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_________________________________________________________________________ 
 

Tutkielmassani on tarkoituksena tutkia, mikä vaikutus kiintymyssuhteella ja vanhempien 

uskonnollisuudella on lapsen moraalin ja uskonnollisuuden kehittymiseen. Tutkin myös, onko äidin 

kotonaololla vaikutusta lapsen moraalin kehittymiseen sekä kiintymyssuhteeseen. Lisäksi tutkin, mikä 

vaikutus lapsen loogisen ajattelun tasolla ja perspektiivinottokyvyllä on lapsen moraalisen ajattelun 

tasoon. 

 

Tutkimukseni viitekehyksenä olen käyttänyt Bowlbyn kiintymysteoriaa sekä Kohlbergin moraaliteoriaa. 

Olen tarkastellut uskonnollisuuden ja moraalin suhdetta. Olen  lähtökohtana hyödyntänyt tässä Duscan 

ja Whelanin pohdintaa, minkä pohjana on Kohlbergin moraaliteoria uskonnollisesta perspektiivistä 

käsin. Olen myös tarkastellut Piagetin loogisen ajattelun sekä Selmanin perspektiivinottokyvyn yhteyttä 

lapsen moraalin kehittymiseen. 

 

Tutkimukseni kuuluu osana projektiin, jonka tavoitteena on ollut tutkia, onko lasten moraalisen 

ajattelun kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät kuten kiintymyssuhde, perspektiivinottokyky ja 

loogisen ajattelun taso muuttuneet Yli-Luoman (1990) tekemän tutkimuksen jälkeen. Projektissa on 

suunniteltu kyselylomake peruskoulun ala-asteen viides- ja kuudesluokkalaisille. Strukturoitu 

kyselylomake jaettiin oppilaille tunnilla täytettäväksi. Kyselyyn vastasi 689 oppilasta, joista tyttöjä oli 

339 ja poikia 350.  Oppilaat olivat iältään 11–13 –vuotiaita.  Kysely kohdistettiin erityisesti pienten 

kaupunkien tai maalaiskuntien ala-asteille Etelä-Pohjanmaalla, mutta joukossa oli mukana myös 50 

oppilaan ryhmä Loimaalta.  Tutkimus on kvantitatiivinen ja sen aineisto analysoitiin käyttämällä SPSS 

for Windows – ohjelmaa. Analysoin aineistoa lähinnä Pearsonin korrelaatiokertoimen sekä 

ristiintaulukoinnin avulla. Aineiston keruu toteutettiin huhtikuussa 1999. 

   

Tutkimuksesta ilmeni, että kodin emotionaalisella ilmapiirillä oli merkitsevää yhteyttä moraalin 

kehittymiseen. Kodin uskonnollisella ilmapiirillä havaittiin olevan merkitsevä yhteys lapsen 

uskonnollisuuteen.  Toisaalta kodin uskonnollisuuden ollessa hyvin voimakasta sillä saattoi olla jopa 

negatiivinen yhteys lapsen moraaliseen ajatteluun. Uskonnollisuus sinänsä ei lisää lapsen moraalista 

ajattelua eikä kodin emotionaalisuutta.  Vanhempien kotona viettämällä ajalla ei näyttänyt olevan 



  

tämän aineiston perusteella yhteyttä lapsen moraalin kehittymiseen. Tässä tapauksessa kotona oleminen 

tarkoitti joko kotiäitinä tai –isänä olemista tai sitten vanhemmat työskentelivät kotipiirissä mm. 

maanviljelijöinä. 

 

 

 

Avainsanat:  moraalinen ajattelu, uskonnollisuus, kiintymyssuhde, lapset ja nuoret. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella lapsen ja nuoren moraalisen käyttäytymisen mahdollisia 

ennustajia.  Kotitaustan ohella otetaan huomioon loogisen ajattelun valmiuksia ja arvioidaan näiden 

tekijöiden merkitystä lapsen moraaliseen kehitykseen eli moraaliselle ajattelulle.  Hyvä työväline 

kotitaustan vaikutusten mittaamiseen tulee erityisesti kiintymysteorian perspektiivistä.  Kotitaustasta 

olen vielä erityisesti tarkastellut kodin uskollisen ilmapiirin merkitystä lapsen moraaliselle ajattelulle. 

 

Kotitaustan kohdalla huomiota kiinnitetään vanhempien ja lasten välisiin kiintymyssuhteisiin. 

Vanhempien ja lasten kiintymyssuhdetta on valotettu erityisesti Bowlbyn kiintymysteorian 

näkökulmasta. Lisäksi teorioina olen käyttänyt Kohlbergin moraaliteoriaa, Piagetin teoriaa loogisen 

ajattelun kehittymisestä sekä Selmanin teoriaa perspektiivinottokyvyn kehittymisestä.   

Esimerkiksi Kohlberin moraaliteorian mukaan lapsen loogisen ajattelun kehittyminen on edellytys 

lapsen moraalin kehittymiselle.  Myös lapsen perspektiivinottokyvyn kehittyminen edesauttaa moraalin 

kehittymistä. Joten valitut teorianäkökulmat muodostavat hyvän viitekehyksen moraalisen kehityksen 

tutkimiselle. 

 

Pyrin tutkimuksellani tuomaan esiin perhettä ja vanhempien vaikutusta lasten moraalin kehittymisessä.  

Bowlbyn kiintymysteoria on osoittautunut lupaavaksi teoreettiseksi lähestymistavaksi.  Sen avulla voi 

käsitellä sekä henkilökohtaisia suhteita että niiden vaikutuksia kasvuun ja kehitykseen.  

Kiintymysteoriaa sovelletaan kotitaustan tulkitsemiseen siten, että lasten vastauksista tarkastellaan 

perheen vuorovaikutussuhteen laatua. Vastauksista voi käydä ilmi, mikäli lapsi on torjuttu, ambivalentti 

tai hänellä on ollut turvallinen suhde vanhempiinsa. 

 

Tutkimukseni kuuluu osana projektiin, jossa on suunniteltu kyselyä peruskoulun ala-asteen 

viidesluokkalaisille.  Kyselylomake oli hyvin laaja ja jokainen mukana ollut tutkija otti siitä 

tutkimukseensa ne osiot, jotka koskivat hänen tutkimusongelmaansa. Jokainen tutkija jakoi noin 50 

kyselylomaketta paikkakuntansa kouluille huhtikuussa 1999. Näin otoksesta muodostui varsin laaja 

koskien 689 oppilasta, joista poikia oli 350 ja tyttöjä 339.  Heidän keski-ikänsä oli noin 12 vuotta.  
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Suurin osa kyselylomakkeista jaettiin pienten kaupunkien tai maalaiskuntien ala-asteille Etelä-

Pohjanmaalla.  Pienistä kouluista oppilaita oli 124 loput olivat isoista kouluista. 

 

Olen ollut itse kotiäitinä neljälle lapselleni yli kymmenen vuotta ja olen nähnyt sen työmäärän, mitä 

kotikasvatus pitää sisällään ja sen valtavan läsnäolon määrän, minkä lapset tarvitsevat kuuntelemisen, 

neuvojen, rohkaisun, ymmärtämisen yms. kautta.  Sen vuoksi halusin myös saada selville, voiko 

sellainen perhe, jossa molemmat puolisot ovat kokoaikatyössä, tarjota lapselle hänen tarvitsemaansa 

aikaa ja energiaa.  Ollessani itse kokoaikatyössä, huomasin jo muutaman kuukauden kuluttua, että 

lapset lakkasivat juttelemasta asioitaan minulle, koska näkivät minun olevan esimerkiksi väsynyt.  

Huomasin myös suhteiden etääntyvän.  En enää välttämättä nähnyt lapsistani milloin heillä oli 

ongelmia, vaan omat ajatukseni olivat usein kodin ulkopuolisessa työssä.  Oletukseni on se, että lapsen 

moraali kehittyy sekä seuraamalla omien vanhempien käyttäytymistä eri tilanteissa että perheessä 

syntyvien vuorovaikutussuhteiden kautta.  Mikäli vanhemmat ovat paljon poissa lapsen elämästä ja 

vuorovaikutus on ohutta, lapsi ottaa elämisen mallin esimerkiksi median tuottamista vaikutteista. 

 

Uskon myös, että lapsen eettinen ajattelu kehittyy samalla, kun hän elää elämäänsä vanhempien rinnalla 

ja saa vaikutteita vanhempien suhtautumisesta kanssaihmisiin.  Yksi mielenkiintoni kohde eettisen 

ajattelun kehittymisessä on kodin uskonnollisen ilmapiirin mahdollinen vaikutus. Mikäli 

uskonnolliseen elämään liittyvät asiat ovat lapsen mielestä hauskoja ja niihin liittyvä tunnelma on hyvä, 

lapsen on todennäköisesti helpompi kasvaa myös itse kiinni eettisyyteen. 

 

 

2 KODIN EMOTIONAALINEN ILMAPIIRI 

 

 

2.1. Perheen merkitys arvojen välittäjänä. 

 

Nuorilla ei ole enää samanlaista jäsentynyttä arvo- ja aatemaailmaa kuten aikaisemmin. Helven (2002, 

19) mukaan sitä ei näytä olevan enää aikuisillakaan. Ilman arvoja on vaikea tietää, mikä on oikein ja 

mikä väärin, mikä hyvää ja mikä pahaa. Mistä löytää tänä päivänä hyvän ihmisen esikuvia? 
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Vanhemman läsnäolo tuo lapselle turvallisuutta ja luottavaisuutta ja luo perustan tuleville 

ihmissuhteille.  Suomessa vanhempien erot ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa valtavasti ongelmia lasten 

elämään. Avioero voi murentaa lapsen luottamuksen rakentumisen perustaa. Lapsi voi avioeron myötä 

menettää luottamuksen vanhempiinsa, avioliittoon ja parisuhteeseen. Paras tilanne  lapsen kehitykselle 

on vanhempien hyvä suhde, lapsen hyvä suhde isäänsä, huolehtiva äiti ja hallinnassa oleva 

alkoholinkäyttö. Hyvän kotitaustan omaava lapsi pystyy myöhemmin rakentamaan elämäänsä tavalla, 

joka ilmentää hyvää sosiaalista toimintakykyä aikuisiässä. (Pulkkinen 2004, 129-131) 

 

Pulkkinen (2004, 141) esittää luettelon ohjeista, jotka Uusikylä on koonnut  ja  joita noudattamalla 

voidaan edistää lapsen kehittymistä itseensä luottavaksi, onnelliseksi, yhteistyökykyiseksi, 

tiedonhaluiseksi, luovaksi, vastuuntuntoiseksi ja moraalisesti kehittyneeksi. ”Aidon kiinnostuksen 

osoittaminen lasta kohtaan, ajan antaminen lapselle, kiittäminen, pettymyksen osoittamisen välttäminen 

lapsen epäonnistuessa, vertailun välttäminen muihin sisaruksiin tai lapsiin, itsenäisen päätösvallan 

lisääminen ja vastuullisuuden vaatiminen iän karttuessa, rakkauden osoittaminen, kielteisten tunteiden 

ilmaisun salliminen mutta samalla sen opettaminen, että kielteisetkään tunteet eivät oikeuta muiden 

loukkaamista”.  Vanhempien tulisi käyttäytyä lastensa kanssa kuten muidenkin ihmisten kanssa. 

Loukkaantua, kun siihen on syytä ja antaa auliisti myönteistä palautetta, kun siihen on aihetta. Se ei 

tietenkään poissulje sitä, että lasten kanssa tulee olla tahdikas ja ymmärtäväinen. Heille tulee ilmaista 

kaikki heidän positiiviset puolensa ja antaa niistä myönteistä palautetta. Lapset eivät välttämättä näe 

arvoaan ja opi arvostamaan myönteisiä puoliaan, mikäli heille ei niistä kerrota. Lasten kasvatuksen 

hallintaa on pidetty Suomessa pitkään itsestään selvänä asiana, jonka kaikki vanhemmat hallitsevat. 

Nykyisin, kun vanhempien vanhemmat ja heidänkin vanhempansa ovat olleet ansiotyössä ja äitiyslomat 

ovat olleet hyvinkin lyhyitä, ei samankaltaista vanhemmuutta ole syntynyt kuin syntyy silloin, kun 

vanhempi viettää lapsensa kanssa pidempään aikaa varhaislapsuudessa. Aikuiset, joiden  omat 

vanhemmat ovat olleet töissä, eivät ehkä ole omaksuneet perinteistä vanhemman roolia, kun heillä ei 

ole siitä kokemusta. Vaikka heillä olisikinollut lähes vuoden äityisloma, heistä kaikki eivät ehkä tiedä, 

mitä lapsi tarvitsee saadakseen tarpeeksi hyvän lapsuuden. Heille ei ole myös syntynyt välttämättä 

aikanaan kokemusta sisarusten hoivaamisesta, koska perheiden koko on viime vuosikymmeninä 

pienentynyt. Vanhemmat ovat opiskelleet itselleen todennäköisesti ammatin, jonka he kokevat 
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hallitsevansa, mutta vanhemmuuteen ei opeteta. Moni vanhempi kokee tietämättömyyttä ja 

riittämättömyyttä vanhemman roolissa ja mielellään vie lapsensa mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ”ammattilaisten” hoitoon vaikka todellisuudessa lapsi tarvitsisi vain läsnäolevaa aikuista 

elämäänsä.  

 

Suomalaisen perheen arjessa äitiys on noussut erityisasemaan 1800-luvun kuluessa. Sitä ennen mies oli 

perheen pää ja äiti vain huolehti lasten perushoidosta. 1900-luvulle tultaessa naisen toimintapiiri oli 

koti ja erityisesti lastenkasvatus. Mies oli siirtynyt toimeentulotuesta huolehtimiseen. Näin äidin ja 

lapsen suhde nousi ensisijaiseksi. Tämä ajattelumalli on säilynyt tähän päivään saakka. Äidillä 

katsotaan olevan jonkinlainen velvollisuus saada myös isä mukaan kantamaan kasvatusvastuuta. Hyvä 

äiti elää asiantuntijoiden mukaan ydinperheessä ja äitiys tulkitaan naisen elämän täyttymykseksi ja äidin 

rakkautta pidetään luonnollisena ja itsestään selvänä. Hyvä äiti keskittyy lapseensa, vaistoaa lapsensa 

tarpeet ja tarjoaa tälle turvallisen emotionaalisen ympäristön sekä virikkeitä. 1900-luvun lopulla on 

keskustelua alettu käydä uudesta enemmän lapsesta huolta pitävästä isästä ja siihen liittyvistä 

yhteiskunnallisista esteistä. Samoin strukturaalinen ajattelu on otettu käyttöön mm. 

mielenterveyspalveluissa sekä yleensä perhekeskeisessä ja –terapeuttisessa työskentelyssä. Siinä 

painotetaan molempien vanhempien keskinäiselle ryhmittymälle perustuvaa valtaa, mikä katsotaan 

hyödylliseksi lasten kasvatukselle ja rajojen asettamiselle. Yhden vanhemman toimimista kasvattajana 

katsotaan edellisessä mallissa kyseenalaiseksi. (Alasuutari 2003, 16-23) 

 

Alasuutari (2003, 27-30) myös toteaa, että nykyajan vanhempien sukupolvi Pohjoismaissa on 

historiallisesti ainutlaatuisessa tilanteessa, koska heidän on kasvatettava lapsensa toisin ja toisenlaisiksi 

kuin heidät itsensä on kasvatettu liittyen kasvatustehtävien jakamiseen yhteiskunnallisten kasvattajien 

kanssa. 1950- luvulta 1970-luvulle ulottuvalla tarkasteluvälillä asiantuntijatietojen merkitys 

kasvatuskysymyksissä on saanut lisää painoarvoa. Kasvatuksen asiantuntijat korostavat neuvonnan ja 

koulutuksen tarpeellisuutta vanhemmilla. Ei enää luoteta äidin synnynnäiseen kykyyn olla hyvä äiti.  

 

Lasten kasvatuksessa ei tule vanhemmille koko ajan onnistumisen kokemuksia, mihin vanhemmat ovat 

ehkä työssään tottuneet vaikka lapset ovat haluttuja ja rakastettuja. Vanhemmat ehkä kokevat helposti 

epäonnistumisen tunteita lapsensa kanssa, kun menettävät malttinsa eivätkä jaksa olla koko ajan 
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kiinnostuneita lapsensa tekemisistä tai lapsi ei ehkä olekaan niin älykäs ja menestyvä kuin he olivat 

odottaneet. Myös Puolimatka (2004, 54) toteaa, että moderni yhteiskunta ei kannusta eikä anna 

vanhemmille sellaisia vaikutteita, jotka aktivoisivat heitä ottamaan lapsensa huomioon ja kannustamaan 

heitä vaan heitä pikemminkin motivoidaan työhön, sosiaaliseen elämään sekä kulutukseen liittyvissä 

asioissa. Tästä seuraa, että vanhemmat suuntautuvat kodin ulkopuolisiin asioihin kuten uran luomiseen 

ja kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, mikä saattaa uhata lapsen hyvinvoinnista huolehtimista. 

  

Länsimaissa on keskeistä ihmisen vapaus, mikä juontaa juurensa mm. kristinuskosta. Mitä suurempi 

ihmisen vapaus on sitä, sitä kehittyneempiä itsehallinnan muotoja on kehitettävä, jotta ihmisten 

yhteiselämä olisi mahdollista. (Puolimatka 2004, 208-209.) Vapaus on otettu iloiten vastaan, mutta on 

unohdettu, että vapauteen liittyy aina vastuu. 

 

Helve (2002, 197-203, 230-232) tuo esiin 1990-luvun laman kielteisen  vaikutuksen nuorten 

suhtautumiseen kehitysavun antamiseen, heidän suhtautumisensa huono-osaisiin sekä sosiaalietuuksien 

väärinkäyttäjiin. Siis myös yhteiskunnallisilla muutoksilla on perheen lisäksi merkitystä nuorten 

moraaliin liittyviin kysymyksiin. Nykyisin suomalaiset nuoret eivät halua enää samalla tavalla sitoutua 

perheeseen ja kantaa siitä vastuuta vaan he haluavat pitkittää nuoruuttaan. He saattavat elää pitkään 

sinkkuna ja keskittyä oman uransa luomiseen tai osa-aikaisiin työsuhteisiin, mitkä mahdollistaa heidän 

vanhemmiltaan saama taloudellinen tuki. Heitä ei kiinnosta tylsät arkirutiinit ja elämä parisuhteessa 

vaan he mieluummin haluavat syödä hyvin sekä asua ja pukeutua trendikkäästi. Ongelmallista onkin, 

miten käy heidän mahdollisille lapsilleen. Jäävätkö näiden itseään toteuttavien työnarkomanien lapset 

henkisesti kodittomiksi? 

 

2.2 Bowlbyn kiintymysteoria 

 

John Bowlbyn kiintymysteorian avulla pyrin empiirisesti selvittämään kodin vuorovaikutussuhteita ja 

niiden merkitystä lapsen myöhemmälle ajattelulle moraalisissa ja eettisissä kysymyksissä. Bolwbyn 

mukaan on lapsen myöhempien ihmissuhteiden kannalta erittäin merkitsevää, miten häntä on 

lapsuudessa kohdeltu ja miten hänen tarpeisiinsa on vastattu. Moraalinen ajattelummehan tulee esiin 

nimenomaan suhteissamme muihin ihmisiin. 
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Mukautuminen erilaisiin elämäntilanteisiin riippuu sosiaalisista suhteista kuten Bowlby kirjoittaa 

(1980, 442): "Läheinen kiintymys muihin ihmisiin on keskipiste, jonka ympärillä yksilön elämä pyörii, 

ei ainoastaan vauvana ja lapsena vaan myös aikuisena ja aina vanhuuteen saakka." 

 

Bowlbyn (1980) kiintymysteoria on löytänyt paikkansa kehityspsykologiassa.  Bowlby löysi yhdistävän 

sillan oppimisteorian ja psykoanalyysin välille.  Hän ymmärsi yksilöiden välisten suhteiden 

merkityksen.  Lapsen ensimmäinen tärkeä side on suhde äitiin ja isään ja nämä kiintymyssuhteet 

määräävät pitkälle mallin lapsen myöhemmille suhteille.  Bowlby huomasi myös, että tämä 

ensimmäinen kiinteä suhde jatkuu läpi elämän vaikka olosuhteet muuttuisivatkin.  Bowlby väittää 

(1973), että ensisijaisessa kiintymyssuhteessa saatu tuki on kalliopohja, jolle vakaa ja itseensä luottava 

persoonallisuus rakentuu. 

 

Bowlby huomasi myös, että äidin puuttuessa joku muu voi korvata tämän ensisijaisen kiintymyksen 

kohteen.  Opettaja voi toimia tällaisena kiintymyksen kohteena.  Esimerkiksi teini-ikäisenä joku ihastus 

tai idoli voi olla tällainen kiintymyksen kohde.  Jos lapsella on useita kiintymyksen kohteita, erottuu 

näistä usein ensisijainen kiintymyksen kohde ja muut ovat toissijaisia kiintymyksen kohteita.  Myös 

toissijaiset kiintymyksen kohteet voivat olla tärkeitä. 

 

Tärkein kiintymyksen kohde on yleensä äiti.  Jos suhde on turvallinen, lapsen on helppo luoda myös 

uusia suhteita.  Jos taas suhde on huono, lapsella on vaikeuksia luoda muita siteitä.  Toissijainen 

kiintymyksen kohde voi olla kuka tahansa, jonka kanssa lapsi on tekemisissä. Kibbutsilapsia 

tutkittaessa on todettu, että lapsille ei riitä vain perustarpeiden tyydyttäminen vaan he tarvitsevat myös 

rakkautta, lämpöä, turvaa ja tunnesiteitä.  Vanhemmista, joita lapsi näkee vain viikonloppuisin, voi 

tulla lapselle vain toissijaisia kiintymyksen kohteita. 

