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Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoitus oli 
tarkastella viimeaikaisia tutkimustuloksia liittyen lasten kasvuympäristöstä löytyviin sosioemotionaalisen 
kehityksen riskitekijöihin ja tukikeinoihin. Sosioemotionaalinen kehitys muodostuu sosiaalisesta ja 
emotionaalisesta, eli tunne-elämän kehityksestä. Sitä voidaan pitää yhtenä kasvun ja kehityksen tärkeimmistä 
osa-alueista.  

Tutkimusartikkelit, jotka muodostivat tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineiston, ovat saatuja 
hakutuloksia neljästä eri tietokannasta. Aineistonhaku suoritettiin joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 aikana. 
Lopullinen aineisto koostui 18 vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista, joissa käsiteltiin joko edellä mainittuja 
riskitekijöitä tai tukikeinoja. Aineiston analysoinnin apuna käytettiin laadullista sisällönanalyysia, jonka myötä 
aineistosta muodostui riskitekijöihin liittyen kuusi alaluokkaa, jotka yhdistyivät kolmeksi yläluokaksi. 
Tukikeinoihin viittaavista ilmauksista muodostui kolme alaluokkaa, jotka yhdistyivät yhdeksi yläluokaksi. 
Tämän jälkeen tutkimustuloksia tarkasteltiin ryhmittelyn mukaisesti. 

Tutkimustulosten perusteella riskitekijöiksi lukeutuivat vanhemman ja opettajan henkinen pahoinvointi, 
heikkolaatuinen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus, vähäinen lapsen ja vanhemman välisten 
aktiviteettien määrä, uneen liittyvät ongelmat, epäsuotuisat kotiolot ja heikkolaatuinen varhaiskasvatus. 
Tukikeinoiksi voidaan tulosten perusteella luokitella laadukas ja usein toistuva vuorovaikutus vertaisten tai 
lapsen ja aikuisen välillä, lapsen ja vanhemman väliset yhteiset aktiviteetit, suotuisat kotiolot, laadukas 
varhaiskasvatus sekä kasvatuksen laatu ja menetelmät. 
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1 JOHDANTO 

 

Lapsi saattaa käyttäytyä kasvattajan mielestä toisinaan haastavasti. Tilanteet 

voivat kärjistyä pienimmistäkin vastoinkäymisistä ja kiukunpuuskat voivat toistua 

päivässä useita kertoja − tai lapsi saattaa käyttäytyä vetäytyvästi, olla ahdistunut 

ja jättää kontaktin ottamisen toisiin ihmisiin hyvin vähäiseksi. Syitä lasten 

käyttäytymisen taustalla on pyritty nykyään ymmärtämään entistä paremmin. 

Ahonen (2017) toteaa ajattelutavan, jonka mukaan lapsi pyrkii tahallisesti 

käyttäytymään haastavasti eikä edes yritä käyttäytyä aikuisen toivomalla tavalla, 

olevan jäämässä historiaan. Sen sijaan pyritään ajattelemaan, että kullekin 

käytökselle on aina jokin syy. Esimerkiksi uhmakkaasti käyttäytyvän lapsen voi 

olla hyvin haastavaa joustaa, jolloin joustamista vaativat tilanteet tuottavat suuria 

vaikeuksia. 

Haastavaksi koetun käyttäytymisen taustalla voi piillä tarve 

sosioemotionaaliselle tuelle. Lapsen sosioemotionaalinen kehitys koostuu 

useista erilaisista taidoista, joiden avulla lapsi käsittelee tunteitaan ja toimii 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Ahonen, 2017). Alle kouluikäisten lasten 

sosioemotionaaliset vaikeudet eivät ole harvinainen ilmiö, ja tällöin lapset 

tarvitsevat aikuisen tukea muun muassa itsesäätelytaitojen harjoittelussa 

(Opetushallitus, 2017). Sosioemotionaaliset taidot vaikuttavat lapsen elämässä 

monella eri tavalla, ja ne linkittyvät myös koulumenestykseen (Ahonen, 2017). 

Sosioemotionaalisista vaikeuksista johtuvat käyttäytymisen ongelmat ja 

itsesäätelyn vaikeudet eivät katoa itsestään (Briggs-Gowan ym., 2006), mikä 

korostaa näiden vaikeuksien varhaisen havaitsemisen ja niihin puuttumisen 

tärkeyttä. Jotta varhainen puuttuminen ja oikeanlaisten tukikeinojen 

hyödyntäminen olisi mahdollista, on lapsen läheisten kasvattajien, kuten 

vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan, tärkeää tunnistaa 

sosioemotionaalisiin vaikeuksiin viittaava käytös lapsissa.  
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Tämä kandidaatintutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, ja 

käsittelee viimeaikaisia tutkimustuloksia liittyen sosioemotionaalisen kehityksen 

riskitekijöihin, joita lapsen kasvuympäristöstä voidaan löytää. Lisäksi tarkastelun 

kohteena ovat viimeaikaisissa tutkimuksissa esiin nousseet sosioemotionaalista 

kehitystä tukevat keinot, joita vanhemmat ja varhaiskasvatuksen opettajat voivat 

hyödyntää kasvatuksessa. Tutkimalla tarkemmin niitä riskitekijöitä, jotka 

sosioemotionaalista kehitystä vaarantavat, saamme tärkeää tietoa myös niistä 

tukikeinoista, joilla lapsen tasapainoista kehitystä voidaan edistää. Tämän 

kirjallisuuskatsauksen aineistona toimi 18 tutkimusartikkelia vuosilta 2010-2020, 

jotka käsittelivät joko sosioemotionaalisen kehityksen riskejä tai tukikeinoja. 

Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysia, jonka 

avulla tutkimustuloksista on muodostettu ala- ja yläluokkia tulosten tarkastelun ja 

tiivistelmän tekemisen helpottamiseksi. Seuraavissa luvuissa käsittelen 

tarkemmin lapsen sosioemotionaalista kehitystä ja sen vaikeuksia, jonka jälkeen 

esittelen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineistosta saadut 

tutkimustulokset pohdintoineen.  

 



 

7 

2 LAPSEN SOSIOEMOTIONAALINEN 

KEHITYS 

Lapsen sosioemotionaalinen kehitys on merkittävä osa lapsen kasvua ja 

kehitystä, ja tutkimusaiheena se on pysynyt ajankohtaisena monen vuoden ajan. 

Tämä on hyvä asia, sillä lapsen kasvua ja kehitystä tukeakseen on kaikkien 

kasvatustyöhön osallistuvien aikuisten tärkeää tiedostaa sosioemotionaalista 

kehitystä tukevat ja vaarantavat tekijät, sekä miten sosioemotionaalisen 

kehityksen vaikeudet mahdollisesti ilmenevät lapsen käytöksessä. On kuitenkin 

myös tärkeää ymmärtää, etteivät pelkät tietyt kasvatuksen osa-alueet tai 

ympäristön vaikutukset yksinään takaa hyvää sosioemotionaalista kehitystä, 

vaan lapsen kasvua ja kehitystä on tarkasteltava monimutkaisena prosessina, 

johon vaikuttavat monet eri tekijät yhdessä.  

Lapsen sosioemotionaalinen kehitys alkaa jo syntymästä ja pitää sisällään 

lapsen sosiaalisen sekä emotionaalisen eli tunne-elämän kehityksen (Ahonen, 

2015). Tähän kehitykseen vaikuttavat lapsen oma synnynnäinen 

temperamenttityyppi ja ympäristö, jossa lapsi kasvaa. Tällä ympäristöllä 

tarkoitetaan sekä fyysistä että sosiaalista ympäristöä. (Opetushallitus, 2017; 

Pihlaja, 2018.) Ympäristö vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen 

muun muassa yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja odotusten sekä tapojen 

kautta. Myös kasvuympäristön ja ihmissuhteiden turvallisuus ja tasapainoisuus 

ovat lähtökohtia sosioemotionaaliselle kehitykselle (Sinkkonen, 2012). Lapsen 

kotiolot ja esimerkiksi varhaiskasvatusympäristö vaikuttavat kasvattajineen 

suuresti tähän kehitykseen, lapsen vertaissuhteita unohtamatta (Pihlaja, 2018). 

Lapsen perheen sisäisillä vuorovaikutussuhteilla on erityisen tärkeä merkitys 

lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle (Sourander & Aronen, 2019), jolloin sitä 

heikentäviin riskitekijöihin on suhtauduttava vakavasti. Näitä riskitekijöitä voivat 

olla muun muassa perheen vaikea elämäntilanne tai vanhemman 

mielenterveysongelmat. Esimerkiksi eri asteisia masennustiloja yhdistää 
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toimintakyvyn heikkeneminen ja tarkkaavuuden kohdistaminen herkästi kielteisiin 

ja negatiivisiin tunteisiin ja asioihin (Isometsä, 2019), jolloin masennuksen 

vaikutukset voivat ilmetä myös vuorovaikutussuhteissa. Lisäksi itsesäätelytaidot, 

eli omien tunteiden ja reaktioiden hallintaan liittyvät taidot, ovat vahvasti 

kytköksissä sosioemotionaaliseen kehitykseen, ja lapsi harjoittaa 

itsesäätelytaitojaan vähitellen aikuisen ohjauksen avulla (Sainio ym., 2020). 

Shulman (2016, Opetushallitus, 2017 mukaan) toteaa, että 

sosioemotionaaliset vaikeudet voivat ilmetä hyvin monin eri tavoin, ja niiden 

esiintyvyyden tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Tämä johtuu osittain siitä, että 

vaikka lapsen sosioemotionaalista kehitystä on tutkittu paljon, on tutkijoiden 

kesken erimielisyyttä ja epäselvyyttä siitä, miten sosioemotionaalinen kehitys ja 

sen vaikeudet tulisi määritellä. Aihetta on käsitelty eri näkökulmista, mutta 

tutkimustietoa tarvitaan vielä paljon. Pihlaja (2018) taas huomauttaa, että 

sosioemotionaalisten vaikeuksien, psyykkisten sairauksien määrittelyn ja niitä 

kuvaavien termien muuttuessa uuden tutkimustiedon ja aikakauden mukana 

muuttuu aina hieman myös se, kuinka monella lapsella voidaan sanoa olevan 

sosioemotionaalisia vaikeuksia. Voidaan kuitenkin arvioida, että 15−25 %:lla 

lapsista ja nuorista on ollut jokin psykiatrinen häiriö viimeisten kuuden kuukauden 

aikana (Sourander & Marttunen, 2016). On silti huomioitava, etteivät 

sosioemotionaaliset vaikeudet välttämättä kulje käsi kädessä psykiatristen 

häiriöiden kanssa, vaikka tietynlaisiin sosioemotionaalisiin vaikeuksiin linkittyykin 

esimerkiksi ahdistuneisuus ja masennus (Pihlaja, 2018). Alle kouluikäisillä 

lapsilla sosioemotionaalisia vaikeuksia tavataan melko usein (Opetushallitus, 

2017), mutta määrät vaihtelevat eri tutkimusten välillä. Tutkimusmenetelmien 

vaihtelevuuden lisäksi vaikuttavia tekijöitä voivat olla eri kulttuurien tuomat erot 

sosiaalisen ja emotionaalisen käyttäytymisen normeissa. Lisäksi valmiudet 

tunnistaa sosioemotionaalisen kehityksen vaikeuksia voivat vaihdella eri 

kulttuurien välillä. Lisäksi erityisesti alle kouluikäisten lasten diagnosoinnissa 

tulee olla varovainen, sillä varsinkin pienet lapset ovat usein vilkkaita ja 

itsesäätelytaitojen vielä kehittyessä myös impulsiivisia (Ahonen, 2017). Tällöin 

kyseessä on tavallinen kehitysvaihe eikä kehityksen vaikeus tai viivästymä. 

Sekä Ahonen (2015) että Pihlaja (2018) huomauttavat lapsen 

sosioemotionaalisen kehityksen tukemisen jo varhaiskasvatusikäisen lapsen 

kohdalla olevan tärkeää. Sosioemotionaalisten vaikeuksien tuomat haasteet 
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lapsen kasvussa ja kehityksessä voivat vaikuttaa lapsen elämässä pitkänkin 

aikaa.  Haasteet ja puutteet tämän kehityksen osa-alueilla heijastuvat 

sosiaaliseen kanssakäymiseen, tunteiden kehittymiseen ja hallintaan 

(itsesäätelyyn), sekä jo varhaiskasvatuksesta alkaen akateemiseen 

kyvykkyyteen. Sosiaaliset taidot ja emotionaaliset taidot ovat tiivis kokonaisuus, 

mutta niitä voidaan tarkastella myös erillään toisistaan. On kuitenkin syytä 

huomioida päällekkäisyydet, joita näissä kehityksen osa-alueissa ilmenee. 

Esimerkiksi pieni lapsi oppii tunnistamaan erilaisia tunteita toisten ihmisten 

kasvoilta harjoittelemalla tätä vuorovaikutuksessa toisten kanssa läheisissä 

ihmissuhteissaan ja myöhemmin muissa sosiaalisissa suhteissaan (Koivula & 

Laakso, 2017). Seuraavaksi tarkastelen emotionaalista ja sosiaalista kehitystä 

omina alalukuinaan. 

2.1 Lapsen emotionaalinen kehitys 

Lapsen emotionaalinen kehitys pitää sisällään tunteiden tunnistamisen, ilmaisun 

ja tunteiden tulkinnan harjoittelua. Empatiataitojen kehittyminen on yksi 

keskeisimmistä osa-alueista emotionaalisessa kehityksessä. (Pihlaja, 2018.) 

Emotionaalinen kehitys on yhteydessä myös muistiin ja oppimiseen (Keltikangas-

Järvinen, 2012) sekä vuorovaikutukseen. Lapsen kokema tunne vaikuttaa 

vuorovaikutustilanteissa reagoimiseen ja epämääräiseksi tai täysin 

tunnistamattomaksi jäänyt tunne voi vaikeuttaa vuorovaikutustilanteita (Nurmi 

ym., 2014). Kasvattajien antama malli tunteiden ilmaisussa vaikuttaa lapsen 

tunnetaitojen oppimiseen (Ahonen, 2015; Pihlaja, 2018). Aikuinen voi sanoittaa 

lapsen tuntemuksia, jolloin lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään niitä.  

