tiot (taulukko 2) sen sijaan osoittivat, että 
isien vanhemmuustyylien ulottuvuuksista 
lämpimyys oli positiivisesti yhteydessä las-
ten empaattisuuteen sekä lisäksi negatiivi-
sesti yhteydessä lasten impulsiivisuuteen ja 
häiritsevyyteen (taulukko 2). Lisäksi isien 
rajojen asettaminen ja lasten yhteistyötai-
dot olivat positiivisesti yhteydessä toisiin-
sa. Regressioanalyyseissä kuitenkin vain 
isien lämpimyyden vaikutus säilyi tilastol-
lisesti merkitsevänä.

Seuraavaksi tutkittiin vanhemmuus-
tyylien yhteyttä lasten ensimmäisellä ja 
toisella luokalla mitattuihin prososiaali-

Taulukko 1. Isien ja äitien vanhemmuustyylien kuvailevat tiedot sekä isien ja äitien erot vanhem-
muustyylien ulottuvuuksissa

Taulukko 2. Vanhempien vanhemmuustyylien ulottuvuuksien ja lasten sosiaalisen kompetenssin 
väliset yhteydet

KEINÄNEN TAULUKKO 1

Äidit (N = 177) Isät (N = 177)

ka (kh) min./maks. ka (kh) min./maks. t (df) p Cohen d

Lämpimyys (1. lk) 4.27 (0.45) 3/5 4.06 (0.45) 3/5 4.28 (176) <.001 .38

Rajojen asettaminen (1. lk) 3.77 (0.47) 2/5 3.72 (0.53) 2/5 1.47 (176) .14 .14

Syyllistäminen (1. lk) 2.68 (0.64) 1/5 2.75 (0.64) 1/5 -1.05 (176) .30 .09

Empaattisuus Yhteistyötaidot Impulsiivisuus Häiritsevyys

Äidit r β R2 r β R2 r β R2 r β R2

Lämpimyys  .08  .08  .07   .07 -.10  -.10 -.10 -.10

Rajojen asettaminen -.10 -.06  .06   .08  .18**  .15*  .19**  .13*

Syyllistäminen -.11 -.09 .02 -.01  -.04 .01  .15*   .09 .05  .18*  .12 .05

Empaattisuus Yhteistyötaidot Impulsiivisuus Häiritsevyys

Isät r β R2 r β R2 r β R2 r β R2

Lämpimyys    .18*    .17*  .10   .10 -.18*  -.19* -.18* -.19*

Rajojen asettaminen  .02  .02    .16*   .15  .06   .08  .01  .03

Syyllistäminen -.01 -.01 .03  .07   .02 .03 -.01  -.05 .04 -.01 -.03 .04
Huom. β = standardoitu regressiokerroin, R2= mallin selitysaste kun kaikki päävaikutukset ovat mukana mallissa, * p < .05, ** p < .01
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siin taitoihin (ks. taulukko 3). Korrelaa-
tiot osoittivat, että sekä äitien että isien 
lämpimyys oli yhteydessä lasten prososi-
aalisuuteen sekä ensimmäisellä että toi-
sella luokalla: mitä enemmän lämpimyyt-
tä vanhemmat osoittivat, sitä paremmat 
prososiaaliset taidot heidän lapsillaan oli. 
Äitien kohdalla rajojen asettaminen lap-
sen toiminnalle sen sijaan oli negatiivisesti 
yhteydessä lasten prososiaalisiin taitoihin 
ensimmäisellä luokalla. 

Viimeiseksi tutkittiin hierarkkisen 
regressioanalyysin avulla vanhemmuus-
tyylien yhteyttä lasten prososiaalisten 
taitojen kehitykseen. Regressioanalyy-
sissä toisluokkalaisten prososiaalisia tai-
toja selitettiin ensimmäisellä askelmalla 
ensimmäisen luokan prososiaalisilla tai-
doilla, toisella askelmalla vanhemmuus-
dimensioilla ja kolmannella askelmalla 
vanhemmuustyylien interaktiotermeillä. 
Vanhemmuustyylien ulottuvuudet tai nii-
den väliset yhdysvaikutustermit eivät kui-
tenkaan ennustaneet lasten prososiaalisia 
taitoja toisella luokalla, kun analyyseissä 
kontrolloitiin lasten ensimmäisen luokan 
aikaiset prososiaaliset taidot. 