 

Tutkimuksessa keskitytään lähinnä oppilaiden ja vanhempien suhteisiin ja oppilaiden suhteisiin 

opettajia ja koululuokkaa kohtaan.  Bowlby ymmärsi yksilöiden välisten suhteiden tärkeän merkityksen.  

Hän huomasi, että aikuiset, joilla on ollut vanhempiinsa vakiintunut ja turvallinen suhde lapsena, 

säilyttävät kiintymyssuhteensa vaikka elämä muuttuisi rajustikin. 
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Ainsworth (1969) on ehdottanut, että kiintymyssuhteista voitaisiin käyttää kolmenlaisia määritelmiä: 

turvallinen, epävarma ja torjuttu.  Lapsen kiintymysmalli on turvallinen, kun lapsi kokee olonsa 

turvalliseksi ja apua on helposti saatavilla.  Myös oppiminen on helppoa sellaisille lapsille, joiden 

suhteet omaan perheeseen on kunnossa tai heillä on tukenaan muu läheinen kiintymyssuhde.  Shaver on 

todennut (1986), että lapsuuden turvallinen tunneside vaikuttaa myös lapsen menestymiseen 

myöhemmässä elämänkulussa ystävyydessä, avioliitossa jne.  Kiintymystyyppi säilyy läpi koko elämän. 

 

Puolimatkan (2004, 49-50) mukaan turvallisen kiintymyssuhteen syntymisen edellytyksenä on, että 

aikuinen ymmärtää lasta arkipäivän tilanteissa ja lapsi kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu. Vain 

ihminen, joka tuntee oman arvonsa, voi kokea elämän arvokkaaksi. Kiintymyssuhde tarjoaa perustan 

arvotunteille, jotka ilmenevät älyllisenä kiinnostuksena ja tiedonhaluna. Ihminen, jonka arvotunteet 

ovat kehittyneet, ei passiivisesti mukaudu ulkoisiin olosuhteisiin vaan hän kamppailee sellaisten 

ihmissuhteiden ja elämänolosuhteiden luomiseksi, jotka vastaavat hänen ihanteitaan ja käsitystään 

arvokkaasta ihmiselämästä. 

 

Ahdistunut ja epävarma eli ambivalentti kiintymyssuhde tekee lapsesta ahdistuneen.  Lapsen tarpeet 

eivät tule tyydytetyiksi eikä hän koe oloaan turvalliseksi.  Tällaisen kiintymyskohteen syntyyn 

vaikuttavat monet tekijät.  Tällaiset lapset ovat mustasukkaisia ja myöhemmin he ihastuvat helposti.  

Tämä epävarmuus heijastuu myös suhteessa opettajaan ahdistuksena ja levottomuutena.  Tällainen lapsi 

etsii opettajasuhteesta vahvempaa ja turvallisempaa sidettä kuin hän saa omalta äidiltään.  Tällaisen 

taustan omaavat lapset eivät menesty koulussa yhtä hyvin kuin turvallisen taustan omaavat lapset. 

 

Torjuttu kiintymyssuhde, jopa välinpitämättömyys, on lapselle pahin lähtökohta elämään.  Lapsi ei saa 

tällöin minkäänlaista vastakaikua odotuksiinsa.  Lapsesta tulee äärettömän mustasukkainen ja hänen 

tunteensa heilahtelevat ääripäästä toiseen.  Lapsi karkailee koulusta ja oleilee kotona tai jossain 

muualla.  Hän ei jaksa keskittyä koulunkäyntiin, ei edes siellä oleskeluun. 

 

Lapsi käyttää kotona omaksuttua mallia tarkkaillessaan ympäristöään.  Jos lapsi on itkuinen, on se 

merkki siitä, että hän haluaa muutosta kiintymysmallin käyttäytymiseen. Äidin malli ei kuitenkaan 
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ennusta lapsen koko elämää vaan joku toinen, esimerkiksi opettaja, voi antaa lapselle paremman 

kiintymyssuhteen.  Opettaja voi luoda lapselle turvallisen olotilan ja opettaja voi tukea lapsen elämää 

lujemmalle pohjalle tiedostamalla lapsen tarpeita. (Shaver 1986.) Äidin asema 

kiintymyskäyttäytymisessä korostuu.  Hän on lapsen perusturva ja hän luo lapsen kiintymykselle 

perustuville toiminnoille muodot.  Lapsuuden siteet luovat pohjan, jonka avulla lapsi pystyy luottamaan 

kohtaamiinsa ihmisiin. 

 

Turvallisuutta etsivä ja antava käytös aktivoivat lasta tutkivaan käyttäytymiseen eli hänestä tulee 

eksploratiivinen.  Häiriö edellisissä passivoi lasta.  Johtopäätöksenä voidaan todeta, että moni asia on 

kiinni kodista, mutta taitava opettaja voi voittaa lapsen kiintymyksen ja luoda hänelle perusturvan, 

jonka varaan oppilas pystyy opiskelunsa rakentamaan. Lapsella tulisi olla niin hyvä perusturva, ettei 

hänen tarvitsisi etsiä hoivaa vaan hän voisi turvallisin mielin keskittyä opiskeluunsa.  Äidin aseman 

merkitys painottuu lapsen älykkyyden kehityksessä ja kotona vallitsevat suhteet luovat lapsen 

opiskelulle pohjan. Kiintymyksellä ja huolenpidolla näyttää olevan tärkeä sija sekä emotionaaliselle 

kehitykselle että eksploratiiviselle kehitykselle. Äidillä on tärkeä osuus lapsen älylliselle kehitykselle.  

Jos kiintymyssuhde kotona on kunnossa, lapsi pystyy koulussa keskittymään oppimiseen, koska hänen 

ei tarvitse hakea koko ajan huomiota ja hoivaa opettajaltaan. Tätä taustaa vasten pyrin myös 

selvittämään, löytyykö meidän aineistossamme yhteyttä loogisen ajattelun ja kodin emotionaalisen 

ilmapiirin välillä. 

 

Dunn (1993) oli kuunnellut ja katsellut lapsia heidän suhteissaan esimerkiksi äidin kanssa ja 

keskustellut heidän kanssaan näistä suhteista.  Ilmi tulivat lasten kiintymyssuhteet äiteihinsä ja myöskin 

eroavaisuudet.  Dunnin mukaan olisi vielä laajennettava niitä puitteita, joissa suhteita tutkitaan. Miten 

esimerkiksi äitien erilaisuus vaikuttaa kiintymyssuhteen muotoutumiseen?  Myös lapset ovat erilaisia.  

Joku on huumorintajuinen, toinen vilkas, kolmas hiljainen yms.  Onko hyvän kiintymyssuhteen 

syntyminen sattumankauppaa vai riittääkö, että äiti hyväksyy lapsen sellaisena kuin hän on vaikka 

olisikin itse hyvin erilainen luonteeltaan? 

 

Dunn (1993) esittää kolme väittämää.  Ensiksikin lapsiin vaikuttaa kiintymyssuhteen ohella 

vuorovaikutussuhteiden laatu perheenjäsenten välillä.  Toiseksi lapsen itsearviointi ja sosiaalinen 
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vertailu varhaisessa lapsuudessa on myös ilmeistä vuorovaikutussuhteissa. Kolmanneksi lapset 

käyttävät sosiaalisen ymmärryksen lähteitä erilailla erilaisissa sosiaalisissa suhteissa, riippuen näiden 

suhteiden luonteesta ja emotionaalisesta laadusta.  Kehitys ei sisällä ainoastaan muiden suoraa 

vaikutusta lapsiin, vaan myös suhteen laatu ja luonne vaikuttavat yhtä hyvin kuin molemminpuolinen 

kiintymys, arvostus ja kontrolli. Tulisi siis myös tutkia sitä, millainen suhde vanhempien välillä on sekä 

heidän itsensä että lapsen mielestä. 

 

Puolimatkan (2004, 46-47) mukaan lapsen tunne-elämän perustana on pysyä kiintymyssuhde vähintään 

yhteen aikuiseen. Tämän kiintymyssuhteen laatu määrää ratkaisevasti tunne-elämän kehitystä. 

Arvokasvatus on suurelta osin tunnevalmiuksien kehittämistä joko tunneperäisten arvoasenteiden ja 

toiminnallisten valmiuksien eli hyveiden oppimista, omantunnon valmiuksien kehittämistä tai tunteiden 

arvioinnin opettelua. Moraalinen päättely kehittyy suhteellisen myöhään lapsella. Paljon varhaisempi ja 

perustavampi tekijä lapsen moraalisessa kehityksessä on rakkauden kokemus ja sen varaan rakentuva 

tunne-elämän avautuminen ja kypsyminen. Rakkauden kokemus antaa lapselle kokemuksen itsestään 

itseisarvoisena olentona, niin että hän kokee elämän ja sen tarjoamat mahdollisuuden arvokkaiksi. 

Tämä tukee luontaista elämänhalua, tiedonhalua ja kokemusta oman persoonan 

loukkaamattomuudesta.” Rakastavan ilmapiirin kokevasta lapsesta siis kasvaa realistisen 

itsetuntemuksen omaava aikuinen.   

 

Rakkaus ilman ehtoja luo perustan myönteiselle kehitykselle. Voidessaan luottaa vanhempiensa 

rakkauteen, lapsi voi vapaasti ilmaista tunteitaan. Ehdollinen rakkaus pakottaa lapsen epäaitouteen, 

arvaamaan, mitä vanhemmat haluavat, ja muuttumaan turvattomuuden tunteen pohjalta. Rakkaus luo 

perustan vanhemman ja lapsen väliselle yhteydelle, jota mikään ei voi rikkoa. (Puolimatka 2004, 55-

56.) 

 

2.3 Kodin ilmapiirin vaikutus lapsen moraalin kehittymiseen 

 

Kiintymyssuhde on merkittävä tekijä lapsen myöhemmälle kehitykselle ja hänen myöhemmille 

ihmissuhteilleen. Lapsuudessa omaksuttu kiintymyssuhde siirtyy myöhempiin suhteisiin. Jos lapsen 
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primäärisuhde on ollut turvallinen, todennäköisesti myös lapsen myöhemmät suhteet ovat tasapainoisia. 

Lapsi, jota on huomioitu, olettaa että myös muut ihmiset ovat hänestä kiinnostuneita ja välittävät 

hänestä. Hänellä on myös taipumus hakeutua myöhemmin ihmissuhteisiin, jotka vastaavat lapsuuden 

turvallista kiintymyssuhdetta. 

 

Kiintymysteorian pohjalta näyttäisi siltä, että turvallinen kiintymyssuhde vanhempiin on yhteydessä 

lapsen eksploratiiviseen käyttäytymiseen (Yli-Luoma 1995). Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat 

lapset käyttivät loogista ajattelua tehdessään moraalisia päätöksiä.  Tämän mukaan siis ei-turvallisen 

kiintymyksen omaavat lapset eivät käyttäneet loogista ajattelua tehdessään moraalisia valintoja, vaan 

valinnat perustuivat suoriin lasten vanhemmilta saamiin arvoihin.  Havainto piti paikkansa varsinkin 

suomalaisilla lapsilla. 

 

Yli-Luoma (1995) on todennut, että kodit selvästi kehittivät lasten loogisen ajattelun mahdollisuuksia.  

Kuitenkin Suomessa vaikutussuhteet vaikuttivat olevan erilaiset kuin muissa kolmessa tutkitussa 

maassa. Kodeilla oli vähemmän vaikutusta loogisen ajattelun kehittymiseen.  Siihen voi löytyä 

mielenkiintoinen syy.  Vanhempien apu -faktori ei ollut aineiston perusteella vakiintunut Suomessa.  

Tämä tarkoittaa sitä, että kiintymysteorian näkemyksen mukaan, suomalaisille lapsille ei anneta täyttä 

ja pysyvää kiintymystä kotona.  Turvallinen kiintymys vaikuttaa ulospäinsuuntautuvan uteliaaseen 

käyttäytymiseen.  Ei-utelias käyttäytyminen liittyy vanhempien toiveiden ja määräysten tottelemiseen.  

Tämä ei-utelias käyttäytyminen Suomessa on vahvistunut todeksi, koska kotitaustan suora vaikutus 

moraaliseen ajatteluun oli Suomessa kaikista vahvin.  Vahva linkki kotitaustan ja moraalisen ajattelun 

välillä tarkoittaa, että arvojen hyväksyminen ja lapsille olevien sääntöjen noudattaminen tapahtuu 

suoraan ilman loogisen ajattelun mahdollisuutta.  Suomalaiset lapset siis yrittävät olla tottelevaisia 

vanhemmilleen tyydyttääkseen muodollista kiintymystä.  He eivät ajattele sääntöjen sisältöä vaan 

noudattavat niitä.  Oppimistilanteessa tämä johtaa siihen, että lapset oppivat vain sirpaletietoa, he eivät 

opi asioita syvällisesti. 

 

On hyvin monenlaisia tapoja mitata ja arvioida kodin ja koululuokan vuorovaikutussuhteita.  Yli-

Luoman kiintymysteoreettinen tutkimus osoittaa, että koti ja luokkahuone ovat kaikkein 

merkityksellisimpiä seikkoja, jotka vaikuttavat lapsen menestymiseen koulussa (Yli-Luoma 1990, 23). 
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Kotitaustan, Piagetin kognitiivisten kehitystasojen ja loogisen ajattelukyvyn suhteita on tutkittu vain 

vähän.  Keeves (1972) totesi tutkimuksissaan, että vanhempien koulutuksellinen tausta sekä 

vanhempien tulot vaikuttavat siihen, miten vanhemmat asennoituivat lastensa koulutukseen.  

Vanhempien asenteet vaikuttavat lasten koulutukseen ja se on myös kaikkein vaikuttavin kotitaustasta 

nouseva tekijä. 

 

Kun Keevesin tutkimukset analysoitiin uudelleen Lisrel-mallilla, saatiin tulokseksi, että kodin merkitys 

on suuri lapsen koulusaavutuksissa.  Jos oppilas asuu poissa kotoa, koulumenestys heikkenee.  Pidgeon 

(1970) totesi, että lapsen koulumenestys on parempi päiväkoulussa kuin sisäoppilaitoksessa.  Clifton 

(1978) tuli myös samanlaisiin johtopäätöksiin matematiikan osalta.  Song ja Hattie (1984) painottivat 

myös vanhempien rohkaisun merkitystä lapsen koulumenestykselle.  Vanhempien rohkaisu on kaikkein 

tärkein tekijä oppilaan koulumenestyksen kannalta.  Bowlby on sitä mieltä (1973), että hyvät suhteet 

vanhempiinsa omaavat lapset käyttävät opiskeluun enemmän aikaa kuin niistä paitsi jääneet lapset.  

Kotitaustaa ovat tutkineet myös Krappman ja Oswald (1989), Fiala ja Janoff-Builman (1989) sekä 

Kirkpatrick (1988). 

 

Yli-Luoman (1995) tutkimus on pohjautunut Bowlbyn kiintymysteorian kognitiivisten erojen 

kehittymiselle ja hän on huomannut, että henkilökohtaiset suhteet emotionaalisella tasolla vaikuttavat 

eksploratiivisen käyttäytymisen.  Hänen tutkimuksessaan kotitaustan ja loogisen ajattelun 

kehitysmahdollisuuksien välillä näyttäisi olevan teoreettista vaikutusta.  Niissä maissa, joissa oli 

lämpimät suhteet lasten ja vanhempien välillä, lapset saavuttivat korkeampia tasoja ajattelussaan kuin 

maissa, joissa suhteet olivat viileämmät.  Suomessa emotionaalisissa suhteissa lapsen ja vanhempien 

välillä näkyi efektejä suorituspainotteisuudesta. 

 

Lickona (1992) väittää, että mitä enemmän vanhemmat puuttuvat lastensa moraalittomaan käytökseen 

sitä paremmin lapset oppivat myöhemmin itsenäisesti toimimaan moraalisesti oikein.  On todettu, että 

mitä läheisempi äidin lapseen kohdistuva valvonta on, sitä paremmin keskustelu myös isän kanssa 

sujuu ja sitä parempi kiintymyssuhde lapsella on molempiin vanhempiinsa.  On myös 

epätodennäköistä, että tällaisten perheiden lapset olisivat mukana rikollisessa toiminnassa. Jos 
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vanhempien ja lasten suhteet eivät ole kunnossa, lapsi ei sisäistä perheen arvoja ja on alttiimpi 

kaveripiirin painostukselle.  Tällaiset lapset eivät näytä pystyvän vastustamaan ryhmän painetta. 

 

Kun lapsen elämään mukautumisessa on ongelmia, yhä useammin syitä on haettu lapsesta, lapsen 

suhteesta muihin tai sellaisten suhteitten vaikutuksesta, jotka ovat sisäistyneet osaksi lasta.  Yleensä 

perheillä on sukupolvesta toiseen siirtynyt tapa kasvattaa lapsia ja niistä on vaikea luopua, mikäli ei 

tiedosta ongelmia omassa kasvatuksessaan.  Kaikkein paras apu ihmisten hyvinvointiin on 

henkilökohtaisten suhteiden korjaaminen. (Samenoff ja Emre 1989.) 

 

Samansuuntaisiin tuloksiin tulivat myös McCormick ja Kennedy (1994), jotka tutkivat aikuinen - lapsi 

kiintymyssuhdetta ja sen suhdetta tämänhetkiseen itsetuntoon college-ikäisillä nuorilla.  Tutkimuksen 

mukaan kiintymyssuhde jatkui samana läpi vuosien.  Itsetunto on suhteessa lapsuuden ja murrosiän 

kiintymysmalleihin ja nuoren riippumattomuus on yhteydessä rohkaisuun ja hyväksyntään. 

 

Isällä on myös tärkeä rooli lapsen kehityksessä. Williams ja muut (1996) tutkivat, miten isät viettävät 

aikaa lastensa kanssa ja mikä rohkaisee heitä siihen ja yhdessäolon vaikutuksia lasten 

koulumenestykseen.  Tutkimuksessa todettiin, että sekä perhetausta että isän kanssa jaettu aika ovat 

yhteydessä lasten koulumenestykseen. Tutkimuksessa tuli esille, että mitä enemmän aikaa isät viettivät 

poikiensa kanssa, sitä paremmin lapset menestyivät koulussa ja sitä paremmin he kehittyivät 

sosiaalisesti kun taas suurempi hoivaaminen oli yhteydessä huonoon koulumenestykseen.  Myös 

Amaton (1994) tutkimuksen mukaan isän läheisyydellä oli merkittävä myötävaikutus nuorten aikuisten 

onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämäänsä ja psykologisten vaikeuksien helpottamiseen.  Vanhempien 

ero vähensi tätä tyytyväisyyden tunnetta, samoin uusiin naimisiin meno.  Sekä äidin että isän osalta 

täysiaikainen työssäolo vähensi jälkikasvun hyvinvointia. 

 

Nuoret joutuvat nykyisin kovaan paineeseen vanhempien, koulun, yhteiskunnan ja median ristitulessa 

toteaa Weininger (1989).  Siitä on seurauksena ongelmaisia nuoria, jotka kokevat painostavina nämä 

monien tahojen erilaiset odotukset, koska aikuisilla ei ole aikaa keskustella nuortensa kanssa.  Ajan 

viettäminen vanhempien kanssa esimerkiksi erilaisten pelien muodossa auttaa lasta kokemaan 

turvallisuutta ja kokemaan itsensä onnelliseksi ja omaksumaan helpommin tietoa.  Hauser (1991) 
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toteaa, että molemminpuolisen suhteen kehittyminen nuoren ja äidin välillä on merkittävästi sidoksissa 

äidin egon kehittyneisyyteen. 

 

2.4 Kasvattajan mahdollisuudet ohjata lasten itsetunnon kehittymistä. 

 

Edellä esitellyistä tutkimuksista kävi ilmi, miten tärkeätä lapsille ja nuorille on vanhempien läsnäolo 

heidän elämässään.  Aho (1997, 48-58) on esitellyt tärkeitä seikkoja, joiden avulla vanhemmat ja myös 

oheiskasvattajat voivat olla tukemassa lapsen itsetunnon kehittymistä. 

 

1. Perusturvallisuus 

Perusturvallisuus on välttämätön edellytys muille itsetunnon alueille.  Turvallisuus tarkoittaa ihmisen 

hyvää oloa, muiden ihmisten kunnioittamista ja heihin luottamista, jolloin ihminen ei pelkää vähättelyä, 

nolaamista tai pilkkaa toisten taholta. 

 

Ihmisen perusluottamusta voi lisätä luomalla luottamukselliset suhteet muihin ihmisiin.  

Luottamukselliset suhteet edellyttävät, että kasvattaja käyttäytyy aidosti, oikeudenmukaisesti ja 

rehellisesti lapsia kohtaan ja kertoo lapsille heihin kohdistuvat odotukset, joiden pitää olla realistisia.  

Luottamuksellisiin suhteisiin vaikuttaa myös aikuisen antama verbaalinen ja nonverbaalinen palaute.  

Tehokas palaute sisältää sekä itsearvioinnin että ulkopuolisen arvioinnin sekä vahvuuksien ja 

heikkouksien arvioinnin.  Palautetilanteiden tulisi aina päättyä positiivisiin kommentteihin ja palautteen 

vastaanottajan omiin mielipiteisiin.  Perusturvallisuus lisäksi edellyttää selviä rajoja ja sääntöjä 

käyttäytymiselle.  Myös yhteisön positiivinen ilmapiiri lisää lapsen perusturvallisuutta. (Aho 1997, 48-

51) 

 

2. ltseys eli itsensä tiedostaminen 

Perusturvallisuuden lisäksi myös itseys on olennainen osa itsetunnon kehittymistä. Itsensä heikosti 

tiedostava lapsi haluaa miellyttää muita ja on riippuvainen aikuisista. Hän saattaa joko hakea huomiota 

tai olla mahdollisimman huomaamaton.  Kasvattajan tulee ilmaista lapselle hänen vahvuuksiaan. Näin 

hän lisää lapsen itseyden tunteita. Lasta kannattaa myös opettaa arvioimaan ominaisuuksiaan.  Tällä on 

suuri merkitys lapsen myöhempiin sosiaalisiin suhteisiin. Oman erilaisuutensa ja yksilöllisyytensä 
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tiedostaminen lisää lapsen itseyttä. Lasta on myös hyvä opettaa ilmaisemaan tunteitaan. Näin hän oppii, 

että ihmiset ilmaisevat samojakin tunteitaan hyvin eri tavalla. (Aho, 51-53). 