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen pohjalla vaikuttaa varhaisessa 

lapsuudessa muodostettu kiintymyssuhde ja sen laatu. Erityisesti tunne-elämän 

kehitykseen kiintymyssuhteella on suuri merkitys. John Bowlby (2006) on luonut 

kiintymyssuhdeteorian, jonka perusajatuksena on lapsen tarve muodostaa 

emotionaalinen side, kiintymyssuhde, häntä hoitavaan aikuiseen – yleensä 

vanhempaan. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa muun muassa siihen, miten lapsi 

ilmaisee ja käsittelee omia tunteitaan ja siihen, turvautuuko hän aikuiseen 

tarvitessaan apua niiden hallinnassa. Varhaislapsuudessa muodostetun 
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kiintymyssuhteen vaikutukset voivat näkyä tietyissä määrin yksilön toiminnassa 

ja henkisessä hyvinvoinnissa vielä aikuisuudessakin. 

Kiintymyssuhdeteoria on saanut täydennystä sitä luokittelevilla Mary 

Ainsworthin (Ainsworth ym., 1978, viitattu teoksissa Hautamäki, 2005; 

Sinkkonen, 2012) luomilla kolmella kategorialla, joista yksi on turvallinen ja kaksi 

muuta turvattomia kiintymyssuhteen muotoja (turvaton-välttelevä ja turvaton-

ristiriitainen). Ainsworthin mukaan lapsen muodostaessa turvallisen 

kiintymyssuhteen vanhempaansa (tai muuhun huoltajaan), hän luottaa tämän 

läsnäoloon ja turvallisuuteen sekä tukeen eri tilanteissa. Turvallisen 

kiintymyssuhteen luonut lapsi on rohkea tutkimaan ympäristöään. Jotta 

kiintymyssuhde muodostuu turvalliseksi, vanhemman on kohdattava lapsensa 

sensitiivisesti, rakastavasti ja johdonmukaisesti. Turvallinen kiintymyssuhde voi 

näkyä lapsen kehityksessä esimerkiksi hyvänä stressinsietokykynä ja kykynä 

eläytyä toisen tunteisiin. Muun muassa näiltä osin kiintymyssuhde vaikuttaa 

emotionaalisen kehityksen osalta myös sosiaaliseen kehitykseen.  

Ainsworthin (Ainsworth ym., 1978, viitattu teoksissa Hautamäki, 2005; 

Sinkkonen, 2012) mukaan turvattomasti kiintyneet-välttelevät lapset ovat 

kokeneet vanhempansa osalta toistuvasti hylkäävää ja epäsensitiivistä käytöstä. 

Lapsi pyrkii välttelemään vanhempansa negatiivista reaktiota omia tarpeitaan 

kohtaan, jolloin lapsi voi vältellä emotionaalisten tarpeidensa ilmaisua. Tällöin 

lapsi saattaa kehittää muita itseään suojaavia keinoja selvitä vaikeista tilanteista. 

Turvattomasti kiintyneet-ristiriitaiset lapset ovat saaneet osakseen vanhemman 

epäjohdonmukaista tai ailahtelevaa käytöstä, ja pyrkivät varmistamaan 

vanhemman huomion voimistamalla omaa reaktiotaan hädän iskiessä.  

Nurmi ym. (2014) painottavat vanhemman fyysisen läsnäolon lisäksi 

henkisen läsnäolon tärkeyttä, sillä vanhemman ollessa tunnetasolla läsnä lapsi 

uskaltaa tutkia ympäristöään ja luottaa siihen, että vanhemman syliin voi aina 

palata tarvittaessa. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu, jos hän kokee, että 

vanhemmat vastaavat hänen emotionaalisiin tarpeisiinsa. Päinvastaisessa 

tilanteessa lapsi voi alkaa epäilemään itseään ja omaa pystyvyyttään. 

Tämänkaltaisen turvallisuudentunteen puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti 

lapsen emotionaaliseen kehitykseen. 
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2.2 Lapsen sosiaalinen kehitys 

Pihlajan (2018) mukaan lapsen sosiaalinen vuorovaikutus saa alkunsa äidin ja 

lapsen välisestä suhteesta lapsen ollessa vielä kohdussa. Syntymän jälkeen 

vuorovaikutus laajenee lasta hoivaavien henkilöiden ja lapsen väliseksi 

vuorovaikutussuhteeksi ja rakentuu vähitellen lapsen kasvaessa. Vuorovaikutus 

pitää sisällään sekä verbaalisen että nonverbaalisen viestinnän (Ahonen, 2017). 

Lapsen tulee siis oppia sanojen lisäksi tulkitsemaan myös toisten eleitä, ilmeitä, 

asentoja ja liikkeitä. Sosiaalinen vuorovaikutus kytkeytyykin tunnetaitoihin, sillä 

henkilön nonverbaalisesta ja verbaalisesta viestinnästä voidaan päätellä koettu 

tunnetila, jonka ymmärtäminen tai ymmärtämättä jättäminen vaikuttaa 

vuorovaikutuksen sujuvuuteen. 

Sosiaaliseen kehitykseen liittyy käsite sosiaalinen kompetenssi. Lyytinen 

ym. (1998) määrittelevät sosiaalisen kompetenssin tarkoittavan yksilön kykyä 

saavuttaa erilaisia sosiaalisia ja henkilökohtaisia tavoitteita, kuten solmia 

ystävyyssuhteita. Sosiaalisen kompetenssin voidaan ajatella pitävän sisällään 

sosiaaliset taidot (mm. toisen kuunteleminen ja auttaminen, 

kommunikaatiotaidot, tunnetaidot) ja sosiokognitiiviset taidot (mm. toisten 

tunteiden havainnointi, kyky ennakoida oman käytöksen sosiaalisia seurauksia). 

Pihlaja (2018) kuvaa sosiokognitiivisia taitoja kykynä jäsentää sosiaalista 

maailmaa esimerkiksi tulkitsemalla tai analysoimalla sitä. 

Vaikkei sosiaalisuus olekaan sama asia kuin sosiaaliset taidot, voi 

temperamentiltaan sosiaalinen lapsi hyötyä tästä ominaisuudestaan sosiaalisia 

taitoja opetellessaan. Näillä taidoilla viitataan kykyyn selvitä sosiaalisista 

tilanteista, eivätkä ne kulje automaattisesti käsi kädessä sosiaalisuuden kanssa; 

ihminen voi olla hyvinkin sosiaalinen ja tarvita muiden ihmisten seuraa, mutta 

samalla olla kykenemätön onnistuneeseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010.) Sosiaalisten taitojen opettelu on hyvin tärkeää, 

eikä niiden oppimista tulisi pitää itsestäänselvyytenä, vaikka lapsi vaikuttaisikin 

temperamentiltaan hyvin sosiaaliselta. 

Lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja opastusta sekä vertaistensa mallia 

opetellessaan sosiaalisia taitoja. Lasta ympäröivä kulttuuri ja yhteiskunnassa 

vallitsevat arvot vaikuttavat siihen, millaisia sosiaalisia taitoja lapselle opetetaan 

(Pihlaja, 2018). Kasvatustavoissa on usein havaittavissa vaihtelevuutta eri 
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sukupolvien välillä. Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan sosiaalisesti taitava 

ihminen osaa ratkaista erilaisia konfliktitilanteita ja kuunnella toista. Lisäksi hän 

osaa toimia vuorovaikutustilanteissa eettisesti oikein. Esimerkiksi pienelle 

lapselle opetetaan, että leikkikaverilta voidaan pyytää lelua lainaksi, mutta sitä ei 

saa ottaa väkivalloin itselleen. Tällaisten taitojen opettelussa on tärkeää antaa 

lapselle aikaa ja ymmärrystä. 

2.3 Temperamentti 

Liisa Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan temperamentilla tarkoitetaan yksilön 

synnynnäisiä toimintatapoja ja reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin. Temperamentti on 

osittain perinnöllinen ja osittain sikiöaikana muovautunut. Lisäksi sen kehitykseen 

vaikuttavat ensimmäiset elinvuodet kokemuksineen. Sainio ym. (2020) kertovat 

temperamentin vaikuttavan siihen, miten lapsi ilmaisee itseään ja tarpeitaan. Se 

heijastuu muun muassa tunneilmaisuun: toiset ovat muita herkempiä ja arempia, 

toiset avoimempia ja ulospäin suuntautuneempia. Temperamentti ei ole yhtä kuin 

persoonallisuus, joka on muun muassa kulttuurin ja kasvatuksen muovaama, 

mutta se luo perustan lapsen persoonallisuudelle (Keltikangas-Järvinen, 2010). 

Temperamentti vaikuttaa omalta osaltaan sosioemotionaalisten taitojen 

kehittymiseen, sillä se vaikuttaa siihen, miten ihminen kokee sosiaaliset tilanteet, 

miten helposti vahva tunnereaktio nousee pintaan ja miten tunneilmaisu kehittyy 

(Keltikangas-Järvinen, 2012; Pihlaja, 2018). Lisäksi Sainio ym. (2020) 

huomauttavat, että lapsen temperamentti vaikuttaa itsesäätelytaitojen 

oppimiseen synnynnäisten valmiuksien kautta. Jos lapsi on luonnostaan hyvä 

keskittymään ja omaa alusta alkaen enemmän valmiuksia tunteidensa säätelyyn, 

on itsesäätelytaitojen opettelu hieman helpompaa. Temperamentti ei kuitenkaan 

ole ainoa tai voimakkain itsesäätelytaitoihin vaikuttava tekijä. 

2.4 Lapsen sosioemotionaaliset vaikeudet 

Lapsen käytöstä ja kehitystä havainnoidessa ja arvioitaessa on tärkeää muistaa, 

että sosioemotionaalisen kehityksen vaikeuksien määrittely ei ole yksinkertaista: 

Jollain tavalla haastavaksi luokiteltu käytös voi johtua esimerkiksi lapsen 

ikätasolle tyypillisestä ja ohimenevästä kehitysvaiheesta (Carter ym. 2004; 



 

13 

Pihlaja, 2018). Eri tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään ja luokittelemaan 

sosioemotionaalista kehitystä ja siinä esiintyviä haasteita. Monesti 

sosioemotionaalisia vaikeuksia luokitellaan sisäänpäin kääntyneeseen ja 

ulospäin suuntautuneeseen käyttäytymiseen. Ahonen (2017) määrittelee 

sosioemotionaaliset vaikeudet viiden ilmenemismuodon kautta: vetäytyvän, 

levottoman, uhmakkaan ja aggressiivisen käyttäytymisen tai voimakkaiden 

tunteenpurkausten kautta. Tässä työssä hyödynnetään Margaret Briggs-

Gowanin ja Alice Carterin (2006; Pihlaja, 2018 mukaan) luokittelua. He jakavat 

sosioemotionaaliset vaikeudet neljään eri luokkaan, jotka auttavat 

havainnollistamaan lapsen oireilua: sisäänpäin kääntyneeseen käyttäytymiseen, 

ulospäin suuntautuvaan käyttäytymiseen, epätyypilliseen käyttäytymiseen ja 

käyttäytymisen säätelyn häiriöihin. Näiden luokkien alle muun muassa Pihlaja 

(2018) on kerännyt tietoa lapsilla esiintyvästä oireilusta, mitä täydennetään tässä 

luvussa muista lähteistä saadulla tiedolla.  

2.4.1 Sisäänpäin kääntynyt käyttäytyminen 

Pihlajan (2018) mukaan lapsella ilmenevä sisäänpäin kääntynyt (eli 

internalisoiva) käyttäytyminen voi olla vuorovaikutustilanteista vetäytymistä tai 

estynyttä ja arkaa käyttäytymistä. Tästä seuraten lapsi voi masentua, olla 

ahdistunut ja yksinäinen. Tavallista voimakkaampia ja pitkäkestoisempia pelkoja 

voi myös esiintyä. Näin käyttäytyvä lapsi jää helposti ulkopuoliseksi 

varhaiskasvatusryhmässä, jolloin kasvattajan rooli korostuu erityisesti sosiaalista 

vuorovaikutusta käsittelevillä toiminnan osa-alueilla. Lapsen voi olla vaikeaa 

puhua tunteistaan tai tunnistaa niitä, jolloin lapsen havainnointi ja kuuntelu 

asettuvat erityisen tärkeään rooliin. Lapsen vanhemmilta voi saada tietoja lapsen 

käyttäytymisestä perheen kesken. 

2.4.2 Ulospäin suuntautunut käyttäytyminen 

Ulospäin suuntautuvaan (eli eksternalisoivaan) käytökseen liittyvät piirteet ovat 

yleensä helpoimmin havaittavissa niiden selkeyden vuoksi (Pihlaja, 2018). 

Ulospäin suuntautuva käyttäytyminen vie herkästi huomion lapsiryhmän muilta 

lapsilta, kun kasvattajat joutuvat reagoimaan toisinaan äkillisestikin erilaisiin 
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tilanteisiin (Ahonen, 2017). Pihlaja (2018) painottaa, että iän tuomat vaihtelut 

lapsen käytöksessä on huomioitava – esimerkiksi 3-vuotias lapsi käyttäytyy 

lähtökohtaisesti eri tavoin kuin 6-vuotias lapsi. Lapsi voi olla uhmakas, 

yliaktiivinen tai saada kiukkukohtauksia. Hän voi myös käyttäytyä aggressiivisesti 

itseään, muita tai esineitä kohtaan. Kasvattaja voi helposti erehtyä ajattelemaan, 

että lapsi pyrkii tahallisesti hankaloittamaan aikuisen asemaa ja elämää 

kasvattajana, jolloin aikuinen saattaa turvautua haitallisiin reagointikeinoihin, 

kuten lapsen rankaisemiseen (Ahonen, 2017). 