lapsen sukupuolen ja 
kognitiivisten taitojen yhteys 
sosiaaliseen kompetenssiin ja 
vanhemmuustyyleihin
Tutkimuksen seuraavana tavoitteena oli 
selvittää, ovatko lasten sukupuoli ja kog-
nitiiviset taidot yhteydessä lasten sosi-
aaliseen kompetenssiin ja vanhempien 
käyttämiin vanhemmuustyyleihin. Ensin 
havaittiin, että sekä tyttöjen että poikien 
sosiaalinen kompetenssi oli keskimäärin 
varsin hyvä (taulukko 4). Riippumattomi-
en otosten t-testin tulokset (taulukko 4) 
osoittivat kuitenkin, että tytöillä oli kes-
kimääräisesti parempi sosiaalinen kom-
petenssi kuin pojilla. He osoittivat esiope-
tusiässä käyttäytymisessään muita kohtaan 
enemmän empatiaa ja heillä oli paremmat 
yhteistyökyvyt kuin pojilla, kun taas pojilla 
oli tyttöjä enemmän häiritsevää käytöstä ja 
impulsiivisuutta. Tytöt olivat myös ensim-
mäisellä ja toisella luokalla prososiaalisissa 
taidoissaan keskimäärin poikia taitavam-
pia. 

Seuraavaksi tarkasteltiin lasten kog-
nitiivisten taitojen ja sosiaalisen kompe-
tenssin sekä lasten kognitiivisten taitojen 

Taulukko 3. Vanhempien käyttämien vanhemmuustyylien ulottuvuuksien ja lasten sosiaalisen 
kompetenssin väliset yhteydet

KEINÄNEN TAULUKKO 3

Prososiaaliset taidot

1. luokalla 2. luokalla

Äidit r r

Lämpimyys .21** .15*

Rajojen asettaminen -.08 -.16*

Syyllistäminen -.11 -.15*

Isät r r

Lämpimyys .27** .19**

Rajojen asettaminen -.03 -.04

Syyllistäminen .03 -.06
Huom. * p < .05, ** p < .01
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ja vanhempien vanhemmuustyylien korre-
laatioita. Havaittiin, että lasten kognitiivi-
set taidot olivat tilastollisesti merkitsevästi 
yhteydessä ainoastaan lasten empaattisuu-
teen (r = .24, p < .01) ja yhteistyötaitoihin 
(r = .11, p < .01): mitä paremmat kognitii-
viset taidot lapsilla oli, sitä yhteistyökykyi-
sempiä sekä empaattisempia lapset olivat. 
Vanhemmuustyylit ja lasten kognitiiviset 
taidot eivät puolestaan olleet yhteydessä 
toisiinsa. 

lapsen sukupuoli ja kognitiiviset 
taidot muuntavana tekijänä 
vanhemmuustyylien ja sosiaalisen 
kompetenssin välisissä yhteyksissä
Tutkimuksen viimeisenä tavoitteena oli 
tutkia, onko vanhemmuustyylien yhte-
ys lasten sosiaaliseen kompetenssiin ja 
sen ulottuvuuksiin erilainen riippuen las-
ten sukupuolesta ja kognitiivisten taitojen 
tasosta. Tätä tutkittiin lisäämällä edelli-
siin regressioanalyyseihin sukupuolen ja 
vanhemmuustyylidimensioiden interak-
tiotermit. Regressioanalyysien tulokset 
sukupuolen muuntavasta vaikutuksesta 
osoittivat, että lapsen sukupuoli muunsi ti-
lastollisesti merkitsevästi ainoastaan isien 
lämpimyyden ja syyllistävän kasvatuksen 
välisen yhdysvaikutustermin yhteyttä las-

ten impulsiivisuuteen (lapsen sukupuoli 
x isien lämpimyys x isien syyllistävä kas-
vatus) siten, että yhdysvaikutustermi oli 
yhteydessä vain tyttöjen impulsiiviseen 
käyttäytymiseen (β = .24, p < .05). Tämän 
yhdysvaikutuksen tulkinta on esitetty ku-
viossa 1a: syyllistävä kasvatustapa muun-
si isien lämpimyyden yhteyttä tyttöjen 
impulsiivisuuteen siten, että jos isä käytti 
paljon syyllistämistä, oli isien lämpimyys 
positiivisesti yhteydessä tyttöjen impul-
siivisuuteen (vrt. ristiriitainen vanhem-
muustyyli). Sen sijaan, jos isät käyttivät 
vain vähän syyllistämistä, lämpimyys oli 
negatiivisesti yhteydessä tyttöjen impulsii-
visuuteen. Tyttöjen impulsiivisuus oli kor-
keimmillaan silloin, kun isät eivät osoit-
taneet tyttärilleen lämpimyyttä eivätkä 
syyllistäneet heitä. Pojilla vastaavaa yhdys-
vaikutusta ei löydetty. 