 

3. Yhteenkuuluvuus 

Yhteenkuuluvuus on kaikkein tärkein ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sillä siinä on kyse 

suhtautumisesta muihin ihmisiin ja samastumisesta johonkin yhteisöön tai ryhmään.  Lapsen 

yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu lisäämällä ryhmän (perheen, luokan) koheesiota eli järjestetään 

erilaisia yhteisiä tapahtumia.  Yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy, mikäli lapset tuntevat toisensa.  

Mikäli yhteinen toiminta ei onnistu, voi kysymys olla siitä, että lapselta puuttuu riittävät sosiaaliset 

taidot.  Hän ei osaa tuoda omia mielipiteitään esiin riittävän vakuuttavasti. Tähän lasta voidaan 

kasvattaa opettamalla häntä tuomaan esiin omat ajatuksensa esimerkiksi seisten, fyysisesti läheltä, 

käyttäen apuna katsekontaktia, esittämällä asiansa selvästi ja kertomalla samalla tunteensa. (Aho, 53-

54). 

 

4. Tehtävätietoisuus 

Tehtävätietoinen yksilö on yhteiskunnassamme nykyisin haluttua työvoimaa. Jo varsin pienelle lapselle 

voi opettaa tehtävätietoisuutta harjoittelemalla päätöksentekoa, vaihtoehtojen havaitsemista ja 

ratkaisujen seurausten ennakointia.  Itsearviointi kuuluu myös tehtävätietoisuuteen. Itsearvioinnin 

kautta lapsi oppii, että jokaisessa yksilössä on jotain hyvää eikä pelkästään tehtävästä suoriutuminen 

määrää ihmisarvoa. Tehtävätietoisuutta lisää myös realistinen tavoitteenasettelu, koska se lisää 

tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Siitä seuraa onnistumiskokemuksia, motivaation 

vahvistumista ja entistä haasteellisempien tavoitteiden asettelua.  Tavoitteiden tulee olla monipuolisia 

kuten käyttäytymiseen, tunteisiin ja sosiaalisiin taitoihin yms. liittyviä, eikä pelkästään tiedollisiin tai 

taidollisiin kykyihin perustuvia. Lapsen omat toiveet ja unelmat tulee aina ottaa huomioon. (Aho 1997, 

55-56). 

 

5. Pätevyys 

Onnistumiskokemukset lisäävät pätevyyden tunnetta.  Pätevä yksilö tietää mitä elämältään haluaa ja 

pystyy hyväksymään myös heikkoutensa. Lapsen tulisi saada tiedostamaan itsessään ne heikkoudet, 

joita hän voi itse muuttaa ja mitkä hänen on hyväksyttävä ja joiden kanssa hänen on tultava toimeen.  
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Jokaisen lapsen kohdalla tulisi löytää ne osa-alueet, joissa lapsi saisi päteä, koska ilman niitä lapsi ei 

saa onnistumisen kokemuksia. Omia saavutuksia on hyvä arvioida yhdessä aikuisen kanssa. Se auttaa 

lasta tuntemaan itsensä ja kokemaan onnistumisia. Lasta kannattaa opettaa palkitsemaan ja kehumaan 

itseään. Jopa liioittelevan hyvä kuva itsestä lisää yksilön toimintakykyä ja onnistumismahdollisuuksia. 

(Aho 1997, 57-58). 

 

Kun edellä mainitut itsetunnon osa-alueet ovat vahvoja, yksilö on vahva eikä hän tarvitse ulkoista tukea 

luottaakseen itseensä. Hän ottaa vastuun omasta käyttäytymisestään ja elämästään. (Aho 1997, 57 - 58). 

 

 

3  LOOGINEN AJATTELU JA PERSPEKTIIVINOTTOKYKY KYKY MORAALISEN 

AJATTELUN ENNUSTAJINA 

 

 

3.1 Aikaisempaa tutkimustietoa loogisen ajattelun yhteydestä moraaliseen ajatteluun 

 

Loogisesta ajattelusta puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä taitoja jonkin asian syiden ja vaikutusten 

etsimisessä, kriittistä analyysia ja erilaisten suhteiden tunnistamista. Kohlberg (1958) on tutkinut 

loogisen ajattelun yhteyttä moraaliseen ajatteluun.  Hän käsittelee väitöskirjassaan loogisen ajattelun 

kykyä moraalisen ajattelun ennustajana.  Kohlbergin (1958)  mukaan "turvallisen kiintymyssuhteen 

omaavat" lapset käyttivät loogista ajattelua tehdessään moraalisia päätöksiä. Looginen ajattelu ei 

kuitenkaan ennusta automaattisesti korkeaa moraalista ajattelua. Monet tutkijat ovat pohtineet 

Kohlbergin teoriaa, kuten  Colby (1987), Duska (1975) ja Lickona (1976), mutta kukaan heistä ei ole 

sitä kumonnut. Tutkin loogisen ajattelun yhteyttä moraaliseen ajatteluun myös tässä tutkimuksessa. 

 

Ajattelemaan oppiminen on yksi muodollisen koulutuksen tavoitteista (Mattheis, Spooner, Coble, 

Takemura, Matsumoto & Yoshida 1992).  Kehitykselliset ajattelun tasot usein vaikuttavat tieteelliseen 

ajatteluun tai ajattelun mahdollisuuksiin.  Ajattelun tasot ovat saaneet huomiota osakseen muun muassa 

opetussuunnitelmissa. 
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Mattheis ym. (1992) ovat tutkimuksessaan vertailleet yhdysvaltalaisten ja japanilaisten lasten loogisen 

ajattelun tasoja sekä yhdistetyn tieteellisen prosessin taitoja.  He ovat myös tutkineet, mikä suhde on 

loogisella ajattelulla ja yhdistetyn tieteellisen prosessin taidoilla.  Testi mittasi kuutta erilaista 

toimintaa: säilyttämistä, suhteellista ajattelua, variaabelin hallintaa, yhdistelmällistä ajattelua, 

todennäköisyysajattelua ja korrelatiivista ajattelua.  Tutkimuksen viitekehyksenä oli Piagetin teoria 

lapsen kognitiivisesta kehityksestä.  Tutkimus tehtiin high schoolin oppilaille, jotka olivat 7-9 luokalla.  

Amerikkalaisia oppilaita oli 3291 ja Japanilaisia 4397 oppilasta. 

 

Mattheisin ym. (1992) tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa seitsemännen luokan oppilaista oli 

saavuttanut formaalin ajattelun tason vasta vajaa 5 %, kahdeksannella luokalla luku oli vajaa 10 % ja 

yhdeksännellä luokalla vajaa 13 %.  Sen sijaan Japanissa vastaavat luvut olivat 22 %, 31 % ja 42 % eli 

japanilaisista lapsista oli jo seitsemännellä luokalla huomattavasti enemmän lapsia konkreettisella 

tasolla kuin amerikkalaisista yhdeksäsluokkalaisista!  Japanilaisista ykdeksäsluokkalaisista lapsista 

selvästi konkreettisella tasolla oli enää 23 % kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli 60 %. Sukupuolten 

välisiä merkittäviä eroja ei ilmennyt.  Japanilaiset lapset ratkaisivat keskimäärin 61 % tehtävistä oikein, 

kun taas yhdysvaltalaisten vastaava luku oli 48 %. 

 

Japanilaisten lasten loogisen ajattelun taso ja yhdistetyt prosessin tasot ovat siis merkittävästi paremmat 

kuin yhdysvaltalaisilla lapsilla.  Tutkimuksesta myös ilmeni, että molemmissa maissa 7 - 9 

luokkalaisten lasten taidot yllä mainituilla alueilla kehittyivät.  Mahdollisia syitä näinkin suuriin maiden 

välisiin eroihin em. taidoissa voivat olla muun muassa geneettiset erot oppilaitten kyvyissä, erot 

peruskoulujen opintosuunnitelmissa, opettajien taso, kotien vaikutus oppilaitten menestymiseen, 

kouluvuoden pituus, koulun jälkeen annettavat ohjeet Japanissa, ennen työaikaa ja työaikana tapahtuva 

opettajien ohjaaminen ja erot opettamisstrategioissa. 

 

Yli-Luoman (1995) mukaan suorat vaikutukset kotitaustasta ja koulun ilmapiiristä loogiseen ajatteluun 

ovat yleisesti keskinkertaisia.  Suomessa ehkä odotetaan demokraattisempaa koulujärjestelmää, mutta 

oppilaitten mukaan opettajat toimivat autoritaarisella tavalla.  Tämä tarkoittaa, että oppilaat eivät 

väittele vapaasti omasta perspektiivistä käsin, vaan enemmän opettajan perspektiivistä käsin. Tämä ei 

kehitä oppilaitten loogista ajattelua vaan opitaan muistamaan vain se mitä opettaja on opettanut.  
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Suomen koululaitos ei kehitä oppilaitten loogista ajattelua tarpeeksi.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että suomalaisilla oppilailla olisi vajetta loogisen ajattelun kapasiteetissa vaan sitä, että tämä 

kapasiteetti ei ehkä kehity koulussa vaan mieluummin kotona. 

 

3.2 Piagetin loogisen ajattelun teoria 

 

Loogisen ajattelun kehittäminen on tärkeää lapsuudessa. Lapsi, jonka looginen ajattelu on korkealla 

tasolla, on oppinut itse tekemään kognitiivisia ratkaisuja elämässään. On tärkeää, että lapselle annetaan 

jo varhain mahdollisuus itse ratkaista kehitystasollaan olevia ongelmia  tai annetaan mahdollisuus itse 

osallistua erilaisiin häntä koskeviin asioihin. Näin hän saa tärkeitä rakennusaineita myöhempää 

elämäänsä varten.  

 

Piaget (1975) painotti yksilön loogisen ajattelun tärkeyttä, tutki sen kehitystä ja näki yksilön 

kehityksessä vauvasta aikuisuuteen eri vaiheet, joiden kautta se etenee.  Piagetia kiinnosti miten järki 

ylipäänsä kehittyy ihmisessä ja hän seuraa sitä geneettisessä perspektiivissä kuten hän itse ilmaisee 

asian.  Piagetin mukaan kehitys on myös jatkuvaa vuorovaikutusta lapsen oman toiminnan ja häntä 

ympäröivän todellisuuden välillä - jopa siinä määrin, että tämä vuorovaikutus on todellisuuden 

perustana jokaisella.  Vasta lapsen itse rakentaman kehityksen kautta syntyy abstrakti ajattelu, joka ei 

enää ole sidottu välittömästi esitettäviin kohteisiin.  Piagetia ei kiinnostanut niinkään missä määrin ja 

kuinka useasti hypoteettis-deduktiivinen ajattelu on aikuisen ihmisen käyttämää vaan hänen 

tutkimuksensa kohteena on tietämisemme varsinainen ydin.  Paino, jonka Piaget panee lapsen omalle 

toiminnalle tämän rakentaessa tietämisensä psykologiset välineet verrattuna siihen, mikä siirtyy häneen 

yhteiskunnan välityksellä. 

 

Lapsen moraalikehityksen selvittämisessä Piaget korostaa voimakkaasti yksilön suhtautumista 

sääntöihin.  Moraalissa Piaget (1975) erottaa neljä kehitysvaihetta. 

 

1. Ensimmäisessä vaiheessa (0-3 v.) lapsi ei ymmärrä sääntöjä, vaan leikkii yksin omien motoristen 

taitojensa mukaan.  Lapsi ei edes tiedosta sääntöjä. 

 



18  

2. Toisessa kehitysvaiheessa (n. 3-5 v.) lapsi jo jäljittelee vanhempien lasten käyttäytymistä, mutta 

säännöillä ei ole vielä samaa merkitystä kuin myöhemmin.  Kehitysvaihe on egosentrinen, ts. lapsi 

voi esimerkiksi muuttaa sääntöjä omien tarpeittensa mukaan.  Säännöt ovat ikuisia, 

muuttumattomia ja auktoriteetin sanelemia.  Sääntöjen muutosta vastustetaan. 

 

3. Noin 7 - 8-vuotias lapsi toimii yhdessä toisten kanssa sääntöjä noudattaen.  Lapset kilpailevat 

keskenään ja kiinnostuvat keskinäisestä kontrollista.  Vaikka säännöissä saavutetaan tietty 

yksimielisyys, jää niiden ymmärtäminen vielä heikoksi.  Noin 9-10  

-vuotiaalle lapselle säännöt ovat jo muutettavissa eivätkä enää yksinomaan auktoriteetin sanelemia. 

 

4. 11 - 12 -vuotias ymmärtää säännöt ja myös tottelee niitä usein kirjaimellisesti.  Lapsella on selvästi 

relativistinen asenne sääntöihin. (Piaget 1975.) 

 

Piagetin teorian mukaan (Colby 1987) lapsen kehityksen ensimmäinen kulminaatio on pysyvän kohteen 

saavuttaminen.  Esineen pysyvyys merkitsee, että esineet ovat olemassa vaikka ne eivät olekaan lapsen 

välittömässä havaintokentässä.  Piaget sijoittaa tämän kehitysvaiheen noin 18 kuukauden ikään.  

Tällöin huipentuu kehitys, jota seuraamme vauvan ensimmäisenä elinvuotena hänen siirtyessään 

pelkästä refleksien harjoittamisesta omien toimintojensa lisääntyvään hallitsemiseen.  Sitä kuvastaa 

vauvan kasvava erottautuminen itsenäiseksi yksilöksi häntä ympäröivästä maailmasta.  Järjestäytyvien 

käytännön liikkeidensä välityksellä lapsi harjoittaa yhteyksien toteamista, suhteiden rakentamista jne.  

Esittämis- tai representaatiokyvyn myötä, jonka edellytyksenä on esineen pysyvyys, lapsi voi aloittaa 

käytäntöön pohjautuvien rakennekokonaisuuksien sisäistämisen.  Kehitysvaihe, jolloin esineen 

pysyvyys saavutetaan, vastaa myös symbolisen toiminnan alkua lapsessa - eli toiminnan tai esineen 

esittämistä toisen välityksellä - ja samalla kielen alkua, jolle edellä mainitut seikat ovat olennaisia 

edellytyksiä.  Näin lapsi saa operaatioihin eli sisäistettyihin ja palautettaviin toimintoihin tarvittavat 

välineet. 

 

Toiminnot, jotka sijoittuvat aluksi yksinomaan ulkomaailmaan, muuttuvat kehityksen myötä myös 

sisäistetyiksi toiminnoiksi.  Tällöin Piaget (Colby, 1987) puhuu esioperationaalisesta kehityksestä, 

jonka osana on myös symbolinen leikki.  Tämän vaiheen huipentumana - noin seitsemän vuoden 
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ikäisenä - lapsi saavuttaa konkreettiset operaatiot.  Kun nuorempi lapsi nojautuu johtopäätöksissään 

yksinomaan näkemäänsä, vanhempi lapsi pystyy esittämään kolme johtopäätöstä - kompensaation, 

identiteetin ja palautettavuuden.  Toisin sanoen vanhempi lapsi ymmärtää, että mehu kaadetaan lasista 

toiseen, halkaisijaltaan leveämpään lasiin, "se ei nouse tässä yhtä korkealle, mutta sitä on leveämmälti, 

joten mehua on yhtä paljon".  Tämä on esimerkki sisäistetyistä toiminnoista - operaatioista 

konkreettisina kohteina.  

 

Pysyvä kohde ja konkreetit operaatiot ovat Piagetin (Colby 1987) teorian kantavat pilarit.  Kun lapsi on 

ne rakentanut, hänelle aukenee tie hypoteettisdeduktiiviseen ajatteluun, jolloin konkreetti saattaa jälleen 

muuttua teoriaksi, mutta nyt nuoren omin ehdoin.  Kun lapsi omaksuu tiedon, se saa merkityssisältönsä 

ja vaikuttaa samalla omalta osaltaan kokonaisuuteen.  Vaikka nuoren lapsen kehityksen myötä hänen 

tietomääränsä kasvaa, niin Piaget korostaa sitä, että tärkeämpi on panna merkille, että tieto saa 

merkityksensä - siis muuttuu tiedoksi - lapsen sensomotorisen tai kognitiivisen toiminnan välityksellä 

sen mukaan, miten tieto suhteutuu jo olemassa olevaan tietokokonaisuuteen. 

 

3.3 Loogisen ja moraalisen ajattelun samansuuntainen kehittyminen  

 

Piagetin pääolettamus oli, että ajattelu ja tunne kehittyvät samansuuntaisesti ja moraalinen arviointi 

edustaa luonnollisesti kehittynyttä kognitiivista prosessia.  Psykologit, jotka eivät kannata Freudin 

teoriaa superegosta ovat hänen kanssaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että moraalisuus on etupäässä tulos 

tunteista, jotka on opittu elämän alkutaipaleella ja niillä on tuskin mitään tekemistä rationaalisen 

ajattelun kanssa. (Hersh ym. 1979, 43-44.) 

 

On tehty hypoteeseja, että Piagetin loogisen ajattelukyvyn vaihe on välttämätön, mutta ei riittävä 

saavuttamaan vastaavan asteen moraalisessa ajattelussa.  Piaget (1950) muistuttaa, että kehitykselliset 

muutokset tulee ensin miettiä kognitiivisessa struktuurissa ja vasta myöhemmin sosiaalisen ja 

moraalisen käytöksen struktuurissa.  Kohlberg löysi vastaavuutta omassa moraalisen kehityksen 

asteessa ja Piagetin kognitiivisen kehityksen asteessa.  Kohlberg ehdotti, että loogisen ajattelun vaiheen 

saavutus on välttämätön, mutta ei riittävä ehto saavuttaakseen vastaavuuden vaiheen moraalisessa 

käyttäytymisessä.  Kohlberg on siis rakentanut teoriansa loogisen käyttäytymisen struktuurin ylle, jonka 
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Piaget kuvaili.  Kohlbergin teoria on laajempi kuin Piagetin asteteoria. Tieto tukee hypoteesia, jonka 

mukaan muodollinen toiminta on loogisen toiminnan edellytys moraalisen käytöksen periaatteelle, 

mutta se ei itsestään takaa periaatteellista käytöstä.  Todellinen suhde lienee kuitenkin 0,50:n luokkaa. 

 

De Mersseman (1976) tutki lasten moraalikäytöstä hypoteettisissa ja käytännön tilanteissa.  Hän ei 

löytänyt yhteyttä loogisen kyvykkyyden ja moraalisen käyttäytymisen välillä.  Pringle ja Cooch (1965) 

saivat 11 -15 -vuotiaille tehdystä pitkittäistutkimuksesta tutkimustuloksen, jonka mukaan moraalinen ja 

kognitiivinen kehitys tukevat toisiaan.  ÄO on parempi ennuste kuin kronologinen ikä tutkittaessa 

moraalikehitystä.  Aho (1985) käytti Ravenin testiä (ongelman ratkaisu tehtävä) tutkiessaan 

moraalikäytöksen ja loogisen ajattelun suhdetta.  Hänen tutkimuksensa ovat yhteneväisiä Kohlbergin 

tulosten kanssa. ÄO:n ja moraalisen käytöksen suhde on heikko, joten tarvitaan jokin kolmas muuttuja.  

Tämä tekijä ei voi olla ÄO tai erilaiset saavutukset.  Colby (1973) totesi, että Piagetin mittaukset 

tuntuvat lupaavimmilta.  Moraalisen kehityksen tasoa ei mittaa kronologinen ikä, älykkyysikä eikä ÄO; 

Piagetin teorian kognitiiviset tasot vaikuttavat parhaimmilta moraalisen käytöksen ennustajilta.   

 

Tutkimuksessa loogisen ajattelun vaikutus moraaliseen ajatteluun oli merkittävä.  Johtopäätöksenä oli 

se, että looginen ajattelu mahdollistaa toimimisen moraalisen ajattelun porttiefektinä. Eli jos lapset 

eivät olleet saavuttaneet loogisen ajattelun välttämättömiä kognitiivisia ennakkoehtoja, jotka ovat 

välttämättömiä moraaliselle ajattelulle, he eivät todennäköisesti saavuta korkeampaa tasoa moraalisessa 

ajattelussa.  

 

3.4 Looginen ajattelu, perspektiivinottokyky ja moraalinen ajattelu 

 

Mikä on sitten moraalisen ajattelun lähde?  Milloin se alkaa ja miten se kehittyy suhteessa sosiaalisiin 

kokemuksiin?  Moraalisen ajattelun osatekijä on perspektiivinottokyky. Selman (1980, 34-35) on 

tutkinut laajasti lasten perspektiivinottokykyä. Hän on tutkinut sitä, millaiset mallit parhaiten soveltuvat 

kasvavien lasten tutkimiseen: miten tutkia lasten sisäisiä käsityksiä ja miten kasvava lapsi kokee 

rakenteiden kokonaisuuden perspektiivinottokyvystä käsin. Hän kuvaa, millainen sosiaalisista 

tilanteista olevien kognitioitten luonne on eli mitä ihmiset ajattelevat ihmisten ajattelevan.  Hänen 
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tutkimuksensa perustarkoitus ei ollut tutkia sosiaalisen kognition luonnetta vaan päästä niiden 

geneettisten muutosten jäljille, miten lapsi ajattelee tietyn henkilön ainutlaatuisia ominaisuuksia. 