Pihlajan (2018) mukaan aggressiivinen käytös pitää sisällään fyysisen sekä 

verbaalisen aggression muodot. Verbaalisesti aggressiivinen lapsi voi 

esimerkiksi käyttää voimasanoja tai nimitellä muita, mutta myös pelotella ja 

uhkailla vertaisiaan tai aikuisia. Luonnollisesti tämänkaltainen käytös on ryhmän 

muista lapsista, toisinaan myös aikuisista, pelottavaa. Ryhmän jokaisen lapsen 

turvallisuus on taattava ja aggressiivisen käytöksen kohteeksi joutunutta lasta on 

lohdutettava. Sekä kasvattajille että lapselle itselleen on hyväksi, jos kasvattajilla 

on ennalta tehtyjä suunnitelmia näiden konfliktitilanteiden rauhoittamiseksi. Sekä 

lapsen ulospäin suuntautuneeseen että sisäänpäin kääntyneeseen 

käyttäytymiseen liittyy haasteita tunteiden säätelyssä. Jotta lapsen 

sosioemotionaaliset taidot voivat kehittyä, on aikuisen tärkeää auttaa lasta 

ymmärtämään, mikä tunne kunkin käyttäytymisen taustalla lapsella vaikuttaa 

(Ahonen, 2017). 

2.4.3 Epätyypillinen käyttäytyminen 

Pihlaja (2018) luonnehtii lapsen epätyypillistä käyttäytymistä esimerkiksi 

normaalista poikkeavana reaktiona, kuten aggressiivissävytteisenä puheena 

tilanteessa, jossa ilmaisun tavallisesti oletetaan olevan iloista. Taustalla voi 

vaikuttaa lapsen traumaattinen kokemus, kuten vanhemman vakava 

sairastuminen, laiminlyödyksi tuleminen tai onnettomuus, jonka vuoksi tunteiden 

ilmaisu on vaikeutunutta tai estynyttä ja lapsen emotionaalisen kehityksen 

tasapaino on järkkynyt. Lapsen voi olla vaikeaa tai mahdotonta puhua 

kokemuksistaan, jolloin epätyypillisen käytöksen taustalla olevaa syytä on vaikea 

selvittää. Jos lapsi ei leiki, hänen kehityksensä alkaa taantua, hänellä on tavallista 

suurempia pelkoja ja tunneilmaisun vaikeuksia tai hänellä ei ole empatiataitoja, 



 

15 

on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja mahdollisesti myös 

sosiaalityöntekijään. 

Kasvattajan on ymmärrettävä lapsen tyypillinen, iänmukainen kehitys, jotta 

hän osaisi paremmin arvioida, milloin kyseessä on siitä poikkeava käytös. Lapsen 

oirehdintaan voi kuulua muun muassa univaikeuksia ja kastelua, karkailua, 

haluttomuutta leikkiä sekä itsesäätelyn ongelmia. (Pihlaja 2018, 153.) Sinkkonen 

(2012) huomauttaa, että myös lapsen kasvuympäristöön on kiinnitettävä 

huomiota. Mikäli se asettaa lapsen henkisesti tai fyysisesti vaaraan toistuvasti, 

lapsi alkaa muodostaa selviytymiskeinoja, kuten aggressiivista käyttäytymistä ja 

voi suhtautua muun muassa vuorovaikutustilanteisiin epävarmasti. Tällöin 

käytöstä ei varsinaisesti voi pitää lapsen syynä, vaan pikemminkin avunhuutona 

vaikeassa tilanteessa. 

2.4.4 Käyttäytymisen säätelyn häiriöt 

Kun lapsella on käyttäytymisen säätelyn häiriöitä (dysregulaatio), puhutaan 

itsesäätelytaitojen ongelmista (Pihlaja, 2018). Itsesäätelytaidot kehittyvät 

erityisesti varhaislapsuudessa, jolloin ympäristön – kuten kasvatuksen – vaikutus 

korostuu, ja kasvatuksen laatuun tulisikin kiinnittää erityistä huomiota (Sainio ym., 

2020). Pihlajan (2018) mukaan itsesäätely kohdistuu sekä internalisoivaan että 

eksternalisoivaan käyttäytymiseen. Lapselle itsesäätely voi olla erityisen 

haastavaa tilanteissa, jotka ovat lapsesta jännittäviä tai pelottavia tai aiheuttavat 

turhautumista ja pahaa mieltä (Sainio ym., 2020). Aina kyse ei kuitenkaan ole 

dysregulaatiosta. Sainio ym. (2020) muistuttavat, että pieni lapsi ei aivojen 

kehitykseen liittyvistä syistä kykene vielä täysin säätelemään tunteitaan ja niistä 

johtuvia reaktioitaan, mikä lasta ohjaavan aikuisen on tärkeää muistaa. Lisäksi 

liian väsyneeltä tai stressaantuneelta lapselta on kohtuutonta odottaa hyvää 

itsesäätelyä. Itsesäätelytaitoja voi ja pitää opetella, ja aikuisen omat reaktiot ja 

ohjaus tulevat tässä tärkeänä tekijänä esiin, sillä itsesäätelytaidot kehittyvät 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Itsesäätelytaidot ovatkin yksi olennainen 

osa lapsen sosiaalisessa ja emotionaalisessa kehityksessä (Koivula & Laakso, 

2017). Pihlaja (2018) huomauttaa, että myös lapsen temperamentti ja persoona 

vaikuttavat itsesäätelytaitoihin, sillä ne määrittelevät osittain sen, miten lapsi 

reagoi erilaisiin tilanteisiin ja omiin tuntemuksiinsa. 
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Nurmi ym. (2014) toteavat tunteiden yli- ja alisäätelyn liittyvän itsesäätelyn 

ongelmiin. Tunteiden ylisäätelyssä lapsi pyrkii kontrolloimaan liialti tunteitaan, ja 

käytös saattaa olla liian pidättäytyväistä ja vetäytyvää. Tunteiden alisäätelyssä 

tunteet saavat lapsesta liiallisen otteen, jolloin impulsiivinen ja hallitsematon 

käytös on yleistä. Itsesäätely on vahvasti yhteydessä sosiaaliseen oppimiseen, 

sosiaalisiin suhteisiin, tarkkaavaisuuteen sekä tietotaidon kehittymiseen ja täten 

myös akateemiseen kyvykkyyteen (Pihlaja, 2018; Sainio ym., 2020). Itsesäätelyä 

vaaditaan monella elämän osa-alueella. Tästä syystä on tärkeää muistaa, että 

itsesäätelyn häiriöiden jatkuessa lapselle kehittyy tunteiden ja käyttäytymisen 

säätelyn vaikeuksia, jotka eivät väisty itsekseen (Sainio ym., 2020). 

Itsesäätelytaitojen harjoittelulla voidaan siis sanoa olevan kauaskantoisia 

vaikutuksia. On myös selvää, että itsesäätelytaidoilla on suuri merkitys lapsen 

henkiselle hyvinvoinnille. 
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3 SYSTEMAATTISEN 

KIRJALLISUUSKATSAUKSEN 

TOTEUTUS 

Lasten sosioemotionaalisesta kehityksestä ja sen vaikeuksista jo olemassa oleva 

tutkimustieto on keskenään eriävää ja hajanaista, ja käsitteenä 

sosioemotionaalinen kehitys on vaikeasti määriteltävissä (Pihlaja, 2018; Shulman 

2016, Opetushallitus 2017 mukaan). Uutta tutkimustietoa ja termistön tarkempaa 

määrittelyä siis tarvitaan. Näistä syistä viimeaikaisen tutkimustiedon kasaaminen 

yhteen selkeämmäksi kokonaisuudeksi on järkevää. Tutkimuskysymykset 

muodostuivat seuraavanlaisiksi: 

 

1. Millaisia lapsen kasvuympäristöön liittyviä sosioemotionaalisen kehityksen 

riskitekijöitä on löydetty viimeaikaisissa tutkimuksissa? 

2. Millaisia tukikeinoja lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle on löydetty 

viimeaikaisissa tutkimuksissa?  

 

Tässä tutkielmassa tutkimuskysymyksiä on kaksi. Niiden avulla tarkasteltiin, mitä 

tekijöitä viimeaikaisissa tutkimuksissa määritellään lasten sosioemotionaalisen 

kehityksen riskitekijöiksi, ja millaisia keinoja lasten tukemiseksi on löydetty. Tämä 

kirjallisuuskatsaus keskittyy lasten sosioemotionaalisiin vaikeuksiin, joiden 

taustalla ei ole todettu olevan kehitysvammaa tai sairautta. Kiinnostuksen 

kohteena on se, millaisia riskitekijöitä lasta ympäröivä fyysinen ja sosiaalinen 

todellisuus voi luoda sosioemotionaaliselle kehitykselle esimerkiksi kasvatuksen 

kautta. Kun riskitekijät tunnistetaan, on lapsen tukeminen tehokkaampaa ja 

tilanteeseen voidaan puuttua jo varhain. 
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3.1 Tutkimusmenetelmänä systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Tämä kandidaatintutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka avulla 

kootaan tiivistelmä lasten kasvuympäristössä (fyysinen ja sosiaalinen) 

esiintyvistä sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijöistä sekä mahdollisista 

keinoista, joilla lapsen sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea. Tähän 

kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt tutkimusartikkelit ovat vuosilta 2010-2020. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on yksi kirjallisuuskatsauksen tyypeistä, ja se 

kokoaa yhteen aiempien tutkimusten tuloksia, jolloin sen avulla on mahdollista 

hahmottaa suurempaa kokonaiskuvaa ja huomata aiemmassa tutkimuksessa 

mahdollisesti ilmenneitä tutkimusaukkoja (Johansson, 2007). Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on muun muassa vastata tarkkaan 

tutkimuskysymykseen, tarkastella eri tutkimuksia objektiivisesti ilman 

ennakkokäsityksiä, arvioida valittujen tutkimusten laatua ja muodostaa niistä 

synteesi (Petticrew & Roberts 2006, 266).  

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valikoidaan sisällöltään 

laadukkaita tutkimuksia, esimerkiksi tutkimusartikkeleita (Pudas-Tähkä & Axelin, 

2007). Sen teko vaatii huolellisuutta ja voi viedä paljonkin aikaa. Tutkimusvaiheet 

on dokumentoitava tarkasti, jotta tutkimusta voidaan pitää luotettavana, ja jotta 

se voidaan tarvittaessa toistaa toisen tutkijan toimesta (Johansson, 2007). 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekevä tutkija valitsee aiheensa ja 

tutkimuskysymystensä mukaisesti erilaisia sisäänotto- ja poissulkukriteereitä, 

joiden perusteella esimerkiksi eri tietokannoista haettuja artikkeleita joko 

sisällytetään tutkimukseen tai jätetään sen ulkopuolelle (Pudas-Tähkä & Axelin, 

2007). Sisäänotto- ja poissulkukriteerien valikoimisessa tulee pohtia tarkkaan 

omaa aihetta. Esimerkiksi Pudas-Tähkä ja Axelin (2007) mainitsevat 

ideaalitapaukseksi sen, että tutkimusta tehdessä resurssit riittäisivät siihen, että 

tutkimukseen voitaisiin sisällyttää muitakin kuin englannin- tai suomenkielisiä 

tutkimuksia. Näin toimiessa voitaisiin varmistua siitä, ettei aiheeseen liittyviä 

tärkeitä tutkimuksia rajaudu haun ulkopuolelle tutkimuksen julkaisukielen 

perusteella. Myös Petticrew ja Roberts (2006, 234) huomauttavat, että monesti 

merkittävät ja positiiviset löydökset julkaistaan englanninkielisinä. 
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3.2 Aineisto 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus etenee vaihe vaiheelta, ja sen teossa 

hyödynnettävien vaiheiden määrä voi erota tutkijan valintojen mukaan (Pudas-

Tähkä & Axelin, 2007). Hyödynnän tässä tutkimuksessa Finkin seitsemän 

vaiheen mallia (Fink, 2005; Salminen, 2011 mukaan) systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tekemiseen: 

 

1. Tutkimuskysymyksen asettaminen 

2. Sopivien tietokantojen ja kirjallisuuden valinta 

3. Tutkimusaiheeseen sopivien hakutermien valinta 

4. Hakutulosten karsinta käytännön seulan avulla (esim. julkaisuvuosi ja -

kieli) 

5. Hakutulosten karsinta metodologisen seulan avulla (esim. 

tutkimussuunnitelma) 

6. Katsauksen suorittaminen 

7. Tuloksista muodostetaan synteesi 

 

Kun tutkimuskysymykset on määritelty, valitaan tietokannat, joista kirjallisuutta 

haetaan. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat ja 

hakulausekkeet on esitetty taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Valitut tietokannat ja hakulausekkeet 

Tietokanta Käytetty hakulauseke 

Education Research Complete 

(EBSCO) 

(”social emotional development”) AND 

(”early childhood” OR kindergarten) 

Taylor & Francis Online ”social emotional development” AND risk 

ProQuest Central ”social emotional development” AND risk 

AND (toddler OR infant OR teacher OR 

maternal OR parental) 

ScienceDirect (Elsevier) ”social emotional” AND risk AND 

development AND (infant OR toddler OR 
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child OR teacher OR maternal OR 

parental) 

 

Systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle määritellään myös sisäänottokriteerit, 

joiden perusteella hakutuloksina saatuja tutkimuksia joko otetaan mukaan tai 

suljetaan pois katsauksesta (Pudas-Tähkä & Axelin, 2007). Finkin (2005; 

Salminen, 2011 mukaan) mallin neljäs ja viides vaihe käsittelevät tulosten 

seulontaa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa sisäänottokriteereiksi määriteltiin, että 

tutkimusartikkeleiden tulee käsitellä varhaiskasvatusikäisiä lapsia ja/tai heidän 

kanssaan läheisesti tekemisissä olevia aikuisia sekä vastata 

tutkimuskysymykseen. Lapsilla ei tule olla todettua kehitysvammaa tai 

kehitykseen vaikuttavaa sairautta, ja tutkimusartikkelien tulee käsitellä lasten 

sosioemotionaalista kehitystä tai siinä esiintyviä ongelmia. Tutkimusartikkelit on 

julkaistu vuosina 2010-2020 tieteellisessä lehdessä ja ne ovat vertaisarvioituja. 