Tulokset osoittivat edelleen, että 
myös kognitiiviset taidot muunsivat eri-
tyisesti äitien psykologisen kontrollin ja 
lämpimyyden välisen yhdysvaikutuster-
min yhteyttä lasten prososiaalisten taitojen 
kehitykseen (lapsen kognitiiviset taidot x 
äitien lämpimyys x syyllistävä kasvatusta-
pa: β = -.14, p < .01). Kyseinen yhdysvai-
kutustermi oli tilastollisesti merkitsevästi 
yhteydessä vain niiden lasten prososiaa-

Taulukko 4. Tyttöjen ja poikien väliset erot sosiaalisessa kompetenssissa

Tytöt (n = 179) Pojat (n = 191)

Esiopetus ka (kh) ka (kh) t (df) p Cohen d

Empaattisuus 3.32 (0.59) 3.01 (0.70) 4.60 (363.22) <.001 0.35

Yhteistyötaidot 3.17 (0.59) 2.96 (0.59 3.39 (366.62) <.001 0.48

Impulsiivisuus 1.53 (0.63) 1.97 (0.83) -5.80 (368) <.001 0.61

Häiritsevyys 1.57 (0.59) 2.07 (0.78) -7.02 (368) <.001 0.73

Alkuopetus

Prososiaalisuus (1. lk) 2.38 (0.47) 2.03 (0.54) 5.98 (305) <.001 0.69

Prososiaalisuus (2 lk) 2.39 (0.46) 2.02 (0.53) 6.59 (309) <.001 0.75

KEINÄNEN TAULUKKO 4
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listen taitojen kehitykseen, joilla oli kes-
kimääräistä paremmat kognitiiviset taidot  
(β = -.16, p < .05). Yhdysvaikutuksen 
tulkinta on esitetty kuviossa 1b: äitien 
lämpimyys oli yhteydessä kognitiivises-
ti taitavien lasten prososiaalisten taitojen 
positiiviseen kehitykseen vain silloin, kun 
he käyttivät vanhemmuustyylissään sa-
manaikaisesti vain vähän syyllistämistä. 
Sen sijaan kun äidit käyttivät paljon sekä 
lämpimyyttä että syyllistämistä, kehittyivät 
kognitiivisesti taitavien lasten prososiaali-
set taidot varsin heikosti (vrt. ristiriitainen 
vanhemmuustyyli). 

Kognitiivisilla taidoilla oli vaikutusta 
myös muihin vanhemmuustyylien ja sosi-
aalisen kompetenssin osa-alueiden välisiin 
yhteyksiin. Ensinnäkin kognitiiviset taidot 
muunsivat päävaikutuksista tilastollisesti 
merkitsevästi äitien rajojen asettamisen 
yhteyttä lasten yhteistyötaitoihin (kogni-
tiiviset taidot x äitien rajojen asettamien: 
β = -.12, p < .05). Muuntavan vaikutuksen 
tulkinta on esitetty kuviossa 2: kun lasten 
kognitiiviset taidot olivat heikot, oli äitien 
rajojen asettaminen yhteydessä lasten hy-

viin yhteistyötaitoihin. Sen sijaan kogni-
tiivisesti taitavien lasten yhteistyökyky oli 
puolestaan keskimääräistä parempi riippu-
matta äitien käyttämästä rajojen asettami-
sen määrästä. 