 

Selmanin perspektiivinottokyvyn tutkimuksen pohjana ovat olleet Piagetin, Meadin, Flavellin, 

Kohlbergin ja Fefferin kehitysmallit, joiden työn pohjalta hän alkoi etsiä todisteita 

perspektiivinottokyvyn tasoille. Selman luokitteli lapset alustavasti viidelle tasolle (Selman 1980, 37-

40), jotka ovat hyvin samantyyppisiä, joita olemme itse käyttäneet tutkimuksessamme. Selman on 

halunnut kirjassaan myös selventää, miten teoreettisia tuloksia voi soveltaa käytäntöön kliinisessä 

työssä ja lasten ja nuorten sosiaalipsykologiassa.  Hän painottaa, että olosuhteiden lisäksi on otettava 

huomioon sekä tilanne että toimintailmapiiri.  

 

Se tarkoittaa yksilön kykyä empaattisuuteen eli miten yksilö näkee asioita oman itsensä ulkopuolelta. 

Perspektiivinottokyky on erityisesti moraalisen ajattelun sosiaalinen ulottuvuus ja valmius toisten 

huomioimiseen vuorovaikutuksessa. 

 

Emme pidä vielä kaksivuotiasta lasta moraalisesti vastuussa teoistaan, mutta kehityksellisestä 

näkökulmasta katsottuna, lapsi oppii oikean käyttäytymisen säännöt ennemmin kuin hän on kyvykäs 

ymmärtämään niiden tarkoitusta.  Lapsi on kaksivuotiaana vielä itsekeskeinen eikä näe vielä eroa oman 

perspektiivin ja toisten perspektiivin välillä.  Lapsen kehittyessä, hän ennen pitkää ohittaa itsekeskeisen 

vaiheen ja osaa ottaa huomioon myös toisten tunteet ja samaistua toisten tunteisiin. 

 

Sellaisella kehityksellisellä vaiheella, kuten itsekeskeisyys, on sekä kognitiivinen että sosiaalinen 

puolensa.  Neljävuotias, joka on vielä kognitiivisesta kyvytön kuvittelemaan, että aurinko on suurempi 

kuin miltä se taivaalla näyttää, ei myöskään kykene ymmärtämään, että hänen äidiltään voi olla hyvä 

syy olla pelaamatta hänen kanssaan.  Molemmissa tapauksissa hänen välitön havainnointinsa tai 

halunsa määrittää hänen todellisuutensa.  Jotta lapsi kasvaisi pois itsekeskeisyyden vaiheesta, hänen 

tulee kehittää uusia kognitiivisia rakenteita, jotka sallivat uudenlaisen sekä fyysisen että sosiaalisen 

maailman ymmärtämisen.   
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Empiirisissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu kognitiivisen kehityksen ja sosiomoraalisten tasojen 

suhdetta, on käynyt ilmi, että lasten tulee olla konkreettisten operaatioiden tasolla ennen kuin heille 

kehittyy vastaavantasoinen perspektiivinottokyky ja moraalinen ajattelu.  Tästä seuraa, että 

kognitiivisten tasojen kehittyminen on välttämätön ehto sosiomoraalisten tasojen kehittymiselle.  

Toiseksi kognitiivinen taso, vaikkakin se on välttämätön ehto, se ei ole riittävä ehto. (Hersh ym. 1979, 

50-51.) Wernerin (1964) mukaan ei ole välttämätöntä, että lapsi tai nuori ei ole vielä saavuttanut 

kehityksellistä kypsyneisyyttä, että hän on kykenevä toimimaan korkeimmalla tasolla.  Lapsella tai 

nuorella voi myös olla kyky tiedostamattaan valita vastausten joukosta erityisen hyvin tilanteeseen 

sopivan sosiaalisen ongelman tarpeet.  Pyrin myös selvittämään tutkimuksessani, millainen yhteys 

loogisella ajattelulla on perspektiivinottokykyyn sekä edelleen, mitä yhteyttä on 

perspektiivinottokyvyllä ja moraalisella ajattelulla. 

 

Perspektiivinottokyvyn kehittäminen fyysisessä maailmassa on todennäköisesti helpompi tehtävä kuin 

sen kehittäminen sosiaalisissa suhteissa. Kun on tutkittu fyysistä perspektiivinottokykyä, on hyvin 

tulkinnanvaraista, voiko siitä tehdä suoria johtopäätöksiä moraaliseen ajatteluun liittyvään 

perspektiivinottokykyyn. Perspektiivinottokyky on vaikea tutkia nimenomaan sosiaalisen 

perspektiivinottokyvyn kannalta.  

 

Newcombe ja Huttenlocher (1992) tutkivat 3-5 -vuotiaita lapsia ja heidän tutkimuksissaan kävi ilmi, 

että jo näin pieni lapsi voi asettua toisen asemaan. Tuloksista kävi ilmi, että lapset osaavat spatiaalisesti 

asettua toisen asemaan, mutta epäselväksi jää, miten paljon spatiaalista hahmotuskykyä voi suoraan 

soveltaa sosiaaliseen perspektiivinottokykyyn?  Todellisella ja kuvitellulla viitekehyksellä on 

todennäköisesti eroja.  Presson (1987) tarjoaa paremman tavan yhdistää konkreettisen ja käsitteellisen 

perspektiivinottokyvyn.  Pressonin kuten myös Rieserin ja Garingin (1991) mukaan ensisijaisesti 

spatiaalisuutta käytetään ympäristön tarkkaan määrittämiseen ja sekundäärisesti spatiaalisuutta 

käytetään informaation käsittelyyn, johon henkilö ei ole suoranaisesti orientoitunut.  Sekundäärisen 

spatiaalisuuden käyttö on siten abstraktisempaa kuin primääri käyttö.  Kuitenkaan primäärin käytön ei 

tarvitse olla vain havainnollista tai eisymbolista.  Henkilön primääri spatiaalinen orientaatio ei ole 

tarkka vaan se on symbolinen esitys, joka on altis sekaantumiselle ja sitä korjataan jatkuvasti fyysisen 

liikkumisen avulla.  Bialystokin (1989) mukaan näyttää siltä, että 9-10 -vuotiaiden lasten spatiaalisen 
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esityksen muodossa ei tapahdu muutoksia vaan niissä strategioissa, joita lapsi käyttää selvittäessään 

konflikteja erilaisten puitteiden välillä. 

 

Power, Higgins ja Kohlberg (1989) painottavat perspektiivinottokyvyn kehittymistä lähinnä koulun 

näkökulmasta.  Jos halutaan, että koulussa opitaan periaatteet vapaudesta, oikeudenmukaisuudesta ja 

ystävyydestä, meidän täytyy suunnata energiaa ”parhaan ja syvimmän moraalin” kehittämiseen. 

 

Moraalisen ajattelun osatekijänä pidetään siis perspektiivinottokykyä, joka tarkoittaa yksilön kykyä 

empaattisuuteen eli miten yksilö näkee asioita oman itsensä ulkopuolelta.  Piagetin loogisen ajattelun 

tasot ovat perusta perspektiivinottoasteille.  Damon (1975) tutki pieniä 4-8-vuotiaita lapsia ja vakuuttui 

siitä, että kognitiivinen taso on rakenteellinen väline ajattelulle.  Piagetin kognitiiviset tasot sisältävät 

ennustuksen Kohlbergin moraalisen käytöksen teorian vaiheista. Yli-Luoma (1990) on todennut 

tutkimuksessaan, että perspektiivinottokyky on moraalisen ajattelun komponentti. Minä myös tutkin, 

ilmeneekö tässä aineistossa yhteyttä perspektiivinottokyvyn ja moraalisen ajattelun välillä. 

 

Kohlbergin mukaan roolinottokyky on sellainen sosiaalinen taito, joka kehittyy yleensä noin kuuden 

vuoden ikäisenä ja se on käännekohta moraalisen ajattelun kehittymisessä. (Hersh  ym. 1979, 48-49.).  

Yli-Luoma (1990) on päätynyt tutkimuksessaan siihen tulokseen, että esimerkiksi saksalaisilla lapsilla 

on kehittyneempi perspektiivinottokyky kuin suomalaisilla lapsilla, koska Saksassa isovanhemmat 

asuvat yleisesti samassa taloudessa lastenlapsien kanssa, jolloin lapset oppivat jo pienestä pitäen 

ottamaan huomioon erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. 

 

Buzzelli (1992) on artikkelissaan tarkastellut moraalin kehittymistä Piagetin, Kohlbergin ja Freudin 

näkökulmista.  Hän toi kuitenkin esiin sellaisia tutkimuksia, jotka osoittivat, että moraalinen ajattelu 

ilmenee lapsen ensimmäisten vuosien aikana sitä mukaa, kun lapsi oppii ymmärtämään sosiaalisen 

maailman standardeja ja sääntöjä ja oppii ymmärtämään toisten tunteita. 
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4 MORAALINEN AJATTELU 

 

 

4.1 Mihin tarvitsemme moraalista ajattelua? 

 

 

Moraalinen ajattelu on tärkeä tekijä kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Aikaisemmin 

moraalinen ajattelu siirtyy luonnollisesti vanhemmilta lapsille, mutta nykyisin lasten ajatteluun 

vaikuttaa hyvin monien eri tiedotusvälineiden kautta tulevat vaikutteet. Lickona (1992) on kirjassaan 

siteerannut William Kirkpatrickia, jonka mukaan pääongelma kouluissamme on moraalin löystyminen. 

Kaikki muut ongelmat juontavat juurensa siitä muun muassa akateeminen menestyminen. Nykyisin 

yhteiskunnassa vallitsee hyvin monenlaisia arvoja ja on epäselvyyttä siitä, kenen arvojen mukaisesti 

koulussa olisi toimittava.  On kuitenkin tutkittu, että nuoret eivät enää erota mikä on oikein ja mikä 

väärin.  Esimerkiksi Amerikassa tyypillinen peruskoululainen katsoo televisiota 30 tuntia viikossa.  Eli 

16 -vuotiaaksi tultuaan lapsi on todennäköisesti nähnyt televisiosta arvioita 200.000 väkivallantekoa ja 

18 -vuotiaaksi tultuaan noin 40.000 seksuaalista tapahtumaa.  Voidaan vain kuvitella, miten tämä 

vaikuttaa nuorten moraaliin. Nuorten mielissä väkivalta ja epäaito seksuaalisuus alkavat vähitellen 

näyttää yhä normaalimmalta ja nuori aikaa itsekin toimia television antaman mallin mukaan.  

Esimerkiksi monet nuoret eivät tiedä, että raiskaus on rikos!  Arvojen opetus on kuumin asia nykyajan 

koulutuksessa.  Koulut eivät voi olla eettisiä sivustakatsojia, kun yhteiskuntamme on syvissä 

moraalisissa vaikeuksissa. 

 

Kohlbergia on erityisesti kiinnostanut, miten ihmiset toimivat silloin, kun erilaiset arvot törmäävät 

yhteen.  Kun esimerkiksi nainen huomaa odottavansa ei-toivottua lasta, tekeekö hän raskauden suhteen 

lopullisen ratkaisunsa emotionaalisten tunteiden perusteella vai vaikuttavatko sosiaaliset tai 

käytännölliset näkökohdat hänen päätökseensä enemmän?  Kohlbergin mukaan naisen on valittava 

jompikumpi kahdesta oikeudesta.  Oikeudestaan omaan onnellisuuteen ja hyvinvointiin vai sikiön 

oikeudesta elämään.  Nainen joutuu miettimään asiaa monelta kannalta ja eri ihmiset päätyvät erilaiseen 

lopputulokseen vaikka jokainen olisikin pyrkinyt ottamaan vastuun sekä omasta elämästään, että 

ottamaan myös huomioon syntyvän lapsen oikeudet.  Toisen naisen mielestä kaikilla lapsilla tulee olla 

oikeus syntyä, toinen on taas sitä mieltä, että sikiölle on parempi kuolla kuin syntyä ei-toivottuna 
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perheeseen, jolla ei ole tarjota hänelle tarpeeksi hyvää kotia!  Moraalinen ajattelu ei liity vain silloin 

tällöin elämässä eteen tuleviin ongelmiin vaan se on olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, kun 

ratkomme elämässämme jatkuvasti eteen tulevia moraalisia ongelmia. (Hersh ym. 1979, 46-48.) 

 

4.2 Kohlbergin teoria moraalikehityksestä 

 

Olen valinnut Kohlbergin moraaliteorian, koska se perustuu nimenomaan loogiseen ajatteluun, joka on 

myös tutkimuskohteenani.  Kohlbergin kuuden vaiheen moraalikehitys perustuu Piagetin kognitiivisen 

kehityksen yleisteorialle, joka on vuodelta 1976.  Kohlberg on tavallaan auttanut saattamaan Piagetin 

kesken jääneen työn loppuun, joskin hän on suuresti laajentanut ja tarkistanut Piagetin alkuperäisiä 

havaintoja. (Hersh 1979, 45.) 

 

Kohlbergin (Hersh 1979, 62-81) ja Munseyn (1980, 15-98) mukaan moraalikehityksessä on kolme 

tasoa ja jokaisella tasolla on kaksi askelta.  Ensimmäinen taso on esimoraalinen taso.  Sillä tasolla 

olevien käyttäytymisen säätely on ulkonaista.  Normit ovat ulkoisten käskyjen ja paineiden kanssa 

yhdenmukaisia. Käyttäytymisen motiivina on rangaistuksen välttäminen tai palkkioiden saaminen.  

Ensimmäinen askel on rangaistuksen ja tottelemisen moraali ja tässä kehityksen vaiheessa oleva lapsi 

luokittelee teon hyväksi tai pahaksi sen fyysisten seurausten perusteella riippumatta teon inhimillisestä 

merkityksestä tai sen seurausten arvosta.  Lapsi tottelee auktoriteetteja tottelemisen vuoksi.  Toista 

askelta kutsutaan itsekkään relativistiseksi moraaliksi.  Kysymyksessä on omien tarpeiden 

tyydyttämiseen suuntautunut instrumentaalisen vaihdon moraali.  Lapsi tekee tekoja, jotka tyydyttävät 

välineellisesti itseä tai satunnaisesti muita.  Ohjeita seurataan, kun niistä on välineellistä hyötyä itselle. 

 

Aikuisuuteen tultaessa yksilön tulisi siirtyä sovinnaisen moraalin vaiheeseen. Muiden ihmisten 

odotusten ja normien noudattaminen on sinänsä arvokasta riippumatta seurauksista.  Kysymys ei ole 

vain mukautumisesta odotuksiin ja sosiaaliseen järjestykseen vaan myös järjestelmän aktiivisesta 

säilyttämisestä ja tukemisesta. Kolmannella askeleella puhutaan hyvien ihmissuhteiden moraalista.  

Suuntaudutaan toisten mielipiteiden mukaan ja yritetään miellyttää muita. Konformistisuuden tarve 

korostuu; tarve olla hyvä ihminen omissa ja muiden ihmisten silmissä.  Lähiympäristö on hyvin tärkeä 
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ja toimiminen hyvillä motiiveilla.  Keskinäisissä suhteissa korostuu uskollisuus, luottamus, kunnioitus 

ja onnellisuus. 

 

Neljännellä askeleella tullaan sosiaalisen järjestelmän moraaliin.  Kunnioitetaan auktoriteetteja ja 

toimitaan auktoriteettien ja sovittujen sääntöjen mukaan.  Oikea käyttäytyminen samastetaan 

velvollisuuksien täyttämiseen, auktoriteettien kunnioittamiseen ja vallitsevan sosiaalisen järjestelmän 

tukemiseen.  Periaatteellisen moraalin tasolla moraali määritellään yhteisiin normeihin, oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin mukautumiseksi.  Ristiriidan mahdollisuus kahden kulttuurillisesti ja sosiaalisesti 

hyväksytyn normin välillä tunnustetaan ja yritetään löytää rationaalinen ratkaisu niiden välille. 

Systeemin sääntöjä noudatetaan ja instituutiota halutaan pitää yllä. 

 

Viidennellä askeleella puhutaan yhteiskunta-laillisuusmoraalista. Arvojen ja normien suhteellisuus ja 

sopimusluonne tiedostetaan. Vaikka lakeja ja normeja joskus pidetään epäoikeudenmukaisilla, niiden 

mukaan kuitenkin arvioidaan, mikä on oikein. Yksilö muodostaa oman näkökulmansa moraalin ja lain 

huomioon ottaen. 

 

Kuudennella askeleella yksilö löytää universaalisten eettisten periaatteiden moraalin, mikä perustuu 

henkilökohtaisesti omaksuttuihin, loogisesti yleispäteviin ja johdonmukaisiin periaatteisiin. Seurataan 

omia periaatteita ja sitoudutaan niihin. Maailma koetaan universaalisesta. (Hersh 1979, 62-81 ja 

Munsey 1980, 15-98.) 

 

 

4.3 Aikaisempia tutkimustuloksia moraalin kehittymisestä 

 

 

Moraalisen ajattelun tutkimus on käynnistynyt 1900 -luvun alussa. Jonkinlaisena moraalin tutkimuksen 

jättiläisenä ja kansainvälisenä klassikkona on pidetty Edvard Westermarckia, joka on tehnyt 2-osaisen 

väitöskirjan aiheesta The Origin and the Development of Moral Ideas vuosina 1906 ja 1908. Suomeksi 

ensimmäinen osa käännettiin vasta 1935 nimellä Moraalin synty ja kehitys. 

 

Aho (1985) on tutkinut lasten moraalin kehitystä Kohlbergin teorian pohjalta.  Hän toteaa, että lapsen 

moraalikehitys on prosessi, jossa lapsi omaksuu yhteiskuntansa arvot, normit ja asenteet.  Kehityksen 
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myötä lapsi oppii säännöstelemään käyttäytymistään, toiveitaan ja halujaan ristiriitatilanteissa siten, että 

hän tekee sen, mitä hänen pitää tehdä eikä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Moraalikehitys on osa laajempaa 

persoonallisuuden kehitystä ja jaettavissa kognitiiviseen ja affektiiviseen alueeseen. Moraaliarviointi 

(moral judgment) on ensisijaisesti kognitiivista kehitystä ja siis älyllistä toimintaa. 

 

Ahon (1985) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla 6 - 13-vuotiaiden lasten moraalikehitystä, selvittää 

moraalikehityksen yhteyttä lasten kotitaustaan, sukupuoleen, älykkyyteen, koulumenestykseen, 

minäkuvaan ja sosiaaliseen asemaan luokassa sekä tutkia Kohlbergin moraaliteorian validiutta. 

Tutkimuksessa oli mukana 200 6 - 13 -vuotiasta lasta, joiden kehitystaso arvioitiin Kohlbergin 

dilemmojen avulla haastattelemalla lapsia. Tutkimustulokset tukivat Kohlbergin teoriaa. Teoria sopii 

pienin muutoksin varsin hyvin kuvaamaan myös suomalaislasten moraalikehitystä. Kohlbergin 

dilemman eri kysymysten sisäinen konsistenssi oli hyvä.  Lasten moraalikehitys tapahtui vaiheittain ja 

oli voimakkaasti yhteydessä ikään. 

 

Kohlbergin teorian mukaisesti arvioituna 6 - 13-vuotiaat suomalaislapset olivat 1-3 kehitysvaiheessa, 

muutama lapsi oli jopa 4. kehitysvaiheessa. Ahon (1985) tutkimuksen mukaan ikä ja älykkyys olivat 

moraalikehityksen tärkeimmät selittäjät. Lasten moraalikehityksen yhteyttä älykkyyteen tutkiessaan 

Aho totesi (1985, 78), että mitä älykkäämpi lapsi on, sitä kehittyneempi hän on myös 

moraaliarvioinneissaan. Tuloksissa on mielenkiintoista nimenomaan se, että nonverbaalinen älykkyys 

oli yhteydessä moraaliarviointeihin yhtä voimakkaasti kuin verbaalinen älykkyyskin. 

 

Ahon tutkimuksessa (1985, 74) oli kotitaustasta saatavissa kolmenlaista tietoa: kodin eheys ja sisarten 

lukumäärä. Moraalisesti kehittyneillä lapsilla oli usein positiivinen minäkuva, joten voidaan todeta, että 

moraalinen kehitys on jossain määrin yhteydessä minäkuvaan. Moraalisesti kehittyneiden lasten 

sosiaalinen asema luokassa oli hyvä. Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä eroja. Luokkien johtaja- ja 

suosikkioppilaiden moraalinen kehitystaso oli yleensä korkea, kun taas valtiaiden, kiusaajien ja 

kiusattujen kehitystaso oli melko alhainen. 

 

Kohlbergin teorian mukaisesti asetetuilla kysymyksillä tultiin siihen johtopäätökseen (Aho 1985, 90), 

että moraalisesti kehittyneitä vastauksia antoivat älykkäät, luokassaan suositut johtajaoppilaat, joilla oli 
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positiivinen minäkuva ja sisaria tai veljiä kotona. Kehittymättömät vastaukset olivat tyypillisiä heikon 

minäkuvan omaaville, kiusatuille, ujoille ja valtias-kiusaaja -oppilaille. Moraaliselta kehitykseltään 

ikäisistään poikkeavien oppilaiden kuvailussa tuli ilmi (Aho 1985, 99), että ainakin on ilmeistä, että 

neljällä seuraavalla seikalla on merkitystä moraalikehityksessä. Ne ovat tärkeysjärjestyksessä ikä, 

älykkyys, minäkuva ja sosiaalinen asema toveripiirissä. 