Julkaisukielenä on englanti, sillä suomeksi tutkimuksia ei löytynyt. Artikkeli jäi 

aineiston ulkopuolelle, jos se oli kirjallisuuskatsaus. Muut kuin artikkelit 

(esimerkiksi kirjat) suljettiin myös katsauksen ulkopuolelle. Koko artikkelin tekstin 

tuli olla saatavilla. Artikkelit järjestettiin tietokannoissa niiden osuvuuden mukaan, 

ja vain ensimmäiset 50 hakutulosta huomioitiin tutkielman laajuuden ja 

käytettävissä olevan ajan vuoksi. 

Hakulausekkeiden lisäksi joissakin tietokannoissa oli mahdollista käyttää 

erillisiä suodattimia hakutulosten rajaamiseksi. ScienceDirect -tietokannassa 

tieteenaloiksi valittiin psykologia, yhteiskuntatieteet ja hoito- ja terveysala. 

ProQuest -tietokannassa valittiin suodattimien kautta poissulkukriteereiksi teini-

ikäiset, nuoret aikuiset, autismi, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja 

kirjallisuuskatsaus, aivotutkimus, ADHD sekä kuulovamma. 

Sisäänottokriteereiksi valittiin artikkelit.  Ennen varsinaista hakua yhdistelin 

erilaisia hakusanoja hakulausekkeiksi hyödyntämällä komentoja AND ja OR. 

Riskitekijöitä etsiessä hakulausekkeen muodostamiseen liittyi haasteita. Liian 

tarkka hakulauseke jätti olennaisia tutkimuksia haun ulkopuolelle, mutta liian 

vapaa hakulauseke sisälsi liikaa hakutuloksia. Tutkimusartikkelit saattoivat 

sisältää hakulausekkeen termistöä tai sanoja, ja jäädä siitä huolimatta haun 

ulkopuolelle jättäen hakutulosten listan turhan suppeaksi ja rajoittuneeksi. 
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Varsinainen artikkelihaku suoritettiin vuoden 2020 joulukuun ja vuoden 

2021 tammikuun aikana. EBSCO -tietokannasta hakiessa hakulausekkeella 

(”social emotional development”) AND (”early childhood” OR kindergarten) 

hakutuloksia oli rajausten jälkeen 40. Niistä kolme sopi tutkimuskysymykseen ja 

täytti sisäänottokriteerit. Taylor & Francis Online -tietokannasta hakiessa 

hakulauseke ”social emotional development” AND risk tuotti rajausten jälkeen 

771 tulosta. Näistä alun perin kahdeksan sopi tutkimuskysymykseen ja täytti 

sisäänottokriteerit, mutta analyysivaiheessa yksi karsiutui pois sen sisällön 

painottuessa enemmän sosioemotionaalisten vaikeuksien aiheuttamien 

oppimisvaikeuksien kuvailuun. Taylor & Francis Online -tietokannasta 

katsaukseen valikoitui tästä syystä lopulta seitsemän tutkimusartikkelia. 

ProQuest -tietokannasta hakulauseketta ”social emotional development” AND 

risk AND (toddler OR infant OR teacher OR maternal OR parental) ja 

hakutulosten rajauksia sekä suodattimia käyttäessä artikkeleita löytyi 1004. 

Näistä neljä soveltui tutkimukseen tutkimuskysymykset ja sisäänottokriteerit 

huomioon ottaen. ScienceDirect -tietokannasta hakulauseke ”social emotional” 

AND risk AND development AND (infant OR toddler OR child OR teacher OR 

maternal OR parental) tuotti rajausten jälkeen 1977 tulosta, joista neljä sopi 

tutkimuskysymykseen ja täytti sisäänottokriteerit. Näistä tietokannoista 

tutkimusartikkeleita rajattiin pois sisäänotto- ja poissulkukriteerien lisäksi myös, 

jos ne olivat tulleet valituiksi jo muissa käytetyissä tietokannoissa tai jos ne eivät 

olleet laadukkaita. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 18 artikkelia (liite 1).  

Tutkimusartikkelien valinnan jälkeen luin ne huolellisesti läpi muistiinpanoja 

tehden. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituneista tutkimusartikkeleista 

suurin osa on julkaistu vuosien 2016-2020 aikana. Kaikista tutkimusartikkeleista 

17 oli kvantitatiivisia ja yksi kvalitatiivinen tutkimus. Artikkeleista 12 oli 

pitkittäistutkimuksia ja kuusi poikittaistutkimuksia. Kuusi tutkimusartikkelia sijoittui 

varhaiskasvatusympäristöön ja seitsemän käsitteli vanhempien henkistä 

hyvinvointia. Kaksi artikkelia käsitteli varhaiskasvatuksen opettajan henkistä 

hyvinvointia. Kolmessa artikkelissa käsiteltiin lapsen unen merkitystä 

sosioemotionaaliseen kehitykseen, ja näistä yhdessä aihetta sivuttiin yhtenä 

osana tutkimuskysymystä. Vuorovaikutussuhteiden merkitys painottui lähes 

jokaisessa artikkelissa. Tutkimuksiin osallistuneet lapset olivat iältään 0−6 -

vuotiaita. Tutkimusten osallistujamäärä oli yli 1000 yhdeksässä 



 

22 

tutkimusartikkelissa, ja kaikkien artikkelien välillä se vaihteli 22−3352:n 

osallistujan välillä. 

Tutkimusartikkeleista yhdeksän oli tehty kokonaan Yhdysvalloissa. 

Yhdysvaltalainen koulujärjestelmä poikkeaa esimerkiksi suomalaisesta 

koulujärjestelmästä. Yhdysvaltalaiset lapset aloittavat esikoulun (engl. 

kindergarten) pääsääntöisesti 5-vuotiaina ja siirtyvät kouluun 6-vuotiaina. Koska 

tutkimusartikkeleiden joukossa on tutkimuksia myös Norjasta, Saksasta, 

Kiinasta, Chilestä, Kanadasta, Italiasta, Espanjasta, Australiasta ja Keniasta, ja 

varhaiskasvatuksen parissa vietetty aika näissä maissa vaihtelee keskenään, 

viittaan alle 6-vuotiaisiin lapsiin tekstissä termillä leikki-ikäinen lapsi.  

3.3 Aineiston analysointi 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe on synteesin 

muodostaminen valituista tutkimuksista. Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat, että 

vaikka systemaattinen kirjallisuuskatsaus onkin tutkimustyypiltään teoreettinen 

tutkimus, sen aineiston järjestämisen apuna voidaan käyttää aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi toimii tällöin apuna erilaisten luokittelujen 

muodostamisessa. Näin saadut luokat eivät ole systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tulos, mutta niiden avulla tutkimuksen tiivistäminen 

loogisesti voi helpottua. Hyödynnän tässä kirjallisuuskatsauksessa 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia tutkimusartikkelien sisältöjen järjestämisen 

apuvälineenä. Koska kyseessä ei ole kvalitatiivinen tutkimus, riittää 

sisällönanalyysin käyttö pelkkien ala- ja yläluokkien muodostamiseen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018).  

Ensimmäinen vaihe on pelkistää eli redusoida alkuperäiset 

tutkimusartikkelit siten, että vain tutkimuskysymysten kannalta olennaiset asiat 

sisällytetään analyysiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Etsin tutkimusartikkeleista 

ilmaisuja, jotka liittyivät kumpaankin tutkimuskysymykseen. Merkitsin sisällöltään 

samankaltaiset ilmaisut samalla värillä ja kirjasin nämä alkuperäisilmaisut 

taulukkoon. Numeroin jokaisen alkuperäisilmaisun sen mukaan, mistä artikkelista 

ilmaisu löytyi. Kirjoitin kustakin alkuperäisilmauksesta sen sisältöä kuvaavan 

pelkistyksen, ja lisäsin sen taulukkoon ilmaisun kohdalle. 
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Tätä vaihetta seurasi aineiston ryhmittely eli klusterointi, eli saatujen 

pelkistettyjen ilmauksien yhdistely omiin alaluokkiinsa. Nimesin jokaisen saadun 

alaluokan sen sisältöä kuvaavaksi. Jatkoin ryhmittelyä vielä siten, että alaluokista 

muodostui yläluokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen liittyen aineistosta löytyi yhteensä 32 alkuperäistä 

ilmausta, jotka muodostivat kuusi alaluokkaa: Riskitekijänä opettajan uupumus 

tai mielenterveysongelmat, riskitekijänä vanhemman mielenterveysongelmat, 

riskitekijänä kodin kasvuympäristö, riskitekijänä varhaiskasvatuksen laatu, 

riskitekijänä kasvatuksen vuorovaikutuksen laatu. Nämä alaluokat yhdistyivät 

kolmeksi yläluokaksi, jotka ovat riskitekijänä kasvattajan mielenterveysongelmat, 

riskitekijänä fyysinen kasvuympäristö ja riskitekijänä kasvatustavat. Toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyen aineistosta löytyi yhteensä 21 alkuperäistä 

ilmausta, joista muodostui kolme alaluokkaa: Vuorovaikutus tukikeinona, 

laadukas varhaiskasvatus tukikeinona, hyvät kotiolot tukikeinona. Nämä 

alaluokat muodostivat yhden yläluokan; lapsen sosioemotionaalisen kehityksen 

tukikeinot. Esimerkki ryhmittelystä yhden alaluokan osalta löytyy alla olevasta 

taulukosta (Taulukko 2). Kyseinen alaluokka muodosti yhdessä toisen alaluokan 

kanssa yläluokan riskitekijänä kasvattajan mielenterveysongelmat (Kuvio 1). 

TAULUKKO 2. Yhden alaluokan muodostuminen alkuperäisilmauksista 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 

”When lead and assistant 
teachers reported higher levels of 
cumulative stress, children 
demonstrated higher levels of 
anger-aggression, as reported by 
teachers.” (1) 

Opettajien kokiessa stressiä 
lapsilla havaittiin enemmän 
vihaisuutta ja aggressiivisuutta. 
 

 

”-- teachers' cumulative job-
related emotional exhaustion was 
associated with their perceptions 
of children's anxietywithdrawal –.” 
(1) 

Opettajien kokiessa työhön 
liittyvää uupumusta he 
havaitsivat lapsissa ahdistusta 
ja vetäytyvää käytöstä. 

 

”Teachers and parents reported 
increases in problem behaviors, 
and teachers reported decreases 
in children’s social skills, when 
children were in classrooms with 
more depressed teachers.” (11) 
 

Opettajat ja vanhemmat 
raportoivat ongelmallisen 
käytöksen lisääntyneen, ja 
opettajat raportoivat lasten 
sosiaalisten taitojen 
heikentyneen, kun lapset olivat 
masentuneen opettajan 
opetuksessa.  

Riskitekijänä 
opettajan 
uupumus tai 
mielenter-
veysongel-
mat 
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”It is important to note that 
because teachers were one of the 
reporters of children’s behavior, it 
is possible that more depressed 
teachers may have reported (and 
perceived) fewer developmental 
gains.” (11) 
 

On mahdollista, että 
masentuneet opettajat ovat 
havainneet ja raportoineet 
vähemmän edistystä lasten 
kehityksessä. 
 
… 
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4 TULOKSET 

Tätä systemaattista kirjallisuuskatsausta tehdessä tutkimukseen valikoitui 

yhteensä 18 tutkimusartikkelia. Näistä artikkeleista löytyi kuusi alaluokkaa 

viitaten lapsen sosiaalisesta ja fyysisestä kasvuympäristöstä löytyviin 

sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijöihin (kuvio1). Lisäksi artikkeleista löytyi 

kolme alaluokkaa, jotka viittasivat tukikeinoihin, joita vanhemmat tai 

varhaiskasvattajat voivat hyödyntää tukiessaan lapsen sosioemotionaalista 

kehitystä (kuvio 2). 

4.1 Lapsen kasvuympäristöön liittyvät riskitekijät 

Tutkimusten perusteella lapsen kasvuympäristössä esiintyviä 

sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijöitä voivat olla opettajan tai vanhempien 

mielenterveyteen liittyvät tekijät (esimerkiksi stressi, masennus), unirytmiin tai 

unen laatuun liittyvät tekijät, heikko kasvatuksen vuorovaikutus, huonolaatuinen 

varhaiskasvatus tai vaikeat kotiolot. Tutkimusartikkeleista löytyneiden 

alkuperäisilmauksien määrä on merkitty niihin liittyvien alaluokkien yhteyteen 

kuvioon 1. 

 

KUVIO 1. Lapsen kasvuympäristöön liittyvät riskitekijät 
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Kasvattajan mielenterveyteen liittyen opettajan stressin tai masennuksen 

todettiin olevan riskitekijänä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle. Opettajilta 

ja vanhemmilta saatujen raporttien mukaan lasten ongelmallinen käytös sekä 

ryhmässä että kotona lisääntyi, ja opettajien havaintojen mukaan lasten 

sosiaaliset taidot heikentyivät, kun lapset olivat luokkahuoneessa, jonka 

opettajalla oli masennusoireita (Roberts ym., 2016). Jeon ym. (2019) huomasivat 

tutkimuksensa tulosten perusteella, että opettajien kokiessa stressiä he 

havaitsivat lapsissa enemmän vihaista ja aggressiivista käytöstä. Uupuneet 

opettajat taas havaitsivat lapsissa ahdistusta sekä vetäytyvää käytöstä.  

Tarkastellessa vanhempien henkisen pahoinvoinnin vaikutusta lasten 

sosioemotionaaliseen kehitykseen ilmeni, että huoltajan kokema voimakas 

stressi oli merkittävästi yhteydessä lapsen matalampaan sosioemotionaaliseen 

kehitykseen leikki-ikäisten lasten kohdalla (Mata López ym., 2020). Sekä lapsen 

isän että äidin henkinen pahoinvointi (stressi, masennus, ahdistus) oli yhteydessä 

lapsen kehitykseen, mutta erityisesti äidin masentuneisuus ja ahdistus todettiin 

haitalliseksi juuri sosioemotionaalisen kehityksen kannalta (Fredriksen ym., 

2019; Junge ym., 2017; McDonald ym., 2018; Watts ym., 2018). Bocknek ym. 