Lasten kognitiiviset taidot muunsivat 
myös isien kasvatusotteen lämpimyyden 
ja rajojen asettamisen välisen yhdysvaiku-
tustermin yhteyttä lasten prososiaalisten 
taitojen kehitykseen (lapsen kognitiiviset 
taidot x isien lämpimyys x isien rajojen 
asettaminen: β = -.25, p < .001). Isien läm-
pimyyden ja rajojen asettamisen välinen 
yhdysvaikutustermi oli tilastollisesti mer-
kitsevästi yhteydessä sekä kognitiivisilta 
taidoiltaan heikompien (β = .25, p < .05) 
että taitavampien (β = -.32, p < .05) lasten 
prososiaalisten taitojen kehitykseen, mutta 
yhdysvaikutukset olivat luonteeltaan eri-
laisia. Näiden yhdysvaikutusten tulkinnat 
on esitetty kuviossa 3 (3a ja 3b) erikseen 
kognitiivisilta taidoiltaan heikommille ja 
taitavammille.  

Jos lapsen kognitiiviset taidot olivat 
keskimääräistä heikommat (ks. kuvio 3a), 
rajojen asettaminen muunsi lämpimyyden 

Kuvio 1. Syyllistävä vanhemmuus muuntavana tekijänä vanhempien lämpimyyden ja lasten so-
siaalisen kompetenssin välillä

KEINÄNEN KUVIO 1
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yhteyttä lasten prososiaalisiin taitoihin: 
rajoja asettavien isien lämmin kasvatus-
ote vahvisti lasten prososiaalisia taitoja 
(vrt. auktoritatiivinen vanhemmuus). Sen 
sijaan jos lasten kognitiiviset taidot olivat 
keskimääräistä paremmat, rajojen aset-
taminen muunsi lämpimyyden yhteyttä 

lasten prososiaalisten taitojen kehitykseen 
toisin: isät, jotka eivät asettaneet tiukkoja 
rajoja, vahvistivat lämpimällä kasvatusot-
teellaan lastensa prososiaalisia taitoja (ks. 
kuvio 3b), kun taas rajoja asettavien isien 
lämpimyys hieman heikensi prososiaalisia 
taitoja.

Kuvio 3. Isien rajojen asettamisen muuntava rooli isien lämpimyyden ja prososiaalisten taitojen 
kehityksen välillä lapsilla, joilla on heikot kognitiiviset taidot, ja lapsilla, joilla on hyvät 
kognitiiviset taidot 

Kuvio 2. Lasten kognitiiviset taidot muuntavana tekijänä äitien rajojen asettamisen ja lasten yh-
teistyötaitojen välisessä yhteydessä

KEINÄNEN KUVIO 2
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pohdinta
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella 
vanhemmuustyylien yhteyttä esiopetus-
iässä ja koulupolun alussa olevien lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin. Lisäksi tarkas-
teltiin lasten kognitiivisten taitojen sekä 
sukupuolen muuntavia vaikutuksia. Tut-
kimuksessa havaittiin, että vanhempien 
kasvatusotteen lämpimyys vahvisti lasten 
sosiaalista kompetenssia. Sen sijaan mitä 
enemmän äiti kontrolloi lastaan asetta-
malla rajoja ja syyllistämällä, sitä enem-
män lapsella ilmeni esiopetusryhmässä 
impulsiivisuutta ja häiritsevää käyttäyty-
mistä ja sitä vähemmän prososiaalisia tai-
toja koulussa. Tulokset sukupuolen ja 
kognitiivisten taitojen muuntavasta vaiku-
tuksesta osoittivat, että ristiriitainen läm-
min mutta syyllistävä vanhemmuustyyli 
oli yhteydessä lasten heikkoon sosiaaliseen 
kompetenssiin, mutta vain tyttöjen ja kog-
nitiivisesti taitavampien lasten kohdalla. 
Ristiriitainen vanhemmuustyyli lisäsi yh-
täältä tyttöjen impulsiivisuutta ja toisaalta 
hidasti kognitiivisesti taitavampien lasten 
prososiaalisten taitojen kehitystä. Lisäksi 
rajojen asettaminen lapsen käyttäytymisel-
le sekä yleisemmin auktoritatiivinen van-
hemmuustyyli näyttivät tukevan erityises-
ti niiden lasten sosiaalisia taitoja, joilla on 
keskimääräistä heikommat kognitiiviset 
taidot.