 

Ahon (1985) tutkimuksen mukaan Kohlbergin teorian mukaiset tulokset ovat varsin yksiselitteiset: 

kaikki korrelaatiokertoimet ovat vähintäänkin tilastollisesti melkein merkitseviä ja suurin osa 

kertoimista on tilastollisesti erittäin merkitseviä. Teorian reliaabelius ja validius on siten hyvä. 

Kohlbergin teorian pohjalta laadittua moraalitasomäärittelyä voidaan pitää varsin luotettavana. (Aho 

1985, 94.) 

 

Lickona (1992) on siteerannut William Kilpatrickia, jonka mukaan pääongelma, jonka koulussa 

kohtaamme, on moraalinen ongelma.  Kaikki muut ongelmat juontavat juurensa niistä. Jopa 

akateeminen menestyminen riippuu siitä. Colesin (1997) mukaan monet naiset huolehtivat fyysisestä 

hyvinvoinnistaan odotusaikanaan ja vielä lapsen syntymisen jälkeenkin, mutta unohtavat oman 

käyttäytymisen vaikutuksen lapseen.  Lapset ovat jo muutaman kuukauden ikäisenä erilaisia. Toisia voi 

luonnehtia helpoiksi vauvoiksi ja toisia vaativaksi. Coles (1997) väittää, että vaativia lapsia on hellitty: 

on juostu aina heidän luoksensa, kun he ovat itkeneet ja on annettu vauvojen nukkua vanhempien 

kanssa samassa sängyssä.  

 

Colesin (1997) tutkimusten mukaan äidit valittivat ajanpuutetta, koska monet heistä olivat 

kokopäivätyössä. He olivat kuitenkin sitä mieltä, että lapsen moraali kehittyy "kyllä" ja "ei" sanojen 

kautta. Myös rakkaus ja huolenpito ohjaavat lasta. Jos lapselle osoitetaan huomiota ja huolenpitoa, hän 

oppii vastuuntuntoa. Hän haluaa ottaa ohjeista vaarin ja hänestä kasvaa solidaarinen. 

 

Coles (1997) väitti vanhempien haluavan lukea lastenkasvatuksesta ohjeita kirjasta.  Nykyisin 

psykologeilla ja muilta kasvatuksen ammattilaisilta vaaditaan mahdottomia.  Vanhemmat eivät uskalla 

käyttää maalaisjärkeä kasvatuksessaan vaan haluavat selkeät ohjeet joka tilanteeseen.  Coles sitä 

vastoin peräänkuuluttaa "tarpeeksi hyvää" äitiä/vanhempaa, joka ei vaivu ongelmien edessä 
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toivottomuuteen vaan on realistinen lastensa suhteen.  Tällainen vanhempi on tarpeeksi määrätietoinen 

seisoakseen lapsen rinnalla silloinkin, kun lapsi käyttäytyy impulsiivisesti ja egoistisesti.  Näin hän 

auttaa lasta selviämään luontonsa kanssa.  Tarpeeksi hyvä vanhempi auttaa myös lastaan hyväksymään 

"ein", että voisi ymmärtää "kyllän".  Vaatimukset eivät ole pieniä, mutta kun lapselle ollaan hyviä 

(tarpeeksi hyviä) niin lapsestakin kasvaa hyvä. 

 

Vanhempien ristiriitaiset vaatimuksen lapsen käyttäytymisen suhteet ovat lapsen kannalta epäedullisia.  

Colesilla (1997) on esimerkki pojasta, jonka isä on jyrkkä kyllä/ei -ihminen kun taas äiti on isän kanssa 

eri mieltä eikä ole niin jyrkkä.  He toivat pojan psykiatrille, kun hän ei totellut.  Poika oli ikävässä 

tilanteessa, kun hän yritti elää sekä isän että äidin esimerkin mukaisesti. 

 

Vielä joku aika sitten vanhemmat olettivat, että koulu kasvattaa heidän lapsistaan moraalisia.  

Vanhemmat sysäsivät vastuun koulun tai muiden oheiskasvattajien harteille, jos heidän lastensa kanssa 

ilmeni ongelmia.  Nykyisin entistä enemmän myös vanhemmat tiedostavat osuutensa lastensa 

kasvatuksessa ja yhä enemmän on pyrkimystä yhteistyöhön kodin ja koulun välillä kaikenlaisissa lapsia 

koskevissa ongelmissa. Lickonan (1992) mukaan nykyisin vanhemmat haluaisivat, että koulu antaisi 

heidän lapsilleen moraalikasvatusta.  Monet vanhemmat ovat edelleen laiminlyöneet 

moraalikasvatuksen ja odottavat opettajien tekevän sen. 

 

Amerikassa on tehty monenlaisia ohjelmia kouluihin, joiden avulla on saavutettu myönteistä kehitystä 

lasten moraalikäyttäytymisessä.  Mutta voiko koulu tehdä kaikkea?  Mikä on kodin rooli?  Koti on 

edelleen ensisijainen lapsen moraalin kasvattaja.  Vanhemmat ovat lapsilleen ensimmäisiä moraalin 

opettajia.  Opettajat vaihtuvat, mutta yleensä ainakin toinen vanhempi pysyy.  Vanhempi-lapsi suhteella 

on myös erityinen merkitys lapselle.  Lapsi joko kokee, että häntä rakastetaan tai sitten ei rakasteta eikä 

hän ole tärkeä.  Vanhemmat ovat myös sellaisessa asemassa, että he voivat antaa lapselle laajemman 

maailmankuvan. Sen avulla lapsi oppii ymmärtämään elämän tarkoitusta.  He auttavat häntä 

ymmärtämään paremmin myös moraalista elämää.  Vanhempien merkitys on siis erittäin merkittävä. 

 

Suurin osa lasten käyttäytymisongelmista juontaa juurensa kotiin.  Nykyisin erot ovat yleisiä ja on 

todettu, ettei vielä 18 kuukauden kuluttuakaan tilanne ole normalisoitunut lapsen elämässä. Usein 
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aikaisemmin hyvin menestynyt oppilas pärjää huonosti tai häiriköi.  Koska vanhemmilla on paljon 

ongelmia itsellään, heillä ei ole aikaa nähdä lastensa ongelmia tai heillä ei ole voimia auttaa heitä. Eron 

lisäksi lapsille tuottavat ongelmia lisääntyneet perheiden muutot.  Lasten ystävyyssiteet katkeavat ja 

uusien suhteiden solmiminen voi olla vaikeaa uudella paikkakunnalla. Eronneissa perheissä äidin on 

yleensä oltava työssä. Lapset saattavat joutua olemaan paljon yksin tai heidän kanssaan on äidin 

poikaystävä, jonka kanssa voi olla ongelmia. 

 

Parhaiten moraaliopetuksessa onnistutaan, jos koulu ja vanhemmat tekevät yhteistyötä ja tukevat 

toisiaan.  On tärkeätä, että kodit ja koulut laativat yhdessä ne moraalisäännöt, joita oppilaille opetetaan.  

Nykyisin on myös perustettu vanhempien ryhmiä, jolloin oppilaiden vanhemmat tuntevat lastensa 

koulukavereiden vanhemmat ja tietävät paremmin, millaisessa kaveripiirissä heidän lapsensa liikkuvat.  

Vanhemmat voisivat ryhmissään puhua omista arvoistaan ja saada muilta ryhmäläisiltä tukea. ( Lickona 

1992.) 

 

4.4 Äidin työssäolon vaikutus lapsen kehitykseen 

 

Kotiäititaustastani johtuen, olen kiinnostunut, onko äidin kotonaololla merkitystä lapsen moraalisen 

ajattelun kehittymiseen ja kiintymyssuhteeseen laatuun. Olen ajatellut, että äidin ja lapsen 

kiintymyssuhde ei ehdi tarpeeksi kehittyä, kun lapsi viedään hoitoon jo alle vuoden ikäisenä. Isän 

läsnäolon merkityksestä lapsen elämässä on paljon vähemmän tutkimuksia. Enemmän olen 

henkilökohtaisesti kiinnostunut nimenomaan äidin kotonaolon merkityksestä lapsen kehittymiseen. 

Äidin työssäolon vaikutusta lapsen kehittymiseen on tutkittu jo pitkään, mutta tutkimustulokset ovat 

olleet ristiriitaisia (Domingo, Keppley ja Chambliss 1997). Todennäköisintä onkin, että varsinaisesti 

äidin työssäolo ei ole syy lapsen pahoinvointiin vaan paremminkin äidin oma asenne ulkopuoliseen 

työhön ja myöskin perheen isän suhtautuminen äidin työssäoloon ja hänen osallistumisensa lasten 

hoitoon. 

 

Domingo, Keppley ja Chambliss (1997) tutkivat äidin työssäolon (kokopäivätyö, osa-aikatyö tai ei 

työssä) vaikutusta eri ikäisiin lapsiin ja nuoriin, jotka oli jaoteltu persoonallisuuden mukaan ulospäin 

tai sisäänpäin kääntyneiksi. Tuli ilmi, että alle kouluikäisiin lapsiin äidin työssäololla tai kotonaololla ei 
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ollut merkitystä.  Edullisin vaikutus peruskouluikäisten ja murrosikäisten lasten ja nuorten 

kiintymykselle oli sillä, että heidän äitinsä oli osa-aikatyössä.  Osa-aikatyötä tekevät äidit ovat ehkä 

huolehtivaisempia lapsistaan, koska he uhraavat kokoaikatyön lastensa vuoksi.  Jos äiti oli kokonaan 

kotona, sillä näytti olevan huono vaikutus sisäänpäin kääntyneeseen lapseen, joka ehkä haluaisi olla 

enemmän yksin rauhassa kotona. 

 

Gottfried ym. (1988, 52) ovat tehneet pitkittäistutkimuksia äidin työssäolon vaikutuksista lapsen 

kehittymiseen.  Eräässä tutkimuksista korostetaan perheen kontekstia ja sen muuttumista.  

Tutkimuksessa tuli ilmi, että lapsen kehitykselle ei ollut merkitystä sillä, oliko äiti kotona vai työssä 

lapsen ollessa vauvaikäisestä kouluunmenoikäinen.  Eniten lasten kehitykseen vaikutti kotitausta ja 

seuraavaksi eniten lasten lukumäärä perheessä. Äidin ammattitaidolla, asenteilla tai työssäoloajalla ei 

näyttänyt olevan merkitystä lasten kehitykseen. 

 

Jos äiti sai siivousapua kotona, hänen työnsä oli vaihtelevaa eikä lapsia ollut paljon, äidin työssäololla 

ei ollut vaikutusta lapsen kehittymiseen. Äidin työssäololla ei myöskään näyttänyt olevan osuutta lasten 

kehittymiseen.  Tutkimuksessa tuli myös esille, että äitien ja isien asenteet ja tunteet lapsiaan kohtaan 

vaikuttivat merkittävästi vuorovaikutussuhteeseen vanhempien ja lasten välillä.  Erityisesti, jos isät 

eivät suhtautuneet positiivisesti äidin työrooliin tai äidit itse eivät olleet tyytyväisiä työrooliinsa.  Tässä 

tulee ilmi, ettei kannata tutkia pelkästään äidin työssä tai kotona oloa, vaan muitakin vaikuttavia 

seikkoja perheessä.  Rooliinsa tyytyväiset äidit, olivat he sitten kotona tai työssä, tarjosivat lapselleen 

lämpöä ja hyväksyntää paljon enemmän kuin rooliinsa tyytymättömät äidit.  Tällä on vaikutusta lapsen 

myöhempään kehitykseen. (Gottfried 1988, 80-81.) 

 

Aivan pienille lapsilla ja heidän äideilleen tehdyn tutkimuksen mukaan, lapset ovat levottomampia, 

mikäli äidit menevät lapsen syntymän jälkeen pian kokoaikatyöhön ja panostavat vähemmän 

vanhemmuuteen.  Tällöin myös lapsen ja äidin kiintymyssuhteesta ei muodostu kovin turvallista. 

(Gottfried 1988, 116.) 

 

Tutkimuksissa kävi myös ilmi, että isien mukaan poikalapset suhtautuivat lastentarhaiässä kielteisesti 

siihen, että heidän äitinsä oli työssä.  Pojat olivat toisaalta joustavampia, mikäli heidän äitinsä oli 
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työssä.  Toisaalta tytöt olivat joustavampia, mikäli heidän äitinsä oli kotona.  Työssä käyvät äidit eivät 

olleet niin ankaria lapsilleen, mutta toisaalta heillä ei ollut niin lämpöisiä asenteita lapsiaan kohtaan 

kuin kotona olevilla äideillä.  Työssä käyvien naisten miehet olivat ärtyneempiä kuin kotona olevien 

naisten miehet.  Tällä on oletettavasti suuri merkitys lasten kehittymiseen, koska vanhemmat eivät jaksa 

keskittyä lapsiinsa. (Gottfried 1988, 146.) Koti ei enää ole paikka, jossa äidillä on energiaa ottaa 

vastaan lasten negatiiviset tunteet eivätkä äidit enää työpäivän jälkeen jaksa olla kiinnostuneita 

miestensä päivän tapahtumista. He haluaisivat myös jakaa omat ongelmansa jonkun kanssa.  Tämä lisää 

miesten ärtymystä.  Ollaan siis tilanteessa, jossa kukaan ei ole kotona tyytyväinen. 

 

Kun keskustellaan äidin työnteon vaikutuksesta lapsen kehitykseen, tulee ottaa huomioon myös muita 

seikkoja.  Kuten esimerkiksi onko äidin työ mielekästä, miten hän itse suhtautuu työntekoon kodin 

ulkopuolella, luottaako äiti siihen, että hänen lapsensa saa hyvää hoitoa hoitopaikassaan, suhtautuvatko 

muut perheenjäsenet myönteisesti äidin työntekoon.  Jos äiti pystyy tasapainottamaan eri sektorit 

keskenään, myös lapsi on tyytyväinen. (Gottfried 1988, 225.) 

 

Kihlblomin (1991) pitkittäistutkimuksen kohteena on äidin työssäkäynnin vaikutus lapsien 

kognitiiviseen ja sosio-emotionaaliseen kehittymiseen.  Tutkimus suoritettiin lasten ollessa 7, 8, ja 13-

vuotiaita.  Tutkimuksissa ei paljastunut mitään merkittävää yhteyttä lapsen koulumenestyksen ja äidin 

työssäkäynnin välillä, kun otettiin huomioon äidin koulutausta, sosiaalinen luokka, perhemuoto ja 

lapsen sukupuoli.  Mutta jos äiti oli ollut työssä lapsen esikouluaikana, lapsi oli verbaalisesti 

lahjakkaampi ja sosiaalisempi koulussa kuin jos äiti oli ollut kotona.  Sekä opettajien että äitien 

vastaukset osoittivat, että mikäli äidin työolot olivat hyvät, se vaikutti välillisen myönteisesti lapsen 

kehittymiseen.  Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että mikäli äiti oli tyytyväinen työn ja kodin 

yhdistelmään hänen lapsensa menestyi paremmin koulussa, oli suositumpi, koki olonsa turvalliseksi ja 

hänellä oli hyvä itseluottamus. 

 

Bogenschneider (1994) tutki, miten äidin työssäkäynti vaikuttaa murrosikäisten poikien 

koulumenestykseen.  Tutkimuksessa kävi ilmi, että ylemmän keskiluokan ja keskiluokan poikien 

arvosanat olivat huonommat, mikäli heidän äitinsä oli täyspäivätyössä.  Onko tästä pääteltävissä, että 
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pienet lapset ovat kuitenkin jonkun aikuisen hoivissa äidin ollessa työssä, mutta murrosikäiset lapset 

ovat usein yksin tai kaveripiirissä ja se ei näyttäisi olevan lapselle hyväksi. 

 

Mutasen (1996) tutkimuksen taustalla on ollut 1980 ja 1990 -luvuilla tehdyt tutkimukset lapsiperheiden 

vanhempien kokemuksista työn ja perheen yhteensovittamisesta.  Perheiden keskeisten ristiriitojen 

lähteenä ja päätöksentekoon vaikuttavana tekijöinä pidettiin taloudellisia seikkoja sekä ansiotyön ja 

lastenhoitovapaiden joustamattomuutta.  Toisaalta tulokset olivat vaihtelevia ja usein vastakkaisiakin.  

Tuloksissa korostuivat erilaisissa työ- ja perhetilanteissa elävien vanhempien monenlaiset kokemukset 

sekä toisistaan poikkeavat toiminta ja -suhtautumistavat.  Arjen elinolosuhteet määräävät pitkälti 

kokemusten luonteen. 

 

 

5 USKONNOLLISUUDEN JA MORAALIN SUHDE 

 

 

5.1 Uskonnon opettaminen ja moraalinen kehittyminen 

 

Olen olettanut, että uskonnollisuus ja moraalisen ajattelun kehittyminen olisivat jotenkin kytköksissä 

toisiinsa, mutta huomasin lähteitä lukiessani, että tällaista yhteyttä ei ole juurikaan todettu tehdyissä 

tutkimuksissa. Lee (1980, 326-355) toteaa, että 1960 -luvulta lähtien uskonnonopettajat ovat olleet 

erityisen kiinnostuneita Kohlbergin työstä, koska kaikki uskonnolliset lahkot ovat voimakkaasti sitä 

mieltä, että moraalisuus hallitsee suurimmalta osalta Kohlbergin teoriaa ja käytäntöä.  Moraalinen 

ajattelu ja moraalin kehittyminen ovat painottuneet uskonnollisessa kasvatuksessa, jota useat 

uskonnolliset lahkot tukevat ja kannattavat.  Toiseksi, monien uskonnollisten lahkojen edustajat 

haluavat tuntea, että tieteelliset löydät tukevat heidän työtään.  Kohlbergin teoriassa on perustavaa 

laatua olevia väitteitä, jotka tukevat uskonnollista kasvatusta.  Kohlbergin mukaan moraalisen ajattelun 

perusta on inhimillinen kehitys.  Hänen mukaansa ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja ihmisen 

tavoitteena on pyrkiä yhä korkeampaan moraalin tasoon. 
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Kohlbergin (Lee, 1980) tutkimuksissa kävi ilmi, että lasten uskonnolla ei ole merkittävää vaikutusta 

hänen moraalinsa kehittymiseensä.  Kohlberg on muun muassa tutkinut, ettei johonkin uskonnolliseen 

ryhmittymään kuuluminen saa aikaan mitään ratkaisevaa eettistä käyttäytymistä kuten humanitarismia, 

altruismia tai rikollisuuden vähentymistä.  Mitä vastauksia uskovat sitten saavat Kohlbergin teoriasta?  

Teologisen lähestymistavan kannattajat tyypillisesti eivät ota huomioon Kohlbergin löytöjä ja 

johtopäätöksiä, jotka koskevat moraalisuuden autonomisuutta.  Munsey (1980, 331) väittää, että 

yhteiskuntatieteelliset teoriat eivät voi riittävästi selittää uskonnollista elämäntapaa, koska se sisältää 

Jumalan antamaa sisäistä toimintaa ja ihmisen vapaata reagointia - sisäistä toimintaa, mikä on 

pohjimmiltaan mysteeristä ja ihmismielelle käsittämätöntä. On myös tehtävä ero uskon ja uskonnon 

välillä.  Usko on sisäinen, mysteerinen, elävä, armollinen suhde, joka henkilöllä on Jumalan kanssa, 

kun taas uskonto on ulkonainen joukko käytäntöjä, jotka on johdettu teologiasta. (Munsey 1980, 331.) 

 

Täytyy ottaa huomioon, että Kohlberg (Lee 1980) ei väitä, että hänen empiiriset löytönsä ja teoriansa, 

koskien moraalista ajattelua, voitaisiin suoraan siirtää uskonnolliseen kasvatukseen.  Kohlbergin 

mukaan moraalin kehittyminen ja uskonnollinen kehittyminen ovat eri maailmoja.  Hän painottaa, että 

"ei ole todettu yhteyttä uskonnollisten kokemusten ja moraalin kehittymisen kanssa" ja siksi "uskonto ei 

ole välttämätön eikä erityisen tärkeä osoittaja moraalisen ajattelun kehittymiselle".  Vaikka Kohlberg 

väittääkin, että uskonnolla ja moraalin kehittymisellä ei ole tekemistä toistensa kanssa, Leen (1980, 

347-349) mukaan niillä on yhteyttä. Uskontoa opetetaan Amerikan kouluissa ja on vaikea erottaa, mikä 

moraalikehitys johtuu uskontokasvatuksesta ja mikä inhimillisestä kehittymisestä. 

 

5.2 Moraalin kehittyminen uskonnollisesta perspektiivistä käsin 

 

Piagetin ja Kohlbergin teorioita on esitelty ilman liittymistä uskonnolliseen moraaliin.  Dusca ja 

Whelan (1975, 80-99) ovat myös kirjoittaneet moraalin kehittymisestä uskonnollisesta perspektiivistä 

käsin. Jos yritämme miettiä uskonnon liittymistä Kohlbergin teoriaan, voimme sanoa, että 

uskonnollinen perspektiivi tarjoaa sisällön Kohlbergin muodollisille rakenteille. 

 

Duscan ja Whelanin mukaan (1975) sanoessamme pienelle lapselle, joka on Kohlbergin ensimmäisellä 

tasolla Jumalan olevan kaikkivaltiaan, hän mieltään Jumalan suureksi mieheksi, jolla on valta rangaista.  
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Usein kuulee lapsia peloteltavan Jumalan rangaistuksella, jos he ovat olleet ilkeitä.  Tämä kuvaa 

tällaisen aikuisen moraalisen ajattelun tasoa ja antaa uskonnollisuudesta kapean kuvan.  Lapselle olisi 

mielekkäämpää antaa Kohlbergin kuvaamaa toisen tason ajattelumallia.  Tällöin esimerkiksi Jumala on 

sellainen, joka vastaa tarpeisiimme ja haluaa saada lapset onnellisiksi.  Ensimmäisellä tasolla oleva 

lapsi ymmärtää kyllä toisen tason ajattelun. Jos lapselle kerrotaan Kristuksesta, joka tuli pelastamaan 

hänet ja tekemään hänet onnelliseksi, tämä on esittely kristillisyydestä esikonventionalisella tasolla 

olevalle lapselle.  On tärkeää huomata, että ihminen ei pysty ymmärtämään ajattelua, joka on enemmän 

kuin yhden tason hänen ajatteluaan korkeammalla.  Usein lapsillekin yritetään puhua 

uskonnollisuudesta käsitteillä ja tasolla, jota lapsi ei voi lainkaan ymmärtää.  Lapsi, joka on 

ensimmäisellä tai toisella tasolla, ei voi ymmärtää puhdasta pyyteetöntä kristillistä rakkautta, jolla 

Jumala meitä rakastaa, vaan hän yrittää käyttäytyä moitteettomasti, ettei esimerkiksi Jumala rankaisisi 

häntä. 