(2012) toteavat, että äidin masennusta voimakkaampana ennustajana taaperon 

sosioemotionaalisille vaikeuksille voidaan pitää äidin emotionaalista 

poissaolevuutta, jolla he viittasivat äidin ottamaan etäisyyteen lapsestaan sekä 

lapsen vähäiseen osallistamiseen. Äidin emotionaalinen poissaolevuus oli myös 

vahvasti yhteydessä huonolaatuiseen äidin ja taaperon väliseen 

vuorovaikutukseen.  

Sekä raskauden aikaista että synnytyksen jälkeistä masennusta mitattiin ja 

sen vaikutusta lapsen kehitykseen arvioitiin. Fredriksen ym. (2019) totesivat, että 

kummankin vanhemman masennusoireiden ollessa vakaita raskauden aikana, 

ne ennustivat sekä lapsen eksternalisoivaa että internalisoivaa käytöstä, 

itsesäätelyn vaikeuksia ja kielellisen kehityksen viivästymää lapsen ollessa 18 

kuukauden ikäinen. Lisäksi äidin synnytyksen jälkeinen masennus aiheutti 

vanhemmuuteen liittyvää stressiä (mm. sopeutumisongelmia), joka ennusti 

lapsen eksternalisoivaa käytöstä ja itsesäätelyn vaikeuksia. Junge ym. (2017) 

tekivät tutkimuksen, joka tuki näitä tuloksia. Heidän mukaansa äidin masennus 

raskauden aikana, synnytyksen jälkeen tai molempina ajankohtina ennusti 

lapsen sosioemotionaalisia vaikeuksia. Riski oli noin 3-4 -kertainen 
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kontrolliryhmään verrattuna. McDonald ym. (2018) toteavat tutkimustulostensa 

perusteella, että äidin sen hetkinen mielenterveyden tila on yhteydessä lapsen 

sen hetkiseen sosioemotionaaliseen ja käyttäytymisen kehitykseen. Esimerkiksi 

tutkimukseen osallistuneilla 2-vuotialla lapsilla todettiin todennäköisemmin 

käyttäytymisen ongelmia ja viivettä sosioemotionaalisissa taidoissa, jos lapsen 

äiti oli sillä hetkellä masentunut. 

Toinen yläluokka, joka alaluokista muodostui, käsittelee kasvatustapoja. 

Tämä yläluokka piti sisällään uneen ja muun muassa vanhemman ylläpitämään 

unirytmiin liittyviä ilmauksia sekä kasvattajan ja lapsen väliseen 

vuorovaikutukseen liittyviä ilmauksia. Hysing ym. (2016) totesivat lapsen 

kokemien uniongelmien ja nukahtamisvaikeuksien olevan merkittävästi 

yhteydessä sosioemotionaalisten vaikeuksien kohonneeseen riskiin. Myös 

Mindell ym. (2017) löysivät lapsen unirytmin ja sosioemotionaalisten vaikeuksien 

väliltä selkeän yhteyden. He lisäävät, että myöhäiset nukkumaanmenoajat, pitkät 

viiveet nukahtamisessa ja vähentynyt unen kokonaismäärä olivat vahvimmin 

yhteydessä internalisoivaan käytökseen, vaikkakin yhteys löytyi myös 

eksternalisoivaan käytökseen ja itsesäätelyn vaikeuksiin liittyen. Tutkijat pystyivät 

myös toteamaan vuoden ikäisen lapsen vähäisen unen kokonaismäärän ja 

myöhäisten nukkumaanmenoaikojen enteilevän internalisoivaa käytöstä lapsen 

ollessa 18 kuukauden ikäinen. Nukahtamisviiveen vaikutus havaittiin myös 

McDonald’n ym. (2018) tekemässä tutkimuksessa. He toteavat, että lapsen 

vähintään puoli tuntia kestävä nukahtamisviive oli yhteydessä 

sosioemotionaalisen kehityksen viiveeseen ja käyttäytymisen ongelmiin. 

Käyttäytymisen ongelmat olivat yhteydessä myös toistuviin yöllisiin heräilemisiin. 

McDonald ym. (2018) totesivat, että jos lapsi ei osallistunut päivittäin leikkiä 

sisältäviin vuorovaikutustilanteisiin vanhempansa kanssa ollessaan 1- ja 2-

vuotias, oli hänellä merkittävästi suurempi riski sosioemotionaalisen kehityksen 

viivästymään 2-vuotiaana verrattuna niihin lapsiin, jotka olivat päivittäin 

vastaavanlaisessa vuorovaikutuksessa vanhempansa kanssa. Jos perheessä 

puhuttiin kahta kieltä ja lapsi altistui tälle säännöllisesti, oli hänellä suurempi riski 

omata käyttäytymisen ongelmia ollessaan 2-vuotias. Lisäksi vähintään tunnin 

päivittäinen ruutuaika oli yhteydessä lapsen kasvaneeseen riskiin omata 

käyttäytymisen ongelmia 2-vuotiaana. 
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Fyysiseen kasvuympäristöön liittyvät riskitekijät käsittivät kodin ja 

varhaiskasvatuksen tai koulun kontekstin. Kahta pedagogiselta sisällöltään 

erilaista esikouluun valmistelevaa varhaiskasvatusohjelmaa vertaillessa toinen, 

enemmän kognitiivisia taitoja harjoittava ohjelma, tuotti lupaavampia tuloksia 

lasten sosioemotionaalisen kehityksen kannalta kuin toinen (Gormley Jr. ym., 

2011). Bobbitt ja Gershoff (2016) tutkivat lasten kaoottisten kokemusten 

vaikutusta heidän sosioemotionaaliseen kehitykseensä. Kaoottisuudella he 

tarkoittivat tutkimuksessaan esimerkiksi arjen struktuurittomuutta, kasvattajan 

ennalta-arvaamattomuutta tai kasvuympäristössä esiintyviä toistuvia 

häiriötekijöitä, kuten liiallista melua.  He havaitsivat lapsen sosioemotionaalisten 

taitojen heikkenevän varhaiskasvatusvuoden aikana, jos sekä koti- että 

varhaiskasvatusympäristö todettiin kaoottiseksi. 

Erittäin kaoottisiksi luokitellut kotiolot yksinään ennustivat käytösongelmia 

ja heikompia sosiaalisia taitoja varhaiskasvatusvuoden aikana (Bobbitt & 

Gershoff, 2016). Lisäksi Wong ym. (2020) havaitsivat, että matalatuloisuus näytti 

suurentavan lapsen riskiä eksternalisoivan ja internalisoivan käyttäytymisen 

osalta, ja se saattoi korvata vanhemman ja lapsen välisten aktiviteettien 

myönteisen vaikutuksen lapsen kehitykselle. Perheen tuloilla saattoi kuitenkin 

olla suurempi merkitys tyttöjen sosioemotionaaliselle kehitykselle kuin poikien. 

Kotiolojen merkitys painottui myös adoptiolasten kohdalla: Aiemmin 

heikommassa asemassa olleen adoptiolapsen sosioemotionaaliset taidot 

kehittyivät adoptoinnin jälkeen hitaammin ja haasteellisemmin kuin kognitiiviset 

taidot (Canzi ym., 2018). 

4.2 Tukikeinoja lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle 

Tutkimusartikkeleissa mainittuja tukikeinoja sosioemotionaaliselle kehitykselle 

olivat laadukas varhaiskasvatus, kehitystä suojaavat tai tukevat kotiolot sekä 

vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tuli olla lämminhenkistä ja lasta kannustavaa, 

ja sekä vertaisten välinen vuorovaikutus lapsiryhmässä että lapsen ja aikuisen 

välinen oikeanlainen vuorovaikutus tukivat lapsen sosioemotionaalista kehitystä. 

Tutkimusartikkeleista löytyneiden alkuperäisilmauksien määrä on merkitty niitä 

koskevien alaluokkien yhteyteen kuvioon 2. 
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KUVIO 2. Sosioemotionaalisen kehityksen tukikeinoja 

Toistuvat vanhemman ja lapsen väliset yhteiset aktiviteetit johtivat 

adaptiivisempaan sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen ja lievensivät 

käyttäytymisen ongelmia (Wong ym., 2020). Luo ym. (2019) arvioivat 

tutkimuksessaan vuorovaikutuksellista kasvatusta tarinankerronnan, lapselle 

laulamisen ja lapsen kanssa leikkimisen avulla. He totesivat, että huoltajan 

hyödyntäessä näitä kaikkia kolmea vuorovaikutuksen tapaa lasten testitulokset 

kognitiivisen, kielellisen ja sosioemotionaalisen kehityksen osalta olivat 

parempia. Wong ym. (2020) arvioivat, että vanhemman ja lapsen välisten 

yhteisten aktiviteettien vaikutus saattaa olla voimakkaampi poikien 

sosioemotionaaliseen kehitykseen kuin tyttöjen. Toistuva tarinoiden lukeminen ja 

tarinankerronta ennustivat vähemmän sekä internalisoivan että eksternalisoivan 

käytöksen ongelmia pojilla, kun taas tyttöjen kohdalla toistuva tarinankerronta ja 

musiikkiaktiviteetit ennustivat vähemmän ylivilkkautta.  

Wright ym. (2013) hyödynsivät tarinankerronnallista draamaa (engl. 

storytelling dramas) tutkimuksessaan. Ryhmän lapset pääsivät keksimään 

tarinoita ja näyttelemään ne yhdessä toimien vuorovaikutuksessa vertaistensa ja 

opettajan kanssa, ja tämän todettiin kehittävän lasten sosioemotionaalisia taitoja 

monella tavalla. Näytelmien aikana lapset pääsivät harjoittamaan yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisutaitojaan. Toiminta vahvisti lasten itsetuntoa ja lapset tunsivat 

yhteenkuuluvuutta näytelmien kautta koettujen erilaisten tunteiden myötä. 

Draamahetkissä lapset harjoittivat myös itsehillintäänsä ja keskittymiskykyään 
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sekä kärsivällisyyttään. Tätä tutkimustulosta tukee McDonaldin ym. (2018) 

havainto siitä, että lapset, jotka eivät osallistuneet epävirallisiin leikkikerhoihin 

olivat suuremmassa riskissä saada sosioemotionaalisen kehityksen viiveitä kuin 

lapset, jotka osallistuivat niihin. 

Yhdysvalloissa järjestetään Early Head Start- ja Head Start -ohjelmien 

kautta varhaiskasvatusta valtion kustantamana vähävaraisille perheille. Tarkoitus 

on tarjota näiden perheiden lapsille paremmat lähtökohdat oppimiselle ja 

kehitykselle esikoulua varten. Tutkimustuloksia tarkastellessa Bobbitt ja Gershoff 

(2016) totesivat riskitekijäksi sen, että sekä kodin että varhaiskasvatuksen 

ympäristö oli kaoottinen. Verratessaan Head Start -luokkaa ja kotioloja, he 

totesivat kotiolojen olevan hallitsevassa asemassa lapsen sosioemotionaalisen 

kehityksen suhteen: Hyvät kotiolot peittosivat heikot Head Start -luokan 

olosuhteet sosioemotionaalisen kehityksen osalta. Kotiolojen merkitystä 

painottavat myös Whittaker ym. (2011), sillä heidän mukaansa perheen 

aiheuttamilla riskitekijöillä on vahva, epäsuora vaikutus lasten 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. Kasvatuksen laadulla ja menetelmillä (tässä 

äidin herkkyydellä kohdata lapsi) todettiin kuitenkin olevan suojaava vaikutus eri 

riskitekijöitä kohtaan, mikä voi edistää positiivista kehitystä. Näiden lisäksi Canzi 

ym. (2017) huomasivat adoptiolasten sosioemotionaalisen kehityksen 

parantuneen vuosi sijoituksen jälkeen, vaikkakin kehitystä oli tapahtunut 

vähemmän tällä kehityksen osa-alueella kuin kognitiivisen kehityksen osalta. 

Kasvuympäristönä myös päiväkoti tai esikoulu voivat tukea lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä ollessaan laadukkaasti toteutettuja: Jos lapsen 

koti- ja varhaiskasvatusympäristöä ei todettu kaoottisiksi, lapsen 

sosioemotionaaliset taidot kehittyivät varhaiskasvatusvuoden aikana (Bobbitt & 

Gershoff, 2016). Tulsan Head Start -ohjelmaan osallistuneet lapset olivat 

kontrolliryhmää vähemmän arkoja ja tarkkaavaisempia (Gormley Jr. ym., 2011), 

ja Moen ym. (2019) totesivat, että varhaiskasvatuksen luokkahuoneen ilmapiirin 

tukiessa lasta emotionaalisesti, on todennäköistä, että lapsi muodostaa 

toimivamman suhteen opettajaansa. Näin tapahtuessa myös konfliktitilanteet 

vähenivät ajan myötä lapsen saadessa tarvitsemaansa tukea. 
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5 POHDINTA 

Tässä tutkielmassa tutkimuskysymyksiä oli kaksi, ja niiden avulla tutkittiin 

viimeaikaisissa tutkimuksissa havaittuja lapsen kasvuympäristöstä löytyviä 

riskitekijöitä ja tukikeinoja sosioemotionaaliselle kehitykselle. 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneiden tutkimusten tulokset tukivat toisiaan ja 

useimmiten myös aiempaa tutkimusta. Pohdin seuraavaksi 

kirjallisuuskatsauksen tuloksia tutkimuskysymys kerrallaan ja tutkimuksissa 

käytettyjä menetelmiä sekä mittareita. Lopuksi tarkastelen kirjallisuuskatsauksen 

luotettavuutta, eettisyyttä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Millaisia lapsen kasvuympäristöön liittyviä sosioemotionaalisen 
kehityksen riskitekijöitä on löydetty viimeaikaisissa 
tutkimuksissa? 