Vanhemmuustyylien yhteys lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin
Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, 
ovatko vanhemmuustyylit yhteydessä esi-
opetusikäisten lasten sosiaaliseen kompe-
tenssiin ja prososiaalisten taitojen kehit-
tymiseen ensimmäiseltä luokalta toiselle 
luokalle. Koko otoksen tasolla vanhem-
muustyylien ulottuvuuksien väliset yh-
dysvaikutustermit eivät olleet yhteydessä 
lasten sosiaaliseen kompetenssiin. Van-

hemmuustyylien yksittäisistä ulottuvuuk-
sista sekä isien että äitien osoittama lämpi-
myys edisti lasten sosiaalista kompetenssia 
(Walton & Flouri, 2010; ks. katsaus Eisen-
berg ym., 2006; Johnston ym., 2002; Isley 
ym., 1999; Wakschlag & Hans, 1999). Läm-
pimän kasvatustyylin yhteyttä lasten sosi-
aaliseen kompetenssiin voidaan selittää so-
siaalisen oppimisen teorialla (McCollum & 
Ostrosky, 2008). Sen mukaan lapset oppi-
vat vanhempiensa kanssa tiettyjä vuorovai-
kutustaitoja, käsityksiä ja skeemoja, joiden 
pohjalta he toimivat myöhemmin sosiaali-
sissa tilanteissa. Onkin todennäköistä, että 
lämmintyylisten vanhempien lapset oppi-
vat heiltä myönteisen vuorovaikutustyylin. 
Todennäköisesti he myös oppivat hyviä so-
siaalisia taitoja sekä emootioiden ja käyt-
täytymisen säätelemistä havainnoimalla 
vanhempiensa käyttäytymistä (ks. katsaus 
Hart, Newell & Olsen, 2003). Vanhempien 
osoittama arvostus saattaa myös vahvistaa 
lasten taitoja. Lämpimyyden yhteyttä las-
ten emootioiden säätelyyn voidaan selittää 
myös kiintymyssuhdeteorialla (Eisenberg 
ym., 2005). Teorian mukaan vuorovaiku-
tuksessaan lämpimät vanhemmat muo-
dostavat lapseensa turvallisen kiintymys-
suhteen, joka tarjoaa lapselle parempia 
resursseja säädellä emootionalisia reakti-
oitaan vihaa ja turhautumista aiheuttavissa 
tilanteissa.

Odotusten mukainen tulos oli se, 
että äitien runsas syyllistävyys toi lapsille 
emootioiden ja käyttäytymisen säätelyn 
ongelmia ja heikensi lasten prososiaalisia 
taitoja. Aiemmissa tutkimuksissa syyllis-
tävän, psykologisen kontrollin on havaittu 
olevan kielteistä lasten sosiaalisen kom-
petenssin kannalta (ks. katsaus Hart ym., 
2003). Sen on myös osoitettu olevan yhte-
ydessä lasten sosiaaliseen vetäytyvyyteen 
ja aggressiivisuuteen (ks. katsaus Barber, 
1996). Sen sijaan tulokset käyttäytymisen 
kontrolloimisesta rajoja asettamalla olivat 
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osittain ristiriidassa aiemman tutkimuk-
sen kanssa. Rajoja asettavien äitien lapsilla 
oli emootioiden ja käyttäytymisen sääte-
lyn ongelmia sekä prososiaalisten taitojen 
heikkouksia, vaikka aiemmassa tutkimuk-
sessa lähinnä rajojen puuttumisen on ha-
vaittu olevan yhteydessä lasten käyttäyty-
misongelmiin (esim. Barber, 1996; Pettit, 
Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001; Stice & 
Barrera, 1995). Yksi mahdollinen selitys 
on, että pienten lasten häiritsevä ja impul-
siivinen käyttäytyminen on saanut äidit 
lisäämään käyttäytymisen kontrollointia 
rajoja asettamalla.

lasten kognitiivisten taitojen 
merkitys vanhemmuustyylien ja 
sosiaalisen kompetenssin välisissä 
yhteyksissä
Seuraavaksi tarkasteltiin, ovatko lapsen 
kognitiiviset taidot yhteydessä heidän sosi-
aaliseen kompetenssiinsa sekä muuttavat-
ko kognitiiviset taidot vanhemmuustyylien 
yhteyttä lasten sosiaaliseen kompetenssiin. 
Tulokset osoittivat, että lasten kognitiiviset 
taidot olivat positiivisesti yhteydessä las-
ten sosiaalisee kompetenssin eri osa-alu-
eista erityisesti empaattisuuteen, mikä tu-
kee aiempia tutkimustuloksia (ks. katsaus  
Eisenberg ym., 2006). 