 

Toisen tason jälkeen tullaan ryhmäidentiteetti tasolle (Dusca ja Whelan 1975).  Tällä tasolla lapsi 

identifioituu uskonnolliseen yhteisöön.  Lapsi tarvitsee yhteisön, jonka roolit ja velvollisuudet hän voi 

sisäistää.  Tällä tasolla oleva lapsi haluaa olla kiltti.  Tällöin kaikenlaiset sankarikertomukset 

vaikuttavat lapseen voimakkaasti.  Lapsi ottaa mallia sankareista ja pyrkii käyttäytymään kertomuksissa 

esiin tulleiden mallien mukaisesti.  Todellisuudessa myös jotkut aikuiset kuuluvat kolmannelle tasolle.  

He ovat saattaneet käyttäytyä ja noudattaa tiettyjä tapoja vuosikymmeniä ja jos heille sitten sanotaan, 

ettei tällaisilla teoilla ole mitään merkitystä, he ajattelevat ettei vanha tapa ole kyllin hyvä.  Jonkun 

täytyisi kertoa heille, mitä heidän oikein sitten tulisi tehdä.  Kohlbergin mukaan, jos ihminen on ollut 

liian kauan jollain tasolla, hän ei osaa eikä pysty siirtymään enää seuraavalle tasolle.   

 

Neljännellä tasolla ihmisen (Dusca ja Whelan 1975) on luonnollista hyväksyä uskonnollisuus 

ohjenuoraksi sitä kyseenalaistamatta, mikäli ihminen on kiinnostunut uskonnosta.  Neljännen tason 

ajattelussa tulee esiin monia kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia.  Jos on todella objektiiviset 

määräykset oikeasta ja väärästä ja jos usko antaa nämä määräykset, miten siis voisi olla enää viidettä 

tasoa? Voidaanko Jumalan lakia kyseenalaistaa? Onko tarkoitus täyttää Jumalan tahto ja toimia sen 

mukaan, koska Jumala haluaa niin.  Näyttäisi siltä, että viidennellä ja kuudennella tasolla olisi 

uskonnollisessa ajattelussa hyvin vähän tilaa ihmisen autonomisuudelle.  Mutta vaikka kirkko tai 
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uskonto antaakin ihmisille moraalisia ohjeita, se ei voi antaa ihmisille heidän ajatuksiaan.  Ihmiset ovat 

itse vastuussa moraalisista päätöksistään.  Ongelmallisia ovat myös esimerkiksi sellaiset kysymykset 

kuin abortti tai esiaviolliset suhteet.  Kohlberg ei ole tehnyt tasojaan asettaakseen ihmiset eri 

moraalisille tasoille heidän arvojensa mukaan ja vielä vähemmän hänellä on ollut tarkoituksena 

määrittää, mitkä toiminnot ovat oikein ja mitkä väärin.  Hän on tutkinut ihmisen kasvua moraalisen 

ajattelun näkökulmasta ja kun hän väittää, että toinen taso on ensimmäistä korkeammalla, se on 

korkeammalla sen vuoksi, koska se on kognitiivisesti kehittyneempi. Samoin siinä huomioidaan 

päätösten vapaaehtoisuus, mikä vaaditaan täysin kehittyneenä moraaliselta ratkaisulta.  

 

 Duscan ja Whelanin mukaan (1975) on aina kaksi tapaa arvioida toimintaa ja sen eettisyyttä.  Voimme 

tuomita teon joko hyväksi tai pahaksi tai voimme tuomita syyt, aikomukset tai motiivit, jotka henkilöllä 

on ollut toiminnan takana. Kun opetamme lapsillemme, että varastaminen on väärin, emme halua, että 

lapsemme ovat varastamatta sen vuoksi, että se on väärin vaan me haluamme, että he oppivat 

varastamisen olevan epäoikeudenmukainen teko toista ihmistä kohtaan.  Kun lapsemme ovat oppineet 

tämän, me olemme kehittäneet heitä tekemään moraalisempia päätöksiä.  

 

Näyttää siltä, että kirkko, kun on kysymyksessä sen lasten kristillinen kasvattaminen moraaliseen 

kypsyyteen, on tänään hyvin samanlaisessa asemassa kuin vanhemmat.  Vanhempina haluamme, että 

lapsemme kehittyvät itseriittoisiksi yksilöiksi, jotka ovat huolissaan myös toisten hyvinvoinnista ja 

ajattelevat itse.  Enemmän tai vähemmän haluamme, että lapsemme omaksuisivat meidän 

arvomaailmamme.  Ihanteellinen tilanne vanhempien näkökulmasta katsottuna näyttäisi olevan tilanne, 

jossa lapsi itse vapaaehtoisesti valitsee vanhempiensa arvot.  (Dusca ja Whelan 1975.) 

 

Kirkon täytyy ottaa se riski, että ihmiset pysyvät sen piirissä vapaaehtoisesti.  Autonomisuus voidaan 

saavuttaa, mutta tämän riskin kustannuksella ja vakaumuksesta tulevan lohdutuksen menetyksenä, joka 

myötäilee neljännen tason moraalista ajattelua.  Kirkko on saanut aikaan epätasapainotilan monille 

neljännellä tasolla oleville jäsenilleen ja se on tuskallista.  Jos ymmärrämme tason neljä ja puoli 

luonteen, näemme syyn tuskaan.  Skeptisismi korvaa vakaumuksen, relativismi korvaa absolutismin ja 

epätasapaino korvaa ryhmäidentiteetin.  Kirkkoa tai uskontoa ei pidetä enää samalla tavalla 

erehtymättömänä kuin ennen.  Mikä on kristillisen kasvattajan asema tässä tilanteessa? Hän ei voi 
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sanella ”totuuksia” skeptiselle henkilölle.  Hän ei voi pyytää häntä kääntymään takaisin ja tulemaan 

kotiin. Ymmärtäväinen asenne voi auttaa ja rohkaista toista oikeuksissaan ja velvollisuuksissaan 

vapaasti löytämään itsensä, vaikka siitä seuraisikin kärsimystä, kun hän asettaa aikaisemmat 

uskomuksensa kyseenalaisiksi. Tämä näkemys tarjoaa neljännellä ja viidennellä tasolla olevalle 

henkilölle ainutlaatuisen mahdollisuuden nyt vapaasti valita kirkko, koska hän voi olla samaa mieltä 

kirkon päämääristä ja pyrkimyksistä samalla kun tunnistaa kirkon rajoitukset. (Dusca ja Whelan 1975). 

 

Jos moraalisen ajattelun korkein taso on periaatteellisella tasolla ja jos korkeimmat periaatteet, 

oikeudenmukaisuus ja rakkaus, on valittu vapaaehtoisesti, on vaikea löytää johdonmukaisempaa 

selostusta näistä (Dusca ja Whelan 1975). Loogisen ajattelun kehittymisellä on myös tärkeä merkitys 

lapsen kykyyn ajatella hengellisiä asioita.  Lea Pulkkinen (Pyhäkoululehti 9.1998, 6-9) toteaa sen, että 

loogisen ajattelun kehittyminen on ominaista lapsen kehitykselle keskilapsuudessa. Looginen ajattelu 

edistää lapsen kykyä opiskella. Ikävuosina 7 - 12 ajattelu on vielä konkreettista: Abstrakti ajattelu 

kehittyy vasta tämän jälkeen. Siirtyminen abstraktiin ajatteluun varhaisnuoruudessa lisää lapsen ja 

nuoren valmiutta pohdiskella myös uskonnolliseen katsomukseen liittyä kysymyksiä. 

 

5.3 Sisäinen ja ulkoinen uskonnollisuus 

 

Allport (1966) on selvittänyt tutkimuksillaan, että USA:ssa kirkossakävijät ovat rasistisia ja heillä on 

enemmän ennakkoluuloja kuin ihmisillä, jotka eivät käy kirkossa. Allport väittää, että ennakkoluulo on 

verrattavissa psykologiseen termiin ”ulkoinen´”, kun taas toiseen psykologiseen käsitteeseen ”sisäinen” 

ei sisälly vihamielisyyttä, halveksuntaa eikä kiihkoilua.  Allportin mukaan ulkoisesti orientoituneen 

kirkossakävijän tarkoitus rukoilemisessa on varmistaa onnellinen ja rauhallinen elämä. Kirkko on 

heidän mielestään myös tärkein paikka, jossa solmitaan sosiaalisia suhteita. Sen sijaan sisäisesti 

orientoituneeseen kirkossakävijään soveltuu toisenlaiset argumentit, jossa yritetään saada uskonnollinen 

ajattelu kattamaan kaikki elämän alueet. Ulkoisesti orientoitunut kirkossakävijä on siis enemmän 

kiinnostunut siitä, mitä uskonnolta voi saada kun taas sisäisesti orientoitunut kirkossakävijä etsii 

totuutta ja pyrkii elämään sen mukaisesti.  
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Allportin (1966) mukaan ulkoisesti orientoitunut uskonnollinen ihminen on persoonallisuudeltaan 

ennakkoluulojen vallassa. Sisäinen orientoituminen sen sijaan antaa kasvupohjan suvaitsevaisuudelle. 

Näyttäisi siltä, että uskonnollista kiihkoilua harrastavat erityisesti ulkoisesti orientoituneet 

kirkossakävijät. Vain sisäisesti uskonnolliset ihmiset, joita on pieni vähemmistö, pystyvät välttymään 

kiihkoilulta (Allport 1966, 456). Pitäisi pyrkiä ymmärtämään, että henkilökohtainen usko kuvastaa 

henkilön historiaa, motivaatioita, kognitioita ja käyttäytymistä (Spilka, Gorsuch Hood 1985). Spilka 

ym. väittävät, että nämä kaksi tyyppiä ovat erilailla motivoituneet. 

 

Kirkpatrick (1988) teki uuden tutkimuksen Allportin välineillä ja faktorianalysoi sen. Kirkpatrick oli 

kriittinen Allportin testimalliin, jolla oli mitattu uskonnollisia motivaatioita. Saatujen tutkimustulosten 

validiteetti samoin kuin reliabiliteetti kyseenalaistettiin (Kirkpatrick 1990). Allport (1966) väittää, että 

ulkoinen orientoituminen uskontoon voi alkaa siitä, jos lapsella on turvaton olo vanhempiensa kanssa ja 

hän ajattelee, ettei hän ole huomion arvoinen. Tämä voisi tarkoittaa, että kiintymysteoreettisen 

lähestymistavan ”turvanhakemis–käyttäytyminen” on aktivoitunut. Lapsi on omaksunut uskonnolliset 

arvot ja pitää niitä yllä ainoastaan tunteakseen olonsa turvalliseksi ja kokeakseen itsensä arvostetuksi 

vanhempiensa silmissä. Sisäisesti uskonnollinen ihminen on rakastava, anteeksiantava, epäitsekäs, 

humanitaarinen ja hänellä on korkea itsetunto ja positiivinen Jumalakuva. Hän käyttää kehittynyttä 

abstraktista ajattelua. Hän on avoin, luova ja suvaitsevainen (Allen & Spilka 1967). 

 

Ulkoisesti uskonnollinen ihminen seuraa sääntöjä, on itsekäs, puolustuskannalla oleva, 

hyötynäkökohtia painottava, arvioi ihmiset sosiaalisen luokan mukaan, omaa alhaisen tai 

hämmentyneen itsetunnon ja rankaisevan Jumalan. Hän käyttää konkreettista ajattelutapaa, on 

mekaaninen, käyttää vain muutamia kategorioita ja yksinkertaisia ideoita, eikä ole suvaitsevainen. 

(Spilka & Hood 1985.) 

 

5.4 Kodin vaikutus lasten uskonnollisuuteen  

 

Tutkimusten mukaan vanhempien esikuvalla on yhteyttä lasten moraaliin ja uskonnollisuuteen. 

(Devereaux, Bronfenbrenner & Suci 1962, Yli-Luoma 1990). Yli-Luoma (1990) sovelsi 

kiintymysteoriaa moraalisen ajattelun tutkimiseen ja sai tulokseksi, että moraalisen ajattelun 
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demokraattisuus on yhteydessä 14 -vuotiaitten nuorten terveisiin arvoihin. Emotionaalinen ilmapiiri 

näyttäisi johtavan tähän kehitykseen. Mutta kun lapsi ryhtyy käyttämään abstraktisen ajattelun kykyjä, 

kognitiivisesta tekijästä tulee yhä tärkeämpi. Arvot, jotka on hyväksytty vain emotionaalisista syistä, 

eivät kestä pitkään (Yli-Luoma 1990). Yli-Luoman (1990) tutkimus osoittaa, että niissä maissa, joissa 

oppilaat (14 -vuotiaat) ratkaisivat moraalisia tehtäviä demokraattisilla strategioilla, he selviytyivät 

tehtävistä paremmin kuin nuoret, jotka käyttivät autoritaarisia strategioita. Vanhemmat, jotka käyttävät 

autoritaarisia strategioita moraalisten ongelmien ratkaisemiseen, eivät aktivoi lapsiaan ulospäin 

suuntautuvaan tutkivaan käyttäytymiseen. Lapset tulkitsevat tällaiset vanhempien autoritaariset sisäiset 

työskentelymallit epävarmuudeksi. Näiden lasten osalta tiettyjen arvojen hyväksyminen näyttää olevan 

riippuvainen vain lasten hyvistä suhteista vanhempiensa kanssa. Mikäli vanhempien lapseen 

kohdistuvat vaatimukset tulevat liian suuriksi, siitä on seurauksena lasten protestikäyttäytyminen.  (Yli-

Luoma 1990.) 

 

Voidaan siis todeta, että lapset, joilla on ongelmia aikuisten (vanhemmat, opettajat yms.) kanssa, 

muuttavat arvomaailmaansa tai uskomuksiaan.  Tämä muutos tapahtuu lapsen ja nuoren saavuttaessa 

abstraktin ajattelun tason eli noin 13 - 16 –vuoden ikäisenä. Jos taas kiintymyssuhde vanhempiin on 

terve, lapsi omaksuu vanhempien käyttämät sisäiset työskentelymallit ja ne kehittyvät edelleen. 

 

Räsänen (1995) on väitöskirjassaan todennut, että ne ihmiset, jotka ovat lapsuudessaan saaneet 

uskonnollisen kasvatuksen ja olivat lapsena lukeneet iltaisin iltarukouksen, osallistuivat myöhemmällä 

iällä muita säännöllisemmin seurakunnan toimintaan. Kuitenkaan kaikki aktiivisesti uskonnollisten 

kotien lapset eivät valitse aikuistuttuaan lapsuuden kodin arvomaailmaa.   

 

Ruotsalainen uskontopedagogi Hjalmar Sunden (1974) puhuu kolmenlaisista vanhemmista, jotka 

kaikki omalla tavallaan ovat uskontokasvattajia. Hän puhuu ”epävarmoista” (osäkra), ”liian varmoista” 

(alltför säkra) ja ”varmoista” (säkra) vanhemmista.  Epävarmojen vanhempien oma suhde uskontoon ja 

kirkkoon on epäselvä ja ehkä hiukan ahdistuksenkin sävyttämä. He saattavat pitää uskontoa 

juhlatilanteisiin suuriin juhlapyhiin liittyvänä asiana, mutta muuten he suhtautuvat siihen torjuvasti. 

Vanhempien epäjohdonmukainen asenne uskontoon aiheuttaa sen, että lapsen suhde uskontoon 
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muodostuu välinpitämättömäksi tai vähätteleväksi. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa länsimaisista 

vanhemmista. 

 

Liian varmat vanhemmat ovat aktiivisia uskovaisia, mutta luonteeltaan autoritaarisia. Ankara isä tai äiti 

voi kasvatustavallaan vaikuttaa lapsen Jumala-käsitykseen negatiivisesti. Lapsella ei ehkä tästä syystä 

muodostu ehyttä suhdetta Jumalaan, kirkkoon tai uskontoon.   Vanhempien autoritaarinen tapa opettaa 

uskontoa synnyttää lapselle kielteisen käsityksen uskontoa kohtaan. Vanhempien auktoriteettia ei saa 

myöskään kyseenalaistaa. Lapsi kokee Jumalan yhtä määräilevänä kuin vanhempansakin. Tällaiset 

vanhemmat pyrkivät hallitsemaan lapsen valintoja ja mielikuvitusmaailmaa ja estävät näin lapsen 

itsenäinen kypsyminen. Tämä on vaarana, mikäli vanhemmat kokevat uskon hyvin voimakkaasti ja 

haluavat myös lapsensa omaksuvan saman mallin, mutta heiltä puuttuu taitoja opettaa lastaan 

myönteisessä hengessä. (Sunden 1974.) 

 

Autoritaaristen uskonnollisten perheitten lapset saattavat tuntea itsensä erilaisiksi kuin muut lapset. 

Heidän ei sallita kotona tehdä muille lapsille luonnollisia asioita. Lapsien käyttäytymiselle voidaan 

myös asettaa korkeita tavoitteita. Tästä syystä lapset saattavat tuntea olonsa ulkopuolisiksi niin kotona 

kuin kodin ulkopuolella. Kotona he eivät osaa käyttäytyä riittävän hyvin ja kaveripiirissä he kokevan 

olevansa erilaisia. Tällainen ulkopuolisuuden tunne voi jatkua pitkälle aikuisuuteen ja voi erottaa 

lapsen kokonaan vanhempiensa uskosta ja johtaa viime kädessä ateismiin. Hylättyään uskon he kokevat 

olevansa samanlaisia kuin muut ja kuuluvansa joukkoon. (Sunden 1974.) 

 

Jotkut autoritaaristen perheitten lapset omaksuvat vanhempien vakaumuksen, mutta eivät koe uskosta 

iloa vaan tuntevat itsensä syyllisiksi.  Lapsena he saivat kokea tekevänsä usein väärin. He eivät yltäneet 

vanhempien toivomaan nuhteettomaan käytökseen. Myöhemmin he siirtävät lapsuudessaan oppimansa 

tiukat käyttäytymisnormit omaan uskoonsa eivätkä tunne koskaan täyttävänsä uskontoon liittyviä 

vaatimuksia. Vaikka he ovat kokeneet lapsuudenkotinsa ilmapiirin ahdistavana, he eivät uskalla luopua 

vanhempien uskosta. Jotkut autoritaarisesti uskonnollisten kotien lapsista omaksuvat samanlaisen 

mustavalkoisen uskon. He toimivat muita kohtaan samoin kuin heidän vanhempansa toimivat aikanaan 

heitä kohtaan. He tuomitsevat herkästi toisten ihmisten erilaiset kokemukset sekä ajatuksen uskosta. 

(Sunden 1974.) 
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Kolmas ryhmä ”varmat vanhemmat” ovat Sundenin (1974) mukaan ideaaliryhmä.  He suhtautuvat 

uskoon johdonmukaisesti. He kasvattavat lapsiaan ensisijaisesti omalla esimerkillään, eivät niinkään 

sanallisilla kielloilla ja käskyillä. Vasta kun lapsi itse havahtuu kysymään, hänelle annetaan sanallisia 

vastauksia. Vanhemmat opettavat lapsiaan uskonnollisiin asioihin omalla käyttäytymisellään 

positiivisessa hengessä. Näiden vanhempien uskoon liittyy ilo ja he saavat siitä elämäänsä voimaa. 

Lapset eivät välttämättä ymmärrä sanallisen opetuksen merkitystä uskontokasvatuksessa vaan oleellista 

on, että lapset näkevät, miten usko ilmenee vanhempien elämässä. Uskon tulee näkyä vanhempien 

elämässä kaikilla elämänalueilla. Lasten saadessa vanhemmiltaan rakkautta ja huolenpitoa, sitä 

voimakkaammin he samaistuvat vanhempiensa arvomaailmaan ja kokevat uskonnollisuuden 

myönteisenä asiana. (Sunden 1974.) 

 

Mikäli lasta ei rakasteta tarpeeksi lapsuudessa, hän etsii rakkautta aikuisena.  Kuten Shaver (1986) on 

tulkinnut, rakkauden puutteesta lapsuudessa kärsinyt aikuinen on mustasukkainen, äärettömän 

tunteellisia, ylimietteliäs, seksuaalisesti vetovoimainen, ihastunut vastavuoroisuuteen ja rakastuu 

ensisilmäyksellä. Rakkauden puute voi myös olla uskonnollinen ilmiö.  Jumala voidaan nähdä 

ensisijaisena rakkauden antajana.  Jumala on ainoa, joka voi antaa rakkautta kaikille, jotka tulevat 

Hänen luokseen. 