Tutkimustulosten perusteella on selvää, että kasvattajan – etenkin lapsen 

vanhemman – merkitys lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle on suuri, ja 

vanhemman mielenterveysongelmat olivat viimeaikaisessa tutkimuksessa 

vahvasti esillä riskitekijänä sosioemotionaaliselle kehitykselle. Kasvattajan 

henkisellä pahoinvoinnilla voi olla useita negatiivisia vaikutuksia lapsen 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. On loogista ajatella, että vanhemman ollessa 

masentunut tai voimakkaasti ahdistunut hänen kykynsä olla lasta tukevassa, 

rikkaassa ja empaattisessa vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa heikkenee. 

Sosioemotionaalisen kehityksen kietoutuminen yhteen muun muassa 

vuorovaikutuksen kanssa selittääkin omalta osaltaan tätä tutkimustulosta 

(Ahonen, 2017; Koivula & Laakso, 2017; Pihlaja, 2018; Sainio ym., 2020). Lisäksi 

nyky-yhteiskunnassa moni lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen useampana 

päivänä viikosta, jolloin siellä olevan kasvatustiimin merkitys suurenee. Muun 

muassa tästä syystä vanhempien henkisen hyvinvoinnin lisäksi jatkossa on 

tärkeää panostaa myös varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien kasvattajien 

jaksamiseen, sillä he ovat työssään jatkuvassa vuorovaikutuksessa usean lapsen 
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kanssa, ja empaattinen ja oikea-aikainen kohtaaminen sekä vuorovaikutus ovat 

päivittäin toistuvia asioita. 

Tutkimukset liittyen kasvattajan henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin 

antoivat aihetta tulosten kriittiselle pohtimiselle. Voiko tutkimustuloksiin täysin 

luottaa, jos lapsen sosioemotionaalista kehitystä arvioi masentunut tai uupunut 

opettaja tai vanhempi? Koska masentunut ja uupunut ihminen ei välttämättä 

kykene havainnoimaan ympäristöään näkemättä siinä herkemmin negatiivisia 

asioita (Isometsä, 2019), on syytä suhtautua tämänkaltaisilla 

arviointimenetelmillä toteutettuihin tutkimuksiin varauksella. Tietysti 

mielenterveysongelman vakavuus vaikuttaa arvioijan havainnointikykyyn, ja 

esimerkiksi Junge ym. (2017) toteavat saamiensa tulosten perusteella, ettei äidin 

masennus aiheuttanut tutkimuksen tuloksiin merkittävää vinoumaa. Vaikka 

vieraan tutkijan paikalla olo saattaisi häiritä lapsia ja näin vaikuttaa 

tutkimustuloksiin, voisi jatkossa tutkimusta tästä aiheesta tehdessä harkita 

ulkopuolisen henkilön tekemän sosioemotionaalisen kehityksen ja 

käyttäytymisen arvion lisäämistä aineistonkeruun tavaksi. Näin voitaisiin tehdä 

erottelua esimerkiksi masentuneen vanhemman ja kyseisen tutkijan raportoinnin 

välillä. 

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijäksi lukeutui kasvattajan 

mielenterveyden lisäksi vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus (sen tiheys, 

laatu ja keinot) sekä vuorokausirytmin ylläpitäminen liittyen 

nukkumaanmenoaikoihin. Kasvava lapsi tarvitsee runsaasti unta (Mindell ym. 

2017), ja unirytmin ylläpitäminen on vanhemman vastuulla (Sainio ym., 2020). 

Unen avulla lapsi voi käsitellä oppimaansa, ja toisaalta taas riittävä lepo on yksi 

edellytys oppimiselle (Sainio ym., 2020). Unen laatuun erityisesti liitetty 

internalisoiva käyttäytyminen (vetäytyneisyys, ahdistus, alakuloisuus) on omiaan 

vaikeuttamaan lapsen oppimista (Ahonen, 2017). Esimerkiksi päivän aikana 

tapahtuvien leikkiin pohjautuvien vuorovaikutustilanteiden sisältöjen käsittelystä 

voi tulla haastavampaa, mikäli lapsi ei saa riittävästi lepoa. 

Vuorovaikutustilanteiden kautta taas voidaan käsitellä useita 

sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia taitoja, kuten itsesäätely- ja 

vuorovaikutustaitoja. Unen kokonaismäärän ja myöhäisten 

nukkumaanmenoaikojen vaikuttaessa lapseen pitkälläkin aikavälillä, on unen 

tarve otettava vakavasti. Koska kumpikin näistä riskitekijöistä vaatii vanhemmalta 
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itseltään itsesäätelytaitoja ja jaksamista, voisi vanhemman 

mielenterveysongelmien ajatella olevan yhteydessä lapsen 

sosioemotionaaliseen kehitykseen myös näiden riskitekijöiden kautta.  

Perheen matalatuloisuus osoittautui riskitekijäksi ja suurensi lapsen riskiä 

eksternalisoivan ja internalisoivan käyttäytymisen osalta. Sen vaikutus saattoi 

olla vahvempi kuin vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen, 

ja lisäksi vaikuttaa negatiivisemmin tyttöihin kuin poikiin. Tutkijat eivät esittäneet 

tälle tyttöjen ja poikien tulosten eroavaisuudelle mahdollisia selityksiä. Kyseessä 

oli kuitenkin pitkittäistutkimus, johon osallistuneista 2567:stä lapsesta lähes 50 % 

oli tyttöjä, joten osallistujamäärän ja menetelmän osalta tutkimus vaikuttaa 

luotettavalta. Yhdysvalloissa käytettyjen Head Start -ohjelmien tarkoitus on tukea 

matalatuloisten perheiden vanhempien kasvatustyötä ja myös neuvoa 

kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä painottaa kodin merkitystä lapsen 

ensisijaisena oppimisympäristönä. Koska näille toimintatavoille on havaittu 

olevan tarvetta, voisi matalatuloisuuteen yhdistää esimerkiksi lapsen ja 

vanhemman välisten, leikkiin pohjautuvien aktiviteettien tai osallistamisen 

määrän vähyyden tai näiden sisältöjen heikomman laadun. Matalatuloisuus voi 

myös vaikeuttaa kotioloja, joka omalta osaltaan voisi vähentää edellä mainittujen 

kasvatustapojen hyödyntämistä. 

Riskitekijöiden kumulatiivisuus on myös otettava huomioon, kun pohditaan, 

miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja miten lasta ja lapsen perhettä sekä 

varhaiskasvattajia voitaisiin tukea. Esimerkiksi kaoottisiksi todettujen kotiolojen 

on mahdollista vaikuttaa sekä lapsiin että vanhempiin, ja vaikutukset voivat ilmetä 

kodin ulkopuolellakin, kuten varhaiskasvatusympäristössä. Jos tähän lisätään 

vielä varhaiskasvatuksen heikko (pedagoginen) laatu, voi olla, ettei lapsi 

juurikaan hyödy sosioemotionaalisen kehityksen osalta siellä viettämästään 

ajasta. Vaikuttaa mahdolliselta, että kaikki löydetyt riskitekijät voivat kietoutua 

yhteen ja näin vaikeuttaa lapsen sosioemotionaalista kehitystä entisestään. Kun 

kodin kasvuympäristön on todettu olevan varhaiskasvatusympäristöön verrattuna 

hallitsevassa asemassa riskitekijänä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle, 

on syytä huomioida miten tähän liitettynä muut mainitut riskitekijät, esimerkiksi 

vanhemman tai opettajan henkinen pahoinvointi, heikentävät lapsen 

kasvuympäristön mahdollisuuksia tukea sosioemotionaalista kehitystä – tai 

kehitystä ylipäätään. 
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5.2 Millaisia tukikeinoja lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle 
on löydetty viimeaikaisissa tutkimuksissa?  

Tukikeinoihin liittyviä alkuperäisilmaisuja löytyi viimeaikaisista 

tutkimusartikkeleista vähemmän kuin riskitekijöihin viittaavia. Riskitekijöihin liittyi 

yhteensä 14 tutkimusartikkelia, kun taas tukikeinoihin yhdeksän. Lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä tuki vuorovaikutuksen laatu ja määrä, laadukas 

varhaiskasvatus sekä kotiolot. Ilmaisuja löytyi erityisesti vuorovaikutukseen 

liittyen. Vanhemman ja lapsen väliset toistuvat, leikkiin pohjautuvat aktiviteetit ja 

vuorovaikutus edistivät lapsen sosioemotionaalista kehitystä. Monipuolinen 

vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä tarjoaa monipuolisia tilanteita harjoitella 

sosioemotionaalisia taitoja. Koska vuorovaikutus muiden kanssa on 

avainasemassa sosioemotionaalisessa kehityksessä (Ahonen, 2017), ovat 

tämänkaltaiset tutkimustulokset odotettavia ja aiempaa teoriatietoa tukevia. 

Vanhemman ja lapsen välisten yhteisten aktiviteettien vaikutus saattoi kuitenkin 

olla voimakkaampaa poikien sosioemotionaaliselle kehitykselle kuin tyttöjen. 

Vastaavanlainen erottelu havaittiin matalatuloisuuden vaikutuksia tutkiessa 

saman tutkimuksen aikana. Lisäksi erilaiset aktiviteetit edistivät paremmin 

poikien kuin tyttöjen sosioemotionaalista kehitystä. Tyttöjen ja poikien välisiä 

eroja on toki aiemminkin tutkittu, ja tietynlaisia eroavaisuuksia kehityksessä on 

havaittu. Näin ollen voi olla, että pojat hyötyvät tietyn tyyppisistä vanhemman ja 

lapsen välisistä aktiviteeteista tyttöjä enemmän. Tästä on hyvä kerätä jatkossa 

lisää tutkimustietoa, mutta samalla on tärkeää muistaa, että joka tapauksessa 

jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan, eikä samoja kasvatuskeinoja voi 

yleistää sopimaan kaikille lapsille. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa tyttöjen 

sosioemotionaalista kehitystä edistäviä aktiviteetteja ei voida yleistää toimimaan 

kaikille tytöille. 

Vertaisten välillä tapahtuva vuorovaikutukseen pohjautuva toiminta 

tarinankerronnallisen draaman (engl. storytelling dramas) kautta tuki 

tutkimukseen osallistunutta lapsiryhmää muun muassa sosioemotionaalisen 

kehityksen osalta. Vaikka lapsi tarvitsee vanhemman tai muun kasvattajan apua 

ja ohjeistusta sosioemotionaalisia taitoja opetellessaan, ei vertaisten merkitystä 

pidä unohtaa. Lapset oppivat toisiltaan seuratessaan toistensa toimintaa ja 

vuorovaikutusta, osallistuen siihen itsekin (Pihlaja, 2018). Hyväksytyiksi ja 
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toimiviksi havaittuja toimintatapoja voidaan mallintaa ja mukauttaa omaan 

käyttöön. Näin kävi myös tämän tutkimuksen draamahetkissä. Laadukas 

varhaiskasvatusympäristö onkin loistava paikka harjoitella 

ongelmanratkaisutaitoja, itsesäätelyä ja vuorovaikutustaitoja yhdessä muiden 

ryhmän lasten kanssa. Onnistuakseen tässä harjoittelussa lapset kuitenkin 

tarvitsevat varhaiskasvatuksen opettajan ja muiden varhaiskasvattajien tukea ja 

opastusta aina aika ajoin, sillä leikki-ikäisten lasten sosioemotionaaliset taidot 

ovat vasta harjaantumassa. Näin toimiessaan varhaiskasvatuksen opettaja luo 

turvallista kasvuympäristöä varhaiskasvatuksen kontekstiin. 

Kasvuympäristön turvallisuus ja positiivinen ilmapiiri edistävät lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä. Kuten aiemmin on jo mainittu, kotiolot toimivat 

hallitsevana riskitekijänä verrattaessa niitä varhaiskasvatusympäristön kanssa. 

Kun kotia kasvuympäristönä ei todettu kaoottiseksi, sen havaittiin toimivan 

sosioemotionaalista kehitystä suojaavana tekijänä. Tässä tilanteessa ei 

haitannut, vaikka varhaiskasvatusympäristö oltaisiin todettu kaoottiseksi – kodin 

vaikutus riitti peittoamaan kaoottisen varhaiskasvatusympäristön negatiivisen 

vaikutuksen. Kotiolojen kaoottisuus voisi olla yksi syy, miksi adoptiolasten 

sosioemotionaalinen kehitys alkoi vähitellen parantua heidän asuttuaan vuoden 

ajan sijoituskodissaan; lapsen kehitystä tukevat kotiolot vaikuttavat positiivisesti 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. Kodin kasvuympäristöön liittyväksi 

kehityksen suojatekijäksi mainittiin myös äidin herkkyys kohdata lapsi lämpimän 

vuorovaikutuksen kautta, sensitiivisesti. Tämä tutkimustulos tukee 

vuorovaikutuksen merkitystä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle ja 

yhdistyy myös muihin tutkimustuloksiin.  

Monesti se, miten lapsi oireilee, auttaa pohtimaan, millaista tukea lapsi 

tarvitsee. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetyissä tutkimusartikkeleissa 

hyödynnettiin useasti vanhemman tai opettajan täyttämää arviointilomaketta, kun 

mitattiin lasten sosioemotionaalista kehitystä tai käyttäytymistä. Internalisoivan 

käyttäytymisen ollessa vaikeammin havaittavissa kuin eksternalisoivan 

käyttäytymisen, täytyy lasta arvioivan henkilön – tässä kasvattajan – olla hyvin 

tarkka havaintoja kirjatessaan. Vaikka aiemmin riskitekijöitä pohtiessa totesin, 

että masentuneen vanhemman tekemään arviointiin voi olla syytä suhtautua 

varauksella, on tässä tilanteessa hyvä, että lasta arvioi läheinen ja tuttu aikuinen. 