Kognitiiviset taidot eivät kuitenkaan 
olleet yhteydessä vanhempien käyttämiin 
vanhemmuustyyleihin. Kognitiiviset tai-
dot osoittautuivat sen sijaan merkittävästi 
muuttavan vanhemmuustyylien ja lasten 
sosiaalisen kompetenssin välisiä yhteyk-
siä. Vanhempien tiukka ja johdonmukai-
nen kurinpito näyttäisi erityisesti tukevan 
niiden lasten sosiaalisten taitojen kehi-
tystä, joilla on keskimääräistä heikommat 
kognitiiviset taidot. Tutkimuksessa äitien 
käyttämä rajojen asettaminen oli yhtey-
dessä juuri kognitiivisilta taidoiltaan hei-
kompien lasten hyviin yhteistyötaitoihin. 
Puolestaan niillä lapsilla, joilla oli hyvät 

kognitiiviset taidot, olivat yhteistyötaidot 
hyvät riippumatta äitien rajojen asettami-
sen määrästä.

Tulokset osoittivat myös, että isien 
auktoritatiivinen – lämmin mutta rajoja 
asettava – vanhemmuustyyli ennusti eri-
tyisesti kognitiivisilta taidoiltaan heikom-
pien lasten prososiaalisten taitojen positii-
vista kehitystä. Kognitiivisilta taidoiltaan 
heikompien lasten prososiaaliset taidot 
olivat sen sijaan varsin heikot silloin, jos 
isillä oli autoritaarinen vanhemmuustyy-
li, jossa kasvatusote ei ole lämmin mutta 
rajoja asetetaan. Toisin sanoen auktorita-
tiivinen vanhemmuus, jonka on teoretisoi-
tu olevan optimaalisin vanhemmuustyyli  
(Baumrind, 1989), näytti osittain kompen-
soivan heikkojen kognitiivisten taitojen 
kielteisiä vaikutuksia sosiaaliseen kompe-
tenssiin. Auktoritatiivisen vanhemmuus-
tyylin on useissa tutkimuksissa havaittu 
tukevan lasten prososiaalisia taitoja (esim. 
Hasting ym., 2007; Hastings ym., 2000), 
mutta kognitiivisten taitojen muuntavaa 
roolia ei näissä tutkimuksissa ole kui-
tenkaan tarkasteltu. Jotta kognitiivisilta 
taidoiltaan heikompien lasten sosiaaliset 
taidot kehittyisivät hyvin, näyttää johdon-
mukaisen kurinpidon lisäksi olevan tärke-
ää, että vanhemmilla on hyvä suhde lap-
seensa, he osoittavat kiintymystään lastaan 
kohtaan sekä pyrkivät myös keskustelun 
avulla vaikuttamaan lapsensa käyttäytymi-
seen. Auktoritatiivinen vanhemmuustyyli 
voi monella tavoin tukea lasten prososiaa-
lista käyttäytymistä (esim. Hastings, 2005). 
Ensinnäkin auktoritatiiviset vanhemmat 
antavat käyttäytymisellään hyvän esimer-
kin lapsilleen. Tämän ansiosta heidän ta-
pansa puuttua ongelmakäyttäytymiseen on 
myös erityisen tehokas, sillä he itse toden-
näköisesti käyttäytyvät samalla tavalla kuin 
toivovat lastensakin käyttäytyvän – heidän 
opetuksensa ei ole ristiriidassa heidän toi-
mintansa kanssa.
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Kognitiivisesti taitavien lasten koh-
dalla auktoritatiivinen vanhemmuus ei 
sen sijaan ollut yhteydessä prososiaalisiin 
taitoihin. Kognitiivisesti taitavien lasten 
hyviä prososiaalisia taitoja ennusti par-
haiten se, että isät olivat kasvatustyyliltään 
lämpimiä tai kontrolloivat lapsiaan beha-
vioraalisesti. Jos näitä kumpaakaan ei ollut 
(vrt. laiminlyövä vanhemmuus), se ennus-
ti lapsille erityisen heikkoja prososiaalisia 
taitoja. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää, 
millaista vanhemmuutta taitavat lapset 
tarvitsevat ja millainen rooli vanhempi-
en lämpimyydellä, rajojen asettamisella ja 
näiden erilaisilla yhdistelmillä on kognitii-
visesti taitavien lasten sosiaalisessa kom-
petenssissa. 