 

Kirkpatrickin (1988) mukaan monilla vastaajilla, jotka olivat tulleet uskoon murrosiässä, oli huonot 

suhteet vanhempiinsa.  Hänen löytönsä myös osoittavat, että kiintymyssuhde ja uskonnollinen ajattelu 

korreloivat positiivisesti.  Lapset, joilla on hyvä kiintymyssuhde äitiin, omaksuvat äidin uskon 

rakastavaan ja auttavaan Jumalaan, mutta jos kiintymyssuhde on torjuva, lapset omaksuvat 

todennäköisimmin äidin ajattelutavalle vastakkaisen mallin.  Tästä seuraa myös se, että lapset, joilla on 

torjuva kiintymyssuhde äitiin ja joiden äiti ei arvosta uskonnollisia arvoja, ottavat uskonnolliset arvot 

omikseen.  Näin murrosikäiset, jotka ovat jääneet lapsena rakkautta vaille, etsivät myöhemmin Jumalan 

rakkautta. 

 

Jo ennen kiintymysteorian kehittämistä, tutkijat ovat löytäneet yhteyttä vanhempien ja heidän lastensa 

uskonnollisissa mielipiteissä.  Newcomb ja Svehla (1937) saivat.60 positiivisen korrelaation 



42  

vanhempien ja lasten uskonnollisten mielipiteiden välille. Kaikkein tärkeimmät tekijät lasten  

uskonnollisten mielipiteiden synnyssä oli vanhemmilla, kodilla ja äidillä. 

 

Acockin ja Bengtsonin (1978) mukaan äiti on tärkeämpi osoittaja uskonnollisen ajattelun siirtymisessä 

lapsille kuin isä.  Johtuu siitä, että äiti on useimpien lasten ensisijainen kiintymyskohde. 

Kiintymysteoria näyttää antavan hyvän viitekehyksen tutkittaessa uskonnollisten arvojen ja 

käyttäytymisen siirtymistä vanhemmilta lapsille.  Tärkeintä näyttäisi olevan kodin ilmapiirin lämpö.  

Toisaalta vanhempien kontrollilla on myös tärkeä merkitys.    

 

Oksanen (1994) tulkitsi  kiintymysteoriaa uskonnollisen ajattelun kehittymiseen aikuisilla. Hän tuli 

siihen tulokseen, että uskoontulo on todennäköisempää, jos lapsuudessa on ollut torjuttu 

kiintymyssuhde vanhempiin, on joutunut jatkuviin kriiseihin tai milloin läheisten välillä on ollut 

positiivinen suhde, jonka pohjalta on helpompi uskoa siihen, että ihmiset auttavat, joten voi hakea apua 

niiltä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä antamaan apua ja tukea.  

 

Valtaosa yllä olevista tutkimustuloksista on saatu Amerikasta, jossa uskonnon harrastaminen on 

kuitenkin erilaista kuin Suomessa.  Amerikassa saatetaan arvostaa ihmistä, joka käy kirkossa ja jotkut 

saattavat käydä kirkossa pelkästään tehdäkseen vaikutuksen muihin ihmisiin.  Sen sijaan Suomessa 

kirkossa käymistä ei arvosteta, vaan ihmisen arvostus ja hänen mielipiteittensä painoarvo saattaa jopa 

laskea, mikäli hänet mielletään uskovaiseksi. Suomessa saattaa käydä jopa niin, että uskova ihminen ei 

näytä uskoaan ulospäin millään uskonnollisilla toiminnoilla, että häntä pidettäisiin vakavasti otettavana 

eikä ”hurahtaneena”. 

 

5.5 Suomalaisten lasten ajattelua uskosta ja sen merkityksestä heille 

 

 Yli-Luoma (1996) on tutkinut suomalaisten lasten uskonnollista ajattelua, josta hän on saanut 

kristilliselle uskolle varsin ristiriitaisia tuloksia. Johtuvatko ristiriitaiset tulokset kirkon virheellisestä ja 

puutteellisesta opetuksesta vai omaksuvatko lapset vanhempiensa uskon, jossa valitaan kristinuskosta 

vain miellyttävät piirteet, mutta unohdetaan vaatimukset.   
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Yli-Luoman (1996, 96-112) mukaan suurin osa (66,3 %)  tutkituista kuuluu kirkkoon, koska muutkin 

kuuluvat. Toisaalta kuitenkin noin puolet mieltävät itsensä kristityiksi.  Kun kysyttiin persoonallisesta 

suhteesta Jumalaan vain 21,8 % vastasi myöntävästi.  Vain 8,3 %:n mielestä kirkossa käynti ja 

kristillisyys kuuluu heidän elämäänsä. Toisaalta nuoret väittävät olevansa kristittyjä, mutta toisaalta 

heiltä puuttuu henkilökohtainen suhde Jumalaan.  He kuitenkin rukoilevat.  Vain 3 % vastanneista luki 

usein Raamattua, josta selviäisivät uskonnollisen ajattelun periaatteet.  

 

Yli-Luoman (1996) mukaan valtaosa vastaajista piti Jumalaa rakastavana, voimakkaana, 

anteeksiantavana, lempeänä, hyväksyvänä, myötämielisenä ja hyväksyttävänä.  Toisaalta suurin osa 

lapsista ei osannut sanoa oliko Jumala vaativa, ankara tai suvaitsevainen.  Eli lapset eivät oikeasti tiedä, 

onko Jumala vaativa ja ankara tai sitten he eivät halua vastata, koska jos he vastaavat, että Jumala on 

vaativa ja ankara, heidän tulisi myös myöntää, että Jumala odottaa myös heiltä jotain eli kuuliaisuutta 

Jumalan tahdolle.  Hyvin epätietoisia lapset olivat myös kysyttäessä, oliko Jumala käytettävissä, läsnä 

ja onko Jumala persoona. Nämä asiat ovat tietenkin lapsille vieraita, mikäli heiltä puuttuu 

henkilökohtainen suhde Jumalaan. 

 

5.6 Lasten kokemukset omien vanhempiensa uskosta 

 

Uskonnollisuus ilmenee eri perheissä hyvin eri tavalla. Toisissa perheissä ollaan sallivia ja 

ymmärtäväisiä ja toisissa jyrkkiä ja vaativia lapsen käyttäytymisen suhteen. Minua kiinnostaa, onko 

vanhempien uskonnollisuudella myönteinen vaikutus lapsen uskonnollisuuteen sekä 

kiintymyssuhteeseen.  

 

Yli-Luoma (1990) on tutkinut kiintymysteoreettisesti lasten suhtautumista vanhempiensa 

uskonnollisuuteen ja tuli siihen tulokseen, mihin myös muut tutkijat, että turvallisen kiintymyssuhteen 

omaava lapsi seuraa vanhempiensa jalanjälkiä, mutta torjuttu lapsi haluaa etsiä uskonnosta ehkä 

enemmän tietoa kuin vanhempansa. Yli puolet lapsista oli sitä mieltä, että heidän isänsä ei ollut 

kiinnostunut uskonnosta. Äideillä vastaava luku oli 44 %. Vain 22 % isistä nähtiin olevan kiinnostunut 

uskonnosta ja vain 6,2 % isistä puhui myös uskosta.  Äideistä 33 % oli uskonnollisia, mutta heistä vain 

3 % myös puhui siitä. Noin 95 % vanhemmista ei lue Raamattua.  Tästä voitaneen vetää se johtopäätös, 
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että kun vanhemmat eivät lue Raamattua eivät myöskään heidän lapsensa lue sitä.  Lapset omaksuvat 

erittäin merkitsevästi samanlaisen ajattelumallin uskonnosta kuin vanhempansakin.   

 

 

 

6 KYSYMYSTEN OPERATIONALISOINTI JA TUTKIMUKSEN STRUKTUURIMALLI 

 

 

 

Operationalisointi alkaa tutkittavan ilmiön kuvaamisella. Sen jälkeen ilmiö käsitteellistetään ja ilmiö 

mitataan. Operationalisointia tarvitaan aina, kun ei ole tarkoitukseen sopivia eli valideja mittoja. 

Operationalisointi tarkoittaa teoreettisen käsitteen yhdistämistä kohteessa havaittaviin ominaisuuksiin 

siten, että ne on mitattavissa. Operationalisoinnin avulla kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

hankitaan mittaamisen tai havaintojen avulla tietoa niin, että ilmiötä voidaan ymmärtää. Validi mitta on 

sellainen, joka mahdollisimman tarkasti vastaa ilmiön alkuperämittaa tai ihanteellista mittaa. Oleellista 

on, että ”annettu operationalisointi mittaa vastaavaa käsitettä” eli todella sitä, mitä sen on tarkoitus 

mitata. (Niiniluoto 1997, 187). Suunnitteluseminaarissa kysymyslomakkeen kysymykset on ryhmitelty 

ja faktorianalyysien perusteella valittu kysymykset, jotka parhaiten mittaavat kyseistä tutkittavaa osa-

aluetta. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen struktuurimalli. 

 

 

 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään, mikä vaikutus lapsen loogisen ajattelun tasolla on hänen 

perspektiivinottokykyyn sekä moraalisen ajattelun tasoon. Tutkin myös mikä vaikutus 

kiintymyssuhteella on hänen loogisen ajattelun tasoon, perspektiivinottokykyyn sekä moraalisen 

ajattelun tasoon. Tutkin myös, onko kodin uskonnollisella ilmapiirillä merkitystä lapsen 

kiintymyssuhteeseen, lapsen uskonnollisuuteen sekä moraalisen ajattelun tasoon. Kodin 

emotionaalisella ilmapiirillä kuvaan sekä kodin uskonnollista ilmapiiriä että kiintymyssuhdetta sekä 

myös mahdollista vanhempien kotonaolon vaikutusta kodin ilmapiiriin sekä lapsen moraalin 

kehittymiseen. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella on todettu, että loogisella ajattelulla on yhteyttä lapsen 

moraalisen ajattelun tasoon (Mattheis ym. 1992). Ahon (1985) mukaan moraaliarviointi on 

ensisijaisesti kognitiivista kehittymistä eli looginen ja moraalinen ajattelu liittyisivät toisiinsa. Toisaalta 
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taas De Mersseman (1976) ei löytänyt yhteyttä loogisen ajattelun ja moraalisen ajattelun välillä. Pringle 

& Gooch (1965) tulivat siihen tulokseen, että edelliset tukivat toisiaan. 

 

Bowlbyn (1973) mukaan lapsen kiintymyssuhteella on ratkaiseva merkitys lapsen myöhemmille 

suhteille sekä myös moraalin kehittymiseen. Yli-Luoman (1995) sekä Ainsworthin (1969) mukaan 

kiintymyssuhteella on vaikutusta lapsen loogisen ajattelun tasoon, mutta Suomessa vähemmän kuin 

muissa hänen tutkimissaan maissa kuten Saksassa. Amatonin (1994) tutkimuksen mukaan isän hyvällä 

kiintymyssuhteella oli vaikutusta lapsen koulumenestykseen eli todennäköisesti myös lapsen loogisen 

ajattelun tasoon, mitä tutkimuksessani olen mitannut koulumenestyksen ja loogisen ajattelun 

yhdistetyllä mittarilla.  

 

Äidin työssäolon vaikutuksesta lapsen kehittymiseen on tullut ristiriitaisia tuloksia. Domingon (1997) 

ja Gottfriedin (1988) mukaan merkitsevää on se, onko äiti itse tyytyväinen työskentelyynsä kodin 

ulkopuolella sekä myös puolison asenne äidin työssäoloon sekä hänen osallistumisensa lasten hoitoon.  

 

Kohlberg (Lee 1980) tuo esiin, että uskonto ja moraali ovat eri asioita. On vaikea selvittää, mikä johtuu 

uskontokasvatuksesta ja mikä inhimillisestä kehityksestä. Allport (1966) on tutkinut ulkoista ja sisäistä 

uskonnollisuutta. Sisäisellä uskonnollisuudella on yhteyttä lapsen turvallisen kiintymyssuhteen 

syntymisen kanssa. Ulkoinen uskonnollisuus kuvaa vain vanhempien uskonnollista käyttäytymistä, 

millä ei välttämättä ole mitään tekemistä turvallisen kiintymyssuhteen kanssa. Devereauxin (1962) 

tutkimuksissa on tullut esiin, että lasten uskonnollisuus juontaa juurensa vanhempien 

uskonnollisuudesta. Torjuttu kiintymyssuhde aiheuttaa lapsessa protestikäyttäytymistä eli uskonnollisen 

perheen lapsista voi tulla ateisteja (Yli-Luoma, 1990, Oksanen, 1994, Kirkpatrick, 1988 ja Sunden 

1974) kun taas uskonnollisten perheiden lapsista tulee uskonnollisia, mikäli heillä on turvallinen 

kiintymyssuhde.  Vanhan Newcombin & Svehlan (1937) tutkimuksen mukaan uskonnollisten 

vanhempien lapsista tulee uskonnollisia. 

 

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella olen asettanut seuraavat hypoteesit. 

 

Ongelma 1:  Miten looginen ajattelu vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 
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H1 Looginen ajattelu vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Ongelma 2:  Miten looginen ajattelu vaikuttaa lapsen perspektiivinottokykyyn? 

H1 Perspektiivinottokyky vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Ongelma 3:  Miten perspektiivinottokyky vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

H1 Perspektiivinottokyky vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Ongelma 4:  Miten lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen loogisen ajattelun tasoon? 

H1 Lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen loogisen ajattelun tasoon. 

 

Ongelma 5:  Miten lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen perspektiivinottokykyyn? 

H1 Lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen perspektiivinottokykyyn?? 

 

Ongelma 6:  Miten lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

H1 Lapsen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

 

Ongelma 7:  Miten vanhempien kotonaolo vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

H1 Vanhempien kotonaolo vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

 

 

Ongelma 8:  Miten vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

H1 Vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen moraalisen ajattelun tasoon? 

 

Ongelma 9:  Miten vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen uskonnollisuuteen? 

H1 Vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen uskonnollisuuteen? 

 

Ongelma 10:  Miten vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen kiintymyssuhteeseen? 

H1 Vanhempien uskonnollisuus vaikuttaa lapsen kiintymyssuhteeseen? 
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Nollahypoteesi-oletuksena (H0) on jokaisen hypoteesin kohdalla se, että tutkittavilla muuttujilla ei ole 

tilastollista yhteyttä toisiinsa. 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TUTKIMUSONGELMAT JA MITTAREIDEN LAADINTA 

 

 

7.1 Tutkimuksen mittareiden rakentaminen 

 

Käyttäytymistieteelliset mittarit koostuvat yleensä joukosta väittämämuotoisia kysymyksiä.  

Kysymysten lisääntyessä sattuman osuus vähenee ja reliabiliteetti paranee. Useista samaa aluetta 

käsittävissä kysymyksistä koostuvia osioita kutsutaan faktoreiksi.  Faktorianalyysin avulla saadaan 

selville, mitkä osat mittarista ovat huonoja ja mitkä vastaavasti hyviä.  Kun samaa asiaa kysytään 

hieman eri tavalla tai esimerkiksi ensin kielteisenä ja sitten myönteisenä niin mikäli sama vastaaja 

vastaa kaikkiin kysymyksiin samalla tavalla voidaan olettaa, että kysytty asia on ymmärretty oikein ja 

vastaaja on keskittynyt kysymyksiin eikä valitse vaihtoehtoja sattumanvaraisesti esimerkiksi lukematta 

lainkaan kysymyksiä. Useista kysymyksistä koostuvia osioita kutsutaan faktoreiksi.  Faktorianalyysin 

avulla saadaan selville, mitkä osat mittarista ovat huonoja ja mitkä vastaavasti hyviä.  Mittarin 

hyvyydestä riippuu se, voidaanko sillä saavutettuihin tuloksiin luottaa.  Mittarin reliabiliteettia 

pohdittaessa on tärkeää miettiä, mikä arviointikeino on kussakin yksittäisessä tapauksessa 

tarkoituksenmukaista ja antaa parhaan estimaatin todellisesta reliabiliteetista (Soininen 1991, 46).  

 

Kyselylomake on tehty yhdessä projektiryhmäni kanssa. Jokaisen omassa tutkimuksessa on käytetty 

loogisen ajattelun, perspektiivinottokyvyn ja moraalin tutkimiseen liittyviä mittareita, mutta halutessaan 

tutkija on voinut lisätä kyselylomakkeeseen kysymyksiä, joita vielä haluaa tutkia edellisten lisäksi. Itse 

liitin kyselylomakkeeseen mukaan uskonnollisuutta mittaavia kysymyksiä, koska halusin tutkia 

erityisesti uskonnollisuuden, kiintymyssuhteeen ja moraalin välistä suhdetta. Projektin vetäjä Yli-

Luoma on itse tehnyt aiheesta tutkimuksen Predictors of Moral Reasoning 1990, missä hän on käyttänyt 

vastaavanlaisia mittareita. Emme käyttäneet suoraan hänen kyselylomakettaan vaan suunnittelimme 

tutkimuksissa käytettävät mittarit yhdessä ja kysymykset ovat hieman erilaisia kuin hänen käyttämänsä. 
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Meillä oli tarkoituksena tutkia, ovatko moraalinen ajattelu ja siihen vaikuttavat asiat lasten ja nuorten 

keskuudessa merkittävästi muuttuneet seitsemässä vuodessa. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset yleensä mittaavat eri asioita sekä positiivisessa että negatiivisessa 

muodossa.  Aivan ensimmäiseksi mittareihin valitut kysymykset on menty huolella läpi ja SPSS for 

Windows -ohjelman recode -komennon avulla on suoritettu vastausten kääntäminen tarvittaessa.  On 

erittäin tärkeätä, että kaikki osiot mittaavat asiaa samaan suuntaan, koska osioiden toimivuutta voidaan 

tarkastella Cronbachin alfa-kertoimen avulla.  Jos kysymykset ovat sekä positiivisesti että negatiivisesti  

suunnattuja, niin se ilmenee negatiivisena korrelaatiokertoimena tässä tarkastelussa (Yli-Luoma 1999). 

  

7.2 Moraalinen ajattelu 

 

Moraaliseen ajatteluun otettiin mukaan lapsen moraalia mittaavat osiot 207 - 218. Kyseisten osioiden 

pohjalta tehtiin summamuuttuja.  Oppilaat jaoteltiin summamuuttujien avulla kolmeen kategoriaan;  1 

taso vastaa Kohlbergin vaihetta 1, 2 taso vastaa vaihetta 2 ja taso 3 vastaa vaiheita 3 - 6.  Näin siksi, 

että esim. Helkama & Ikonen (1986) ovat todenneet, että tutkimuksessa mukana olevat 11- 13 -vuotiaat 

nuoret voivat olla vasta kolmannella asteella tai korkeintaan neljännellä asteella.  Koska neljännellä 

asteella olevia vastaajia on aineistossa erittäin vähän, katsottiin järkeväksi ryhmitellä sekä kolmannella 

että neljännellä asteella olevat vastaajat yhteen ryhmään.  Tutkimusten mukaan 5-6 asteen voi saavuttaa 

vasta noin 20 vuoden iässä. 

 

7.3 Perspektiivinottokyky ja looginen ajattelu 

 

Perspektiivinottokyky on yksi komponentti moraalista ajattelua tutkittaessa (Yli-Luoma 1990). 

Perspektiivinottokykyä koskevat osiot eivät olleet ryhmiteltynä peräkkäin vaan kyselylomakkeesta 

poimittiin esiin kysymykset, jotka mittaavat perspektiivinottokykyä.  On huomattava, että 

perspektiivinottokyky ei ole yksiselitteinen asia.  Sitä on vaikea pelkistää kyselylomakkeella 

tutkittavaksi. Joka tapauksessa perspektiivinottokykymittariin otettiin osiot 161, 164, 170, 171, 174 ja 

185.  Näissä kaikissa kysymyksissä käsiteltiin ominaisuuksia, kuten ystävällinen, luotettava, 
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oikeudenmukainen, auttavainen ja on kykenevä asettumaan toisen asemaan. Mitä suurempi summa 

osioista tuli, sitä parempi perspektiivinottokyky oppilaalla on. 

 

Yli-Luoma (1990) on tutkimuksessaan todennut, että korkea moraalisen ajattelun taso vaatii myös 

tietyn tasoista loogista ajattelua. Korkea loogisen ajattelun taso ei toisaalta tarkoita välttämättä sitä, että 

moraalinen ajattelu olisi korkealla. 

  

Loogiseen ajattelun mittariin otin mukaan osiot 188-192, jotka muutettiin vastausten oikeellisuuden 

perusteella ryhmiin 1-3, jossa 3 merkitsee oikeaa vastausta, 2 lähinnä oikeaa ja 1 on täysin väärä 

vastaus.  Osiot lajiteltiin edellä mainittuihin ryhmiin seuraavasti: 

 

 

Kysymys vastaus  koodi  vastaus  koodi  vastaus  koodi 

 

188  2  3  5,1  2  3,4  1 

189  2  3  5  2  3,1,4  1 

190  1  3  2,4  2  3,5  1 

191  4  3  3  2  5,1,2  1 

192  2  3  1,3  2  4,5  1 

 

Vastausten summamuuttujat vaihtelivat siten 5-15.  Mitä korkeampi arvo sitä parempi looginen 

ajattelukyky lapsella on. Yllä olevien kysymysten reliabiliteetti on vain ,34 eli aika alhainen; 

kysymykset mittaavat ehkä hieman erilaista loogista ajattelua.    

 

Osioista tehtiin summamuuttuja. Loogisen ajattelun mittarin reliabiliteetti ei ollut hyvä, mikäli siinä oli 

pelkästään loogiseen mittariin tarkoitetut kysymykset, joten mukaan otettiin myös koulumenestys, joka 

muutettiin samanlaiseen muotoon loogisen mittarin kanssa ja liitettiin ne yhdeksi mittariksi. Vaikka 

koulumenestys ei liity moraaliseen ajatteluun, se kuvaa hyvin oppilaan loogisen ajattelun tasoa, mistä 

syystä se otettiin mukaan mittariin.  Koulumenestyksen osalta otettiin noin 20 % huonoimmin 

menestyneistä 1 luokkaan ja noin 20 % parhaiten menestyneistä 3 luokkaan ja loput noin 60 % 
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keskinkertaisesti menestyneistä 2 ryhmään.  Ei tarkoituksella pyritty jakamaan joukkoa 

prosentuaalisesti kolmeen yhtä suureen ryhmään vaan ensisijaisesti pyrittiin saamaan selville loogisen 

ajattelun heikoimman ja parhaimman ryhmän, koska näin todennäköisimmin tulee esiin eroja, mikäli on 

tullakseen. 