Näin toimiessa on todennäköisempää, että pienetkin käytöksen muutokset 
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havaitaan. Haasteita poikkeavan käytöksen toteamiselle voi aiheuttaa myös 

kodin ja varhaiskasvatuksen ympäristöjen eroavaisuus, jolloin vanhemmat eivät 

kenties näe samoja asioita kuin ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja (Pihlaja, 

2018). Internalisoiva käyttäytyminen voi toisinaan olla niin hienovaraista, ettei sitä 

heti huomaa lapsesta ulospäin. Ajan myötä esimerkiksi vetäytyminen ja 

ahdistuneisuus kuitenkin todennäköisesti kasvavat ja käytös alkaa olla 

selvemmin havaittavissa (Pihlaja, 2018). Tässä kohtaa tuen tarve on kuitenkin jo 

suuri, ja tilanteeseen olisi ollut hyvä puuttua jo aiemmin. On myös hyvä muistaa, 

että lapsen kasvu ja kehitys ovat monimutkaisia prosesseja, joihin vaikuttavat 

monet eri asiat yhdessä (Lyytinen ym., 1998; Nurmi ym., 2014; Opetushallitus, 

2019). 

5.3 Tutkimusmenetelmät ja mittarit 

Tutkimuksista suurin osa oli kvantitatiivisia pitkittäistutkimuksia. Osa niistä oli 

kohorttitutkimuksia, joidenkin tutkimusten aineistona käytettiin aiemmin kerättyä 

dataa (esim. National Early Head Start Research and Evaluation Study- tai Little 

in Norway -tutkimuksen data), ja joissakin tutkimuksissa havainnoitiin lasten 

käytöstä. Aineiston keräämiseksi oli yleistä hyödyntää vanhempien tai opettajan 

täyttämiä kyselylomakkeita tai mittareita. Tutkimuksissa mitattiin lasten 

sosioemotionaalista kehitystä sekä vanhemman ja varhaiskasvattajan henkistä 

hyvinvointia monin eri mittarein, vaikka joitakin mittareita oli käytetty 

useammassakin tutkimuksessa. Useammin kuin kerran käytettyjä mittareita olivat 

masennusta mittaava Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ja stressiä 

mittaava Parenting Stress Index (PSI) tai sen lyhennetty versio. Kaikki henkistä 

hyvinvointia arvioivat mittarit olivat kuitenkin melko samankaltaisia keskenään, ja 

monessa käytettiin 3- tai 5-portaista Likert-asteikkoa vastaamiseen. Masennusta 

ei tutkimuksissa diagnosoitu, vaan tutkimukseen osallistuneet henkilöt täyttivät 

itsearviointilomakkeet. Näiden tutkimuksissa käytettyjen lomakkeiden 

hyödyntäminen on kuitenkin arvioitu luotettavaksi tavaksi mitata esimerkiksi 

vanhemman masennusta tutkimustarkoituksissa. 

Lasten sosioemotionaalista kehitystä mitattiin muun muassa Bayley Scales 

of Infant and Toddler Development -mittarilla tai sen uudemmilla versioilla (BSID-

II tai BSID-III), Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE) -
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mittarilla tai The Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA) 

-mittarilla. Viimeisimmästä on kehitetty myös lyhempi versio, The Infant-Toddler 

Social and Emotional Assessment (ITSEA) -mittari, jota myös hyödynnettiin 

tutkimuksissa. Nämä sosioemotionaalista kehitystä mittaavat mittarit 

muodostuvat vaihdellen 30−168 kohdasta, ja ne sopivat eri ikäisille lapsille. 

ASQ:SE -mittari soveltuu käytettäväksi 0−6 -vuotiaille lapsille, BITSEA- ja ITSEA 

-mittarit 1−3 -vuotiaille lapsille ja BSID -mittari enintään 3,5 -vuotiaille lapsille. 

Vaikka tutkimuksissa käytetyillä mittareilla mitattiin samoja asioita, oli niissä 

hieman eroavaisuuksia keskenään. Tästä syystä mittareiden antamien tulosten 

vertailu sellaisenaan ei ole mielekästä.  

Sieglerin ym. (2014) mukaan pitkittäistutkimuksen avulla seurataan samaa 

tutkimuskohdetta ja tutkitaan jonkin asian muutosta ja kehittymistä pitkän 

aikavälin kuluessa. Poikittaistutkimuksen avulla taas voidaan tutkia esimerkiksi 

jotakin ilmiötä erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa ympäristöissä tiettynä 

ajankohtana, tai vertailla lasten käytöstä eri ikäryhmien välillä. Molempien 

hyödyntäminen sosioemotionaalisen kehityksen tutkimisessa on järkevää, 

vaikkakin esimerkiksi riskitekijöitä tutkittaessa pitkittäistutkimus tarjoaa monesti 

parempia tuloksia syy-seuraussuhteista. Toisaalta pitkittäistutkimuksen aikana 

osa osallistuneista saattaa karsiutua pois tutkimuksesta, mikä voi vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen. 

Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän suosiminen valituissa 

tutkimusartikkeleissa voi selittyä osin sillä, että lapsen kasvuun ja kehitykseen 

liittyen kaikenlainen mittaaminen on tarpeen. Leikki-ikäisten lasten haastattelut 

ovat usein haastavia toteuttaa luotettavasti, jolloin vanhemman täyttämä lomake 

lapsen kehityksen ja käyttäytymisen arvioimiseksi on kaikin puolin helpompi 

vaihtoehto. Lisäksi suuria vastausmääriä voi olla helpompi käsitellä 

kvantitatiivisin menetelmin, ja suuret vastausmäärät taas lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta. Kvalitatiivisella tutkimuksella voisi kuitenkin olla paljonkin 

annettavaa tälle aihealueelle, mikäli resurssit sen toteuttamiseen riittäisivät. 

Esimerkiksi kasvattajien henkistä hyvinvointia ja kokemuksia tarkastellessa myös 

kvalitatiivinen tutkimusote voisi toimia. 
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5.4 Johtopäätökset 

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijät liittyivät tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella vanhemman ja opettajan mielenterveysongelmiin ja 

uupumukseen, heikkolaatuiseen vanhemman ja lapsen väliseen 

vuorovaikutukseen, vähäiseen lapsen ja vanhemman välisten aktiviteettien 

määrään ja heikkoihin kotioloihin. Heikot kotiolot pitivät sisällään vähätuloisuuden 

ja kaoottisuuden, kuten arjen struktuurittomuuden, vanhemman 

epäjohdonmukaisuuden sekä toistuvat häiriötekijät kuten liiallisen melun. Myös 

varhaiskasvatusympäristön ollessa kaoottinen lapsen sosioemotionaalinen 

kehitys saattoi heikentyä, mutta vain, jos samanaikaisesti myös kotiolot todettiin 

kaoottisiksi. Näin ollen kodin merkitys sosioemotionaalisen kehityksen 

riskitekijänä tai suojaavana tekijänä oli varhaiskasvatusympäristöä 

voimakkaampi. Lisäksi uneen liittyvät tekijät, kuten unirytmin puute tai jatkuvat 

yölliset heräilyt, yhdistettiin sosioemotionaalisiin vaikeuksiin. Lapsen 

sosioemotionaaliset vaikeudet ilmenivät tutkimuksissa vaihdellen joko 

internalisoivana tai eksternalisoivana käyttäytymisenä tai dysregulaationa – tai 

kaikkina näistä. Sosioemotionaalisen kehityksen tukikeinoja olivat seuraavat: 

Laadukas, usein toistuva vuorovaikutus joko vertaisten tai lapsen ja aikuisen 

välillä, lapsen ja vanhemman väliset yhteiset aktiviteetit, lasta tukevat kotiolot, 

laadukas varhaiskasvatus sekä kasvatuksen laatu ja menetelmät (tässä äidin 

sensitiivisyys). 

Riskitekijöitä ja tukikeinoja tarkastellessa huomataan, kuinka tärkeässä 

osassa vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus ja suhde sekä vanhempien 

mielenterveys ovat lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä. Riskitekijöiden 

kumuloitumisen mahdollisuus on huomioitava ja mahdollisuuksien mukaan myös 

ennakoitava kasvatustyössä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen tuen tarve 

havaitaan ja siihen puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet lapsella on kehittyä 

sosioemotionaalisten taitojensa osalta. Tarkastellessa tutkimustulosten myötä 

ilmenneitä tukikeinoja voidaan havaita niiden pohjautuvan myös vahvasti 

vuorovaikutukseen ja kotiin kasvuympäristönä. Näitä elementtejä voidaan toki 

tuoda myös varhaiskasvatusympäristöön, ja sekä vanhempien että 

varhaiskasvatuksen opettajien henkisen jaksamisen tukeminen on tärkeää.  
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5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Jotta kirjallisuuskatsausta voitaisiin pitää luotettavana, on sen tiedonhaun vaiheet 

oltava tarkasti ja selkeästi dokumentoituna, lukijalle seurattavissa ja toisen 

tutkijan toistettavissa (Pudas-Tähkä & Axelin, 2007). Kun kirjallisuuskatsausta 

varten valikoidaan selkeät sisäänotto- ja poissulkukriteerit ja hakutuloksissa 

saatuja tutkimusartikkeleita arvioidaan niiden kautta tarkasti, voidaan 

tutkimuksessa esiintyvien virheiden määrää vähentää (Stolt & Routasalo, 2007). 

Tässä tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen vaiheita on kuvattu selkeästi, 

numeroiden katsauksen teon seitsemän eri vaihetta Finkin mallin mukaisesti 

(Fink, 2005; Salminen, 2011 mukaan). Tutkimukseen valikoitujen 

tutkimusartikkeleiden tiedot ovat näkyvillä taulukoituna tämän tutkielman liitteenä 

(liite 1). Pudas-Tähkä & Axelin (2007) toteavat kirjallisuuskatsauksen 

luotettavuuden kärsivän, mikäli sitä tekemässä olevia tutkijoita on vähemmän 

kuin kaksi. Vähintään kahden tutkijan työskennellessä virheiden määrä vähenee 

suuria määriä hakutuloksia selatessa. Luotettavuutta kuitenkin lisää tarkka ja 

huolellinen työskentely ja tutkimusartikkeleiden valikointi ennakko-odotuksitta.  

Olen käyttänyt aineiston analysoinnin apuna aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysin avulla 

tutkimusaineiston tiivistäminen selkeään muotoon sen sisällön merkityksiä 

kadottamatta mahdollistuu. Koska kirjallisuuskatsaus ei lukeudu kvalitatiivisiin 

tutkimuksiin, riitti aineistolähtöisen sisällönanalyysin käyttö ala- ja yläluokkien 

muodostamiseksi aineistosta. Kun aineistoa on ryhmitelty ala- ja yläluokkiin, sen 

tarkastelu helpottuu ja teksti on lukijallekin selkeämpää. Jotta tämä ryhmittely 

tapahtuisi luotettavasti, on tutkimusartikkeleista löydetyt alkuperäisilmaukset 

kirjattu allekkain taulukkoon niistä muodostettujen pelkistysten viereen. Esimerkki 

tästä ryhmittelystä löytyy taulukosta 2. 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoimani tutkimukset tarkastelivat lasten 

sosioemotionaalisen kehityksen riskitekijöitä sekä tämän kehityksen tukikeinoja 

monipuolisesti. Lähes kaikki tutkimukset olivat kvantitatiivisia, mutta niissä 

kerättiin aineistoa eri mittarein ja lomakkein. Tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden määrä vaihteli suurestikin, mutta suurimmassa osassa tutkimuksia 

osallistujia oli vähintään tuhat. Tutkimukset olivat aikaväliltä 2010-2020, jolloin 

niihin sisältyi viimeaikaista tutkimustietoa kymmenen vuoden ajalta. 
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Aikarajauksesta ja valituista hakulausekkeista huolimatta osa hakukoneista 

tarjosi hakutuloksia runsaasti, jolloin jouduin tätä tutkielmaa varten käytettävissä 

olevan aikataulun vuoksi rajaamaan läpikäydyt hakutulokset ensimmäisiin 50 

hakutulokseen. Tämä luonnollisestikin heikentää kirjallisuuskatsauksen 

luotettavuutta. Hakutulokset olivat kuitenkin järjestyksessä osuvuuden mukaan, 

jolloin on todennäköistä, että ensimmäisten viidenkymmenen hakutuloksen 

joukkoon valikoitui laadukkaita tutkimusartikkeleita tähän aiheeseen liittyen. 

Tutkimusartikkeleiden luotettavuutta lisää se, että ne olivat vertaisarvioituja ja 

julkaistu tieteellisissä lehdissä. Niissä kuvattiin tutkimuksen kulku tarkasti ja 

tulokset esiteltiin selkeästi. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimusartikkelit olivat kaikki julkaistu 

englannin kielellä. Tutkimuksia oli kuitenkin monesta eri maasta, vaikka suurin 

osa olikin Yhdysvalloista. Tämä tulee pitää mielessä, kun tutkimustulosten 

yleistettävyyttä pohditaan. Lisäksi tutkimusten välillä oli vaihtelua siinä, millaisen 

sosioekonomisen aseman tutkittavat henkilöt omasivat. Näin ollen esimerkiksi 

matalatuloisia talouksia koskevien tutkimusten tuloksia ei voida yleistää koko 

väestöön. Tutkimusartikkelit käsittelivät lapsen kasvuympäristöön liittyviä 

riskitekijöitä, jolloin tulosten yleistämisessä on huomioitava muunlaisten 

riskitekijöiden puute tästä katsauksesta, kuten lapsen kehitykseen vaikuttavat 

sairaudet tai kehitysvamma. Valikoin tutkimukseen yhteensä 19 artikkelia, joista 

yhden jouduin karsimaan pois analyysivaiheessa. Kirjallisuuskatsaukseen 

valikoitujen tutkimusten määrää tärkeämpää on niiden laatu, joka luo pohjaa koko 

kirjallisuuskatsauksen laadulle (Pudas-Tähkä & Axelin, 2007). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tekemiseen liittyvät eettiset kysymykset 

koskevat lähinnä tutkijan toimia tiedonhakuprosessin, aineiston analysoinnin 

sekä tulosten esittelyn ja pohdinnan suhteen. Aineisto koostuu aiemmin tehdyistä 

tutkimuksista, jolloin esimerkiksi haastatteluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ei 

tarvitse pohtia. Näin sanottuani on kuitenkin hyvä tarkastella kriittisesti valittuja 

alkuperäistutkimuksia ja niiden eettisyyttä. Eettisesti toteutettu tutkimus 

noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että 

tutkijan on toimittava tutkimustyön jokaisessa vaiheessa rehellisesti, huolellisesti 

ja tarkasti (TENK, 2012). Kirjallisuuskatsauksen tutkimustulosten esittämiseen 

liittyen tutkijalla on vastuu alkuperäisten tutkimusten tietojen luotettavasta 
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tiivistämisestä. Alkuperäisiin tutkimuksiin tulee viitata selkeästi ja asianmukaisella 

tavalla. 