Lasten kognitiiviset taidot muunsivat 
myös äitien ristiriitaisen (lämpimän mut-
ta psykologisesti kontrolloivan) vanhem-
muustyylin yhteyttä lapsen prososiaalisten 
taitojen kehitykseen: äitien ristiriitainen 
vanhemmuustyyli oli yhteydessä vain kog-
nitiivisesti taitavien lasten prososiaalisten 
taitojen heikkoon kehitykseen. Aiemmas-
sa tutkimuksessa lämmin mutta syyllistävä 
vanhemmuustyyli ennusti lasten sisään- ja 
ulospäinsuuntautuneita käyttäytymison-
gelmia (Aunola & Nurmi, 2005). Vaikuttaa 
siis siltä, että lämpimyys tukee taitavien 
lasten psykososiaalista kehitystä vain sil-
loin, kun vanhemmat eivät käytä kasva-
tuskeinonaan syyllistämistä. Lapset, joilla 
on keskimääräistä paremmat kognitiivi-
set taidot, saattavat olla erityisen herkkiä 
vanhempien syyllistävälle kasvatustavalle. 
Lasten kognitiivinen kehitystaso saattaa 
esimerkiksi vaikuttaa siihen, kuinka her-
kästi lapset aistivat ristiriitaisuuden van-
hempiensa kasvatuksessa.

sukupuolen merkitys 
vanhemmuustyylien ja sosiaalisen 
kompetenssin välisissä yhteyksissä
Tutkimuksen viimeisenä tavoitteena oli 

tutkia, onko lapsen sukupuoli yhteydes-
sä lasten sosiaaliseen kompetenssiin sekä 
onko vanhemmuustyylien yhteys lasten 
sosiaaliseen kompetenssiin ja sen ulottu-
vuuksiin erilainen riippuen lasten suku-
puolesta. Tutkimuksen tulokset olivat ole-
tusten kanssa yhdenmukaisia. Tytöillä oli 
jonkin verran paremmat sosiaaliset taidot 
sekä emootioiden ja käyttäytymisen sääte-
lyn kyvyt kuin pojilla (ks. myös Hartung 
ym., 2002; Junttila ym., 2006; Lumley ym., 
2002). Tulokset sukupuolen muuntavasta 
vaikutuksesta vanhemmuustyylien ja las-
ten sosiaalisen kompetenssin välisiin yhte-
yksiin osoittivat sen sijaan, että sukupuoli 
muunsi isien vanhemmuustyylin yhteyttä 
lasten impulsiivisuuteen. Lämmin mutta 
syyllistävä vanhemmuustyyli (vrt. ristirii-
tainen vanhemmuustyyli) oli yhteydessä 
tyttöjen, mutta ei poikien impulsiivisuu-
teen. Myös aiempi tutkimus on osoittanut 
vastaavan vanhemmuustyylin olevan yhte-
ydessä lasten emootioiden ja käyttäytymi-
sen säätelyn ongelmiin (Aunola & Nurmi, 
2005). 

Tälle yhteydelle on ehdotettu kahta 
selitystä. Ensinnäkin on mahdollista, että 
kun vanhemmat samanaikaisesti osoittavat 
kiintymystään lastaan kohtaan sekä pyrki-
vät vaikuttamaan lapseen syyllistämällä ja 
manipuloimalla hänen ajatuksiaan, se voi 
johtaa lapsen ahdistuneisuuteen. Tällöin 
lapsi saattaa tuntea itsensä avuttomaksi ja 
kykenemättömäksi vaikuttamaan asioihin, 
mikä voi lopulta johtaa lapsen ongelma-
käyttäytymiseen. Toinen selitys on, että 
tällainen vanhemmuustyyli voi saada lap-
sen sulkeutumaan ja tukahduttamaan tun-
teitaan, mikä taas saattaa jossain vaiheessa 
purkautua ulospäin suuntautuvina käyt-
täytymisongelmina. Se, että kyseinen van-
hemmuustyyli oli yhteydessä juuri tyttöjen 
emootioiden ja käyttäytymisen säätelyyn, 
voi johtua siitä, että tytöt ovat erityisen 
herkkiä isien käyttämälle psykologiselle 
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kontrollille. Toinen selitys on, että erityi-
sesti tyttöjen impulsiivinen käytös saa isät 
käyttämään tällaista vanhemmuustyyliä. 
Koska tyttöjen yleisesti ajatellaan olevan 
käyttäytymiseltään hillitympiä kuin poiki-
en, saattavat siis isät herkemmin reagoida 
tyttöjen hankalaan käyttäytymiseen kuin 
poikien ja pyrkiä voimakkaammin kont-
rolloimaan sitä (ks. Pettit ym., 2001).