5.6 Jatkotutkimusaiheet 

Alkuperäisissä tutkimuksissa oltiin huomioitu moninaisesti eri kasvattajien 

mielenterveyttä arvioivien mittareiden käyttö ja niiden luotettavuus. 

Mielenterveyttä mitattiin lähinnä kvantitatiivisin menetelmin, ja olisikin 

mielenkiintoista tutkia tätä jatkossa lisää yhdistäen tutkimusmenetelmään myös 

kvalitatiivinen ulottuvuus. Näin voitaisiin selvittää tarkemmin kasvattajien 

ajatusmaailmaa sekä käsityksiä kasvatuksesta ja kenties omalla tavallaan nähdä 

uudenlaisia syy-seuraussuhteita lapsen sosioemotionaalisen kehityksen ja 

kasvatustapojen välillä.  Voitaisiin myös tutkia tarkemmin, miten vanhemman ja 

opettajan itsesäätelytaidot ja sosioemotionaaliset taidot vaikuttavat kasvatuksen 

kautta lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen. Myös isän jaksamiseen ja 

mielenterveyteen liittyviä tutkimuksia olisi hyvä tehdä lisää, sillä moni tutkimus 

keskittyy vain äidin mielenterveyteen esimerkiksi raskauden aikana tai sen 

jälkeen. Monissa kulttuureissa toki on niin, että äiti jää lapsen kanssa kotiin, jolloin 

hänen mielenterveytensä on kenties merkittävämmässä roolissa lapsen 

kasvatuksen näkökulmasta katsottuna. Nykyään yhä useammin myös lapsen isä 

jää kotiin lapsen kanssa, jolloin isänkin henkisen hyvinvoinnin merkitystä lapsen 

sosioemotionaaliselle kehitykselle on järkevää tutkia lisää. 

Varhaiskasvatusympäristöön liittyvää tutkimusta voisi olla syytä tehdä 

enemmän. Etenkin, kun varhaiskasvatusympäristöt eroavat toisistaan eri maiden 

välillä; toisaalla päivähoitoon ei juuri osallistuta ja esikoulu on hyvin koulumaista, 

alkaen lapsen ollessa 4−5 -vuotias. Toisaalla taas on tyypillistä viedä lapsi 

päivähoitoon jo hyvin nuorella iällä ja esikoulu on päivähoidon luonnollinen 

jatkumo, pitäen yllä leikillisyyttä. Pedagogiikan laatu vaihtelee kulttuureittain 

suurestikin. Toisaalta Suomessakin esikoululuokkien välillä voi olla eroja, 

riippuen siitä, onko ryhmä päiväkodin vai koulun yhteydessä. En löytänyt 

hakuprosessin aikana suomalaisessa varhaiskasvatusympäristössä tehtyjä 

tutkimuksia tästä aiheesta. Voisikin olla kiinnostavaa tutkia lapsen 

sosioemotionaalista kehitystä suomalaisessa varhaiskasvatusympäristössä, ja 
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erityisesti sitä, millaisin keinoin opettajat ja moniammatillinen tiimi tukevat lasta 

tämän kehityksen eri vaiheissa ja haasteissa. 

Erilaisten riskitekijöiden kumulatiivisuutta on syytä tutkia lisää jatkossa. Tätä 

varten erityisesti pitkittäistutkimukset ovat tarpeen. Näin kasvatusta voitaisiin 

järjestää varhaiskasvatuksessa entistä yhdenvertaisemmin ja tasa-arvoisemmin, 

ja kodin kasvuympäristön merkityksiä voitaisiin paremmin ymmärtää ja näin tukea 

kodin kasvatustyötä, vanhempien jaksamista ja lapsen tasapainoista kasvua ja 

kehitystä. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kirjallisuuskatsaukseen valikoidut artikkelit aiheineen 

 Kirjoittaja(t) ja 

vuosiluku 

Artikkelin nimi Artikkelin aihe Maa 

1. Jeon, L.; 

Buettner, C.; 

Grant, A. & 

Lang, S. (2019) 

Early Childhood 

Teachers' Stress 

and Children's 

Social, Emotional, 

and Behavioral 

Functioning 

Tutkittiin, vaikuttaako opettajan 

kokema stressi siihen, miten 

hän arvioi lapsen sosiaalista ja 

emotionaalista kehitystä sekä 

käyttäytymistä. 

Yhdysvallat 

2. Bobbitt, K. & 

Gershoff, E. 

(2016) 

Chaotic Experiences 

and Low-Income 

Children's Social-

Emotional 

Development 

Tutkittiin lasten kaoottisiksi 

määriteltyjä kokemuksia 

kotioloissa ja 

varhaiskasvatusympäristössä 

sekä näiden kokemusten 

vaikutusta lasten 

sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. 

Yhdysvallat 

3. Hysing, M.; 

Sivertsen, B.; 

Garthus-Niegel, 

S. & Eberhard-

Gran, M. (2016) 

Pediatric Sleep 

Problems and 

Social-Emotional 

Problems. A 

Population-Based 

Study 

Tutkittiin, löytyykö 

uniongelmien ja 

sosioemotionaalisten 

vaikeuksien väliltä yhteys 2-

vuotiailla lapsilla. 

Norja, Saksa 

4. Moen, A.; 

Sheridan, S.; 

Schumacher, R. 

& Cheng, K. 

(2019) 

Early Childhood 

Student-Teacher 

Relationships: What 

is the Role of 

Classroom Climate 

for Children Who 

Are Disadvantaged? 

Tutkittiin, miten luokkahuoneen 

ilmapiiri vaikuttaa lapsen ja 

opettajan väliseen suhteeseen, 

kun lapsella on havaittu 

kehityksellinen riskitekijä 

(esim. köyhyys, väkivallalle 

altistuminen, vanhempien 

mielenterveysongelma). 

Yhdysvallat 

5. Wright, C.; 

Diener, M. & 

Kemp, J. (2013) 

Storytelling Dramas 

as a Community 

Building Activity in 

an Early Childhood 

Classroom 

Tutkittiin, miten 

tarinankerronnalliset 

draamatuokiot (storytelling 

dramas) voivat auttaa 

yhteisöllisyyden 

rakentamisessa 

varhaiskasvatusryhmässä, 

Yhdysvallat 
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jossa lasten väliset 

kehitykselliset erot ovat 

huomattavia (mm. 

itsesäätelyssä, 

vuorovaikutustaidoissa). 

6. Gormley Jr., W.; 

Phillips, D.; 

Welti, K.; 

Newmark, K. & 

Adelstein, S. 

(2011) 

Social-Emotional 

Effects of Early 

Childhood Education 

Programs in Tulsa 

Tutkittiin kahden Head Start -

ohjelman vaikutusta leikki-

ikäisten lasten 

sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. 

Yhdysvallat 

7. Mata López, C.; 

Santelices 

Álvarez, P.; 

Vergés Gómez, 

A. (2020) 

Do Educators 

Matter? Associations 

Between Caregivers’ 

Mentalization and 

Preschoolers’ 

Attachment, Social 

Emotional 

Development and 

Theory of Mind 

Tutkittiin, miten 

opetushenkilökunnan 

mentalisaatio ja stressi 

vaikuttavat leikki-ikäisten 

lasten kiintymyssuhteeseen, 

sosioemotionaaliseen 

kehitykseen ja mielen teoriaan 

(theory of mind).  

Chile 

8. Mindell, J.; 

Leichman, E.; 

DuMond, C. & 

Sadeh, A. 

(2017) 

Sleep and Social-

Emotional 

Development in 

Infants and Toddlers 

Tutkittiin, miten uni vaikuttaa 

pienen lapsen 

sosioemotionaalisiin 

vaikeuksiin ja sosiaaliseen 

kehitykseen. 

Yhdysvallat 

9. Wong, T.; 

Konishi, C. & 

Kong, X. (2020) 

A Longitudinal 

Perspective on 

Frequency of 

Parent-Child 

Activities and Social-

Emotional 

Development 

Tutkittiin, miten lapsille 

lukeminen, tarinoiden 

kertominen ja musisointi 

aktiviteetteina ennustivat 

sosioemotionaalista kehitystä 

pitkittäistutkimuksen aikana. 

Kanada 

10. Watts, S.; 

Oburu, P.; Lah, 

S.; Rhodes, P. & 

Hunt, C. (2018) 

Maternal 

Psychological 

Distress and 

Appraisal of 

Parenting 

Experience Predict 

Social-Emotional 

Development of 

Kenyan Infants 

Tutkittiin, onko äidin 

psykologinen ahdinko, äidin 

tarjoamat vähäiset 

psykososiaaliset virikkeet ja 

negatiivisesti arvioitu kokemus 

vanhemmuudesta yhteydessä 

matalampaan kognitiivisen, 

motorisen, 

sosioemotionaalisen ja 

adaptiivisen käyttäytymisen 

kehitykseen alle 3-vuotiailla 

lapsilla Keniassa. 

Australia, 

Kenia 

11. Roberts, A.; 

LoCasale-

Crouch, J.; 

Exploring Teachers’ 

Depressive 

Symptoms, 

Tutkittiin, miten opettajan 

masennus vaikuttaa 

lapsiryhmän 

Yhdysvallat 
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Hamre, B. & 

DeCoster, J. 

(2016) 

Interaction Quality 

and Children’s 

Social-Emotional 

Development in 

Head Start 

sosioemotionaaliseen 

kehitykseen vuoden aikana. 

12. McDonald, S.; 

Kehler, H. & 

Tough, S. 

(2018) 

Risk Factors for 

Delayed Social-

Emotional 

Development and 

Behavior Problmens 

at Age Two: Results 

from the All Our 

Babies/Families 

(AOB/F) Cohort 

Tutkijat pyrkivät identifioimaan 

sosioemotionaalisen 

kehityksen vaikeuksien ja 

käyttäytymisen ongelmien 

riskitekijöitä 2-vuotiailla 

lapsilla. 

Kanada 

13. Junge, C.; 

Garthus-Niegel, 

S.; Slinning, K.; 

Polte, C.; 

Simonsen, T. B. 

& Eberhard-

Gran, M. (2017) 

The Impact of 

Perinatal Depression 

on Children’s Social-

Emotional 

Development: A 

Longitudinal Study 

Tutkittiin, vaikuttaako äidin 

perinataalinen masennus 

lapsen sosioemotionaaliseen 

kehitykseen lapsen ollessa 2-

vuotias. 

Norja, Saksa 

14. Bocknek, E.; 

Brophy-Herb, 

H.; Fitzgerald, 

H.; Burns-Jager, 

K. & Carolan, M. 

(2012) 

Maternal 

Psychological 

Absence and 

Toddlers’ Social-

Emotional 

Development: 

Interpretations From 

the Perspective of 

Boundary Ambiguity 

Theory 

Tutkittiin, vaikuttaako 

emotionaalinen poissaolevuus 

lapsen sosioemotionaaliseen 

kehitykseen lapsen ollessa 3-

vuotias. 

Yhdysvallat 

15. Fredriksen, E.; 

von Soest, T.; 

Smith, L. & Moe, 

V. (2019) 

Parenting Stress 

Plays a Mediating 

Role in the 

Prediction of Early 

Child Development 

from Both Parents’ 

Perinatal Depressive 

Symptoms 

Tutkittiin yhteyksiä 

vanhempien perinataalisen 

masennuksen ja lapsen 

sosioemotionaalisen, 

kognitiivisen ja kielellisten 

taitojen kehittymisen välillä 

lapsen ollessa 18kk ikäinen. 

Norja 

16. Canzi, E.; 

Rosnati, R.; 

Palacios, J. & 

Román, M. 

(2018) 

Internationally 

Adopted Children’s 

Cognitive and 

Social-Emotional 

Development During 

the First Post-

Adoption Year: A 

Longitudinal Study 

Tutkittiin kansainvälisesti 

adoptoitujen lasten 

sosioemotionaalista ja 

kognitiivista kehitystä 

adoptioperheeseen tullessa ja 

siitä hetkestä laskettuna 

vuoden kuluttua. 

Italia, Espanja 
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17. Luo, R.; Jia, F.; 

Yue, A.; Zhang, 

L.; Lyu, Q.; Shi, 

Y.; Yang, M.; 

Medina, A.; 

Kotb, S. & 

Rozelle, S. 

(2019) 

Passive Parenting 

and its Association 

with Early Child 

Development 

Tutkittiin Kiinan maaseudulla 

asuvien lasten kehitystä ja 

heidän saamansa kasvatuksen 

vuorovaikutuksen laatua. 

Kiina, 

Yhdysvallat 

18. Whittaker, J.; 

Harden, B.; See, 

H.; Meisch, A. & 

Westbrook, T. 

(2011) 

Family Risks and 

Protective Factors: 

Pathways to Early 

Head Start Toddlers’ 

Social-Emotional 

Functioning 

Tutkittiin perheen kontekstiin 

liittyvien riskitekijöiden 

(kontekstuaalisten 

riskitekijöiden) ja perheen 

sisäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin 

liittyvien riskitekijöiden 

(proksimaalisten 

riskitekijöiden), äidin 

herkkyyden sekä lapsen 

sosioemotionaalisen 

kehityksen välisiä yhteyksiä. 

Yhdysvallat 

 
 

 

 