johtopäätökset

Tutkimus vahvisti näkemystä, jonka mu-
kaan vanhempien käyttämä vanhemmuus-
tyyli, erityisesti lämpimyys, on yhteydessä 
lasten sosiaaliseen kompetenssiin. Tut-
kimuksessa saatiin myös uutta tietoa las-
ten kognitiivisten taitojen merkityksestä 
vanhemmuustyylien ja sosiaalisen kom-
petenssin välisissä yhteyksissä. Erityisesti 
kognitiivisilta taidoiltaan heikommat lap-
set näyttävät hyötyvän siitä, että vanhem-
mat yhtäältä johdonmukaisten rajoitusten 
avulla puuttuvat lasten ongelmakäyttäyty-
miseen ja toisaalta osoittavat lämpöä ja ar-
vostusta lastaan kohtaan (auktoritatiivinen 
kasvatustyyli). Tällainen vanhemmuus 
voi auttaa lasta paremmin ymmärtämään 
käyttäytymisensä seurauksia sekä näke-
mään asioita muiden ihmisten näkökul-
masta. Kognitiivisilta taidoiltaan taitavat 
lapset sen sijaan näyttäisivät kärsivän eri-
tyisesti ristiriitaisesta vanhemmuudesta, 
jossa yhdistyy lämmin ja syyllistävä kasva-
tuskeino.  

Tieto kognitiivisten taitojen merki-
tyksestä voi olla hyödyksi interventioita 
suunniteltaessa.  Vanhempia voidaan oh-
jata kiinnittämään huomiota vanhem-
muustyyleihin lapsensa kognitiivisten 
ominaisuuksien mukaan. Vanhemmat, 
joiden lapsilla on sekä heikot kognitiiviset 
taidot että heikko sosiaalinen kompetenssi, 
saattavat myös kokea erityisen paljon van-

hemmuuteen liittyvää stressiä ja riittämät-
tömyyttä. Tämä saattaa vaikuttaa heidän 
toimintaansa lastensa kanssa ja vaikeuttaa 
auktoritatiivisena kasvattajana toimimista 
(ks. myös Metsäpelto & Pulkkinen, 2004). 
Näin ollen huomiota tulisi kiinnittää eri-
tyisesti ”haastavien lasten” vanhempien 
vanhemmuuden tukemiseen tarjoamalla 
heille asianmukaista tietoa lasten haasta-
vaan käyttäytymiseen puuttumisesta sekä 
turvaamalla muut perheelle tarpeelliset 
palvelut.

Tutkimuksen yksi rajoitus on, että 
lasten empaattisuus, yhteistyötaidot, im-
pulsiivisuus ja häiritsevyys mitattiin aino-
astaan yhtenä ajankohtana lasten ollessa 
esiopetusiässä. Näin ollen vanhemmuus-
tyylien yhteydestä sosiaalisen kompe-
tenssin ulottuvuuksiin ei voida tehdä 
syy-seurauspäätelmiä. Yhtäältä on mah-
dollista, että vanhempi vaikuttaa lastensa 
sosiaaliseen kompetenssiin. Toisaalta on 
myös mahdollista, että lasten sosiaalinen 
kompetenssi vaikuttaa vanhempien käyt-
tämiin vanhemmuustyyleihin. Jatkossa 
olisi tarpeen tutkia tarkemmin mahdollis-
ta kausaalisuhdetta vanhemmuustyylien 
ja lasten sosiaalisen kompetenssin välillä. 
On mahdollista, että esimerkiksi vanhem-
muustyylit ja lasten sosiaalinen kompe-
tenssi vaikuttavat ajan myötä vastavuoroi-
sesti toisiinsa.
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