 

Ajattelu ja tunne kehittyvät samansuuntaisesti eli loogisen ajattelun kehittyessä myös moraalinen 

ajattelu mahdollistuu. Piagetin loogisen ajattelun tasot ovat perusta perspektiivinottoasteille. Lickonan 

mukaan ensin kehittyy looginen ajattelu, mikä on edellytys perspektiivinottokyvylle mikä edelleen on 

edellytys moraalin kehitykselle.  Perspektiivinottokyky on moraalisen ajattelun komponentti.  

Tässä tutkimuksessa mukana olevat nuoret ovat sen ikäisiä, etteivät he voi olla kuin korkeintaan 4 

moraalitasolla ja heitäkin on vielä hyvin vähän, joten tästä syystä 5 ja 6 tasot on jätetty pois.  

 

7.4 Kiintymyssuhde 

 

Kiintymyssuhdetta on sinänsä vaikea eksaktisti mitata, kuten muitakin tutkimukseni aiheita.  Bolbyn 

(1980) mukaan on lapsen myöhempien ihmissuhteiden kannalta erittäin merkitsevää, miten häntä on 

lapsuudessa kohdeltu ja miten hänen tarpeisiinsa on vastattu. Kiintymyssuhde syntyy kotona 

vaikuttavista vuorovaikutussuhteista, joita kyselylomakkeessamme pyrimme selvittämään vanhempien 

apuun, kontrolliin ja rakkauteen liittyvillä kysymyksillä.  

 

Kiintymyssuhdemittari perustuu kysymyksiin 28-81. Parilliset  kysymykset mittaavat kiintymyssuhdetta 

äitiin ja parittomat isään.  Kiintymyssuhde jakautuu Bowlbyn mukaan turvalliseen, epävakaaseen ja 

torjuttuun kiintymyssuhteeseen. Faktorianalyysissä saimme esille kolme eri faktoria, jotka mittaavat 

kiintymyssuhteen kolmea eri dimensiota: rakkautta, apua ja kontrollia.  Rakkaus erottuu 

faktorianalyysissä samaan faktoriin kuin apu, mutta painottuu selvimmin. 

 

Rakkautta mittaavia kysymyksiä ovat (äiti/isä) 36/37.  Apua mittaavia kysymyksiä ovat 52, 68/ 

53, 69 ja kontrollia mittaavia kysymyksiä ovat 46, 48, 54, 58, 62, 66, 70/ 47, 49, 55, 59, 63,  67  ja 71.  

Apua mittaavissa kysymyksissä mitataan samalla vanhempien ymmärrystä ja erilaisten mielipiteiden 

sietokykyä.  
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7.5 Lapsen uskonnollisuuden suhde vanhempien uskonnollisuuteen 

 

Halusin tutkia, onko vanhempien uskonnollisella ajattelulla ja käyttäytymisellä yhteyttä lapsen moraalin 

tasoon ja kiintymyssuhteeseen muutamien kysymysten avulla tutkittuna. Vaikka eri uskonnolliset piirit 

usein painottavat sitä, että uskonnollisuus ja korkea moraali kulkevat käsi kädessä niin Kohlbergin 

tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lasten uskonnolla ei ole merkittävää vaikutusta heidän moraalinsa 

kehittymiseen.  Kohlberg on muiden muassa havainnut, ettei johonkin uskonnolliseen ryhmittymään 

kuuluminen sinänsä saa aikaan jäsenessään mitään ratkaisevaa eettistä käyttäytymistä kuten 

humanitarismia, altruismia tai rikollisuuden vähentymistä. Dusca ja Whelan (1975) ovat myös 

kirjoittaneet moraalin kehittymisestä uskonnollisesta perspektiivistä käsin. Jos yritämme miettiä 

uskonnon liittymistä Kohlbergin teoriaan, voimme sanoa, että uskonnollinen perspektiivi tarjoaa 

sisällön Kohlbergin muodollisille rakenteille. Yli-Luoma (1996) on tutkinut kiintymysteoreettisesti, 

miten lapset suhtautuvat vanhempiensa uskonnollisuuteen ja tuli siihen tulokseen, mihin myös muut 

tutkijat, että turvallisen kiintymyssuhteen omaava lapsi seuraa vanhempiensa jalanjälkiä, mutta torjuttu 

lapsi pitää uskontoa tärkeänä ja haluaa etsiä siitä enemmän tietoa kuin vanhempansa. 

 

Lapsen uskosta olen tehnyt mittausmallin osioiden 197-205 perusteella erottelemalla vähiten pisteitä 

saaneista vastauksista noin 30 % luokkaan 3 (hyvin uskonnollinen) ja samoin eniten pisteitä saaneista 

noin 30 % luokkaan 1 (ei juurikaan uskonnollinen).  Loput kuuluvat luokkaan 2 (hieman 

uskonnollinen).  Vanhempien uskon osalta jako on tehty samoin perustein kuin lapsilla, mutta 

vanhempia koskevat osiot ovat 193-196.   

 

 

8 RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI 

 

 

8.1 Yleistä 

 

Kun puhutaan tutkimuksen yleisestä luotettavuudesta ja pätevyydestä, puhutaan siitä, että 

tutkimusaineisto on validi tai että tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tulokset ovat valideja eli 
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luotettavia.  Voidaan myös puhua siitä, että mittari tai mittaustoimitus on reliaabeli, jolloin tarkoitetaan, 

että tutkimustulokset ovat samanlaisia, kun samalla mittarilla mitataan samoja vastaajia uudelleen. 

(Anttila, 1999.) Yli-Luoman (1999) mukaan reliabiliteetti on hyvä laskea siinä vaiheessa, kun tiedetään 

mitkä kysymykset muodostavat tietyn mittarin. Reliabiliteettiajon yhteydessä on hyvä osioanalyysin 

avulla varmistaa se, että kysymys on myös sisällöllisesti validi eli että se mittaa nimenomaan kyseistä 

aluetta. Tämä varmistetaan käyttämällä SPSS for Windows-ohjelmassa lisäoperaatiota Scale if item 

deleted. Jos reliabiliteetti kasvaa, kun kysymys jätetään pois analyysistä, niin kysymys on huono 

mittaamaan kyseistä muuttujaa ja voidaan jättää pois. Kyselylomakkeella instrumentin tarkkuutta ja 

validiteettia voidaan kasvattaa jo kyselylomakkeen laadintavaiheessa suunnittelemalla samaa aihetta 

käsitteleviä kysymyksiä hieman eri muodossa (Storå 1982, 203). 

 

Satunnaisvirheitä voi syntyä mittauksiin monista syistä.  Esimerkiksi kysely- ja 

haastattelututkimuksissa vastaaja voi muistaa jonkin asian väärin, ymmärtää kysymyksen toisin kuin 

tutkija on ajatellut, hän saattaa merkitä vastauksen väärin tai tallennettaessa vastauksia tietokoneen 

muistiin saattaa tapahtua virheitä. (Anttila, 1999.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on myös tärkeätä, että tutkimuksen eri vaiheet kuvataan selkeästi 

ja tarkasti.  Tutkimusraportissa on tuotava esille kaikki aineiston keräämiseen, analysointiin ja 

tulkitsemiseen vaikuttavat tekijät. (Grönfors 1982, 178.) 

 

8.2 Tämän tutkimuksen kysymyssarja ja sen reliabiliteetti 

 

Kysymyslomaketta laadittaessa on kiinnitetty huomiota kysymysten asetteluun. Samaa aihetta 

käsitteleviä kysymyksiä on useita ja samaa asiaa mittaavat kysymykset on suunnattu sekä positiivisesti 

että negatiivisesti, joten instrumentin tarkkuus sinällään on hyvää.  Toisaalta kyselylomakkeessa on 219 

kysymystä, joista osa on vielä jaettu alatehtäviin.  Varsinkin logiikkaa ja moraalia koskevat kysymykset 

olivat aika vaikeaselkoisia 5-6 luokkalaisten mietittäväksi.  Ne olivat lisäksi kyselylomakkeet lopussa, 

jolloin oppituntiin sidottu ajallinen rajaus ja turtumus jo varmasti vaikuttivat jonkin verran vastausten 

tarkkuuteen ja ymmärtämiseen.  Merkintävirheitäkin on saattanut olla jonkin verran, tuskin kuitenkaan 

reliabiliteettia merkittävästi heikentävästi. 
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Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin arvioimiseen olen käyttänyt Cronbachin alfakerrointa. Mitä 

korkeampi tämä kerroin on sitä homogeenisempi on testattavan mittarin osa.  Tutkimukseni sisäistä 

yhtenäisyyttä ja loogisuutta mittaavan alfareliabiliteettikertoimen arvot olivat seuraavat: (ks. myös liite 

1). 

 

Mittarin kysymysosiot       Cronbachin alfa 

 

Looginen ajattelu (kysymykset 188-192)    0,34 

Koulumenestys + looginen ajattelu (110-114, 188-192)  0,72  

Perspektiivinottokyky (161, 164, 170, 171, 174, 185 )  0,82 

Moraalinen ajattelu (207-211, 213-218)    0,78 

Kiintymyssuhde (28-81)      0,96 

 Äiti        0,93 

 Isä        0,93 

Kiintymyssuhteen jakautuminen rakkauden, avun ja kontrollin suhteen 

 Rakkaus (36-37)      0,92 

 Apu (molemmat vanhemmat)  (52-53, 68-69)  0,86 

 Apu äiti       0,75 

 Apu isä       0,75 

 Kontrolli (molemmat vanhemmat) (46-49,  54-55, 58-59, 

62-63, 66-67, 70-71)      0,89 

 Kontrolli äiti       0,79 

 Kontrolli isä       0,78 

Vanhempien uskonnollisuus ( 193-196+205)    0,89 

 Uskonnollisuus äiti      0,81 

 Uskonnollisuus isä      0,79 

Lasten uskonnollisuus (197-205)     0,83 
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Reliabiliteetti on sitä parempi mitä lähempänä tulos on lukua 1. Tuloksista käy ilmi, että 

kiintymyssuhdeosio on saanut parhaan tuloksen 0,96. Samoin muidenkin kysymysosioiden tulokset 

ovat suhteellisen hyviä lukuun ottamatta loogisen ajattelun osiota. Tämän vuoksi loogisen ajattelun 

osioon on otettu mukaan koulumenestys (KM), mikä myös kuvaa hyvin loogisen ajattelun tasoa. 

 

Frekvenssijakaumat loogisen ajattelun sekä koulumenestyksen, perspektiivinottokyvyn, moraalisen 

ajattelun, uskonnollisuuden, ja vanhempien kotona/työssä olon osalta ilmenevät liitteestä 2.  

 

8.3 Validiteetista yleensä 

 

Validiteetti tarkoittaa sitä, miten hyvin kysymykset mittaavat sitä, mitä on tarkoitus mitata.  

Yksinkertaisesti validiteetti on mittaustulosten ja mitattavaksi tarkoitetun ominaisuuden, todellisen 

määrän, välinen korrelaatio (Eskola 1981, 85). 

 

Validi tieto tarkoittaa tyypillisimmin sitä, että tutkijan tulee osoittaa, että hänen löytönsä eivät perustu 

esimerkiksi vääriin mittauksiin, vääriin haastattelulausumiin, mittausvirheisiin tai 

spesifikaatiovirheisiin.  Validiteetin lajeina pidetään minimaalisesti sisäistä ja ulkoista validiteettia.  

Sisäinen validiteetti merkitsee tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidattomuutta.  Ulkoinen validiteetti 

merkitsee yleistettävyyttä muuhun kuin tutkittuun tapaukseen. 

 

Jos mittarin on tarkoitettu mittaavan jotakin teoreettista käsitettä, jolle ei ennestään ole hyvää mittaria 

ja joka saattaa jo käsitteenä olla epäselvä, on oleellista käsitevaliditeetti.  Käsitevaliditeetiltaan hyvä 

mittari on onnistunut operationalisoimaan tutkittavan käsitteen hyvin. (Karma 1983, 56-57.) 

 

Kysymyslomakkeen vastausten on vastattava todellisuutta.  Validiteettia voidaan lisätä joko muun 

olemassa olevan lähdeaineiston avulla, uusintakyselyllä tai suoran haastattelun avulla.  Kuitenkin 

suurin vaikutus on kyselylomakkeen laadinnalla.  Siinä olevat kysymykset ensisijaisesti määrittelevät, 

kuinka validista tiedonkeruusta on kyse.  Validiteettia lisää myös informantin viitekehyksen 

tunnistaminen.  Siksi kyselylomakkeeseen on aina laadittava tila, jossa kartoitetaan informantin 

henkilötietoja, kuten ikä, koulutus ja ammatti jne.  Vastaaja tulkitsee ja ymmärtää aina kaiken tiedon 
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omasta viitekehyksestään käsin ja tutkijan on tärkeää tunnistaa tämä viitekehys ja selvittää kuinka se 

vaikuttaa annettuihin vastauksiin.  Toinen merkittävä validisuuden lisääjä on otoksen edustavuuden 

tunnistaminen.  Ensinnäkin on määriteltävä tutkittava ryhmä tarkoin, mutta edustavuus on määriteltävä 

myös tilastollisessa mielessä.  Edustavuudella on myös ratkaiseva merkitys, kun arvioidaan 

tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä.  Niin sanotulla satunnaisotoksella saadaan tutkimuksen kannalta 

empiirinen populaatio, jonka avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä nk. teoreettisesta populaatiosta.  

Saatujen vastausten määrää voidaan tarkastella myös validisuuden mittarina.  Merkittävässä asemassa 

ovat myös poisjääneet  ja poikkeavaa tietoa sisältävät kyselylomakkeet.  Tutkijan täytyy selvittää - 

ainakin teoreettisesti - miksi informantit eivät vastanneet ja jos mahdollista, mikä heidän 

viitekehyksensä on. (Storå 1982, 203-206.) 

 

8.4 Tämän tutkimuksen validiteetti 

 

Tutkimuksessani teoreettinen lähestymistapa perustuu Yli-Luoman (1990, 1996) tekemiin tutkimuksiin 

ja käsitteet ja kysymykset on operationalisoitu samoilla periaatteilla. Kohlberg (1958) on tutkinut 

loogisen ajattelun yhteyttä moraaliseen ajatteluun. Hän laajentaa Piagetin kahden vaiheen teoriaa 

vuodelta 1932.  Myös monet muut tutkijat kuten Colby (1987), Duska (1975) ja Lickona (1976) ovat 

pohtineet Kohlbergin teoriaa, joten se on saanut varsin paljon huomiota ja vahvistusta tiedeyhteisön 

piirissä..  Yli-Luoma on perustanut oman tutkimuksensa Kohlbergin tekemään alkuperäiseen 

tutkimukseen. 

 

Esimerkiksi moraalia tutkivissa kysymyksissä käsitteet ja kysymyksenasettelu on valittu siten, että 

moraalikäsitteen aspektit tieto, taito ja tahto tulevat tutkituiksi.  Tutkimukseni ulkoisen validiteetin 

todentamiseksi olen pyrkinyt raportoimaan tarkasti tutkimuksen vaiheet, käsitteet, tekniikat ja 

teoriatuki.  Sisäistä validiteettia lisää tutkijan vähäinen vaikutus ja väärien johtopäätösten eliminointi.  

Kyselylomake on jo sinänsä esimerkiksi haastattelututkimusta validimpi tutkijan olematon vaikutus 

huomioiden. Kyselylomakkeen kysymykset on niin ikään pyritty muotoilemaan siten, että ne 

sisällöltään ja sanavalinnoiltaan vastaa tutkittavan ikäryhmän viitekehystä.  Toisaalta kyselylomakkeen 

loppupään kysymyksiin ei oltu kaikissa kyselylomakkeissa vastattu.  Syynä lienee sekä ajanpuute että 

loppupään kysymysten muita kysymyksiä vaikeampi kysymyksenasettelu.  Tästä syystä saattaa moraalia 
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koskevat vastaukset olla jonkin verran heikompia validiteetiltaan.  Tuloksia tarkasteltaessa toisaalta 

oppilaat saivat keskimäärin varsin hyvät tulokset moraalin osalta. 

 

Tämän tutkimuksen kaltaisessa kasvatustieteellisessä ja psykologisessa tutkimuksessa on mittaaminen 

vaativaa, koska ihmisen psyykelle ei ole olemassa mitään valmiita mittareita, vaan tutkijan on ne itse 

luotava. Tutkimukseni validiteettia lisää osaltaan se seikka, että kyselylomakkeessa on käytetty melko 

paljon kysymyksiä, joita myös aikaisempi tutkijaryhmä on käyttänyt.  Kyselylomakkeesta on myös 

karsittu jo alkuvaiheessa pois osiot, jotka aikaisemmassa tutkimuksessa mittasivat huonosti 

ominaisuutta/asiaa, jota niiden olisi tullut mitata.  

 

 

9 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Ensimmäisessä tutkimushypoteesissa tutkittiin loogisen ajattelun yhteyttä moraalisen ajattelun tasoon. 

Teorian mukaisesti loogisen ajattelun tulisi korreloida merkitsevästi moraalisen ajattelun kanssa. 

Looginen ajattelu korreloi hyvin moraalisen ajattelun kanssa ilman koulumenestystä, mutta kun teimme 

loogisesta ajattelusta mittarin, missä heikoin on 1 ja paras 3, loogisen ajattelun mittari ei toiminut 

odotetusti, koska loogisen ajattelun osalta oli paljon vastaamattomia osioita ja mittariin otettiin vain 

vastaukset, joissa kaikkiin loogista ajattelua koskeviin kysymyksiin oli vastattu. 

 

Loogista ajattelua mittaavat osiot olivat vaikeita vastattavia ja varsin monet lapset olivat jättäneet joko 

kokonaan vastaamatta tai sitten he olivat antaneet osioon monta vastausta.  Jätimme analysoitavasta 

aineistostani pois ne vastaukset, joissa oli monta vastausta tai joissa ei ollut ollenkaan vastausta. 

Loogista ajattelua mittaavat osiot olivat lisäksi kyselylomakkeen loppuosassa ja vastaajia 

todennäköisesti alkoi jo väsyttää.  Toisaalta aikaisempien tutkimusten perusteella (Yli-Luoma 1990) 

voisi tehdä senkin johtopäätöksen, että lapset eivät osaa eivätkä jaksa vastata loogista ajattelua vaativiin 

kysymyksiin, koska heitä ei ole totutettu käyttämään loogista ajattelua. He ovat tottuneet saamaan 

tiedon ”valmiiksi pureksittuna”. Suomessa ei ehkä ole yleisesti tapana opettaa lapselle erilaisia asioita 

loogisen ajattelun kautta.  Toisin sanoen lapset eivät voi vapaasti väitellä opettajan tai vanhempiensa 
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kanssa omasta perspektiivistään käsin, vaan enemmän opettajan tai vanhemman perspektiivistä käsin.  

Heille voidaan ehkä sanoa suoraan, miten asia on eikä heillä ole mahdollisuutta esittää vastaväitteitä. 

 

 Tästä syystä otimme mukaan loogisen ajattelun mittariin myös koulumenestyksen, joka omalta 

osaltaan mittaa lapsen ja nuoren loogista ajattelua. Jatkossa loogista ajattelua koskevissa 

tutkimustuloksissa on mukana myös koulumenestys. Ajon tuloksena oli, että loogisen ajattelun taso ja 

koulumenestys kasvoivat samansuuntaisesti moraalisen ajattelun kanssa, mitä kuvataan taulukossa 1.. 

Korrelaatiokerroin ei ole kovin korkea, mutta suuresta vastaajien määrästä johtuen, tulos on kuitenkin 

tilastollisesti merkitsevä (p<0,01). Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa.  

 

 

Taulukko 1. Koulumenestyksen ja loogiseen ajattelun yhteys moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Correla tions

1 ,159**

, ,000

661 633

,159** 1

,000 ,

633 657

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KMLLUOKA

moraalitasot

KMLLUOKA moraalitasot

Correlat ion is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Toisessa tutkimushypoteesissa tutkittiin loogisen ajattelun yhteyttä perspektiivinottokykyyn. 

Tutkimusten mukaan lapsen korkealla loogisen ajattelun tasolla on tilastollisesti merkitsevä yhteys 

perspektiivinottokykyyn. Loogisella ajattelulla näyttäisi olevan merkitystä perspektiivinottokykyyn 

myös tämän tutkimuksen mukaan kuten seuraavasta korrelaatiotaulukosta (taulukko 2) voi päätellä 

(p<0,01).   
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Taulukko 2. Loogisen ajattelun yhteys perspektiivinottokykyyn. 

 

Correla tions

1 ,168**

, ,000

661 636

,168** 1

,000 ,

636 660

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KMLLUOKA

PERSLUOK

KMLLUOKA PERSLUOK

Correlat ion is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

Kolmannessa tutkimushypoteesissa tutkin perspektiivinottokyvyn ja moraalisen ajattelun yhteyttä. 

Tutkimusten mukaan moraalinen ajattelu voi olla sitä korkeampi, mitä parempi on 

perspektiivinottokyky.  Taulukossa 3 esitetyn korrelaatiotutkimuksen mukaan perspektiivinottokyvyllä 

näytti olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys moraaliseen ajatteluun (p<0,01).  

 

Taulukko 3. Perspektiivinottokyvyn merkitys moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Correla tions

1 ,251**

, ,000

660 632

,251** 1

,000 ,

632 657

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PERSLUOK

moraalitasot

PERSLUOK moraalitasot

Correlat ion is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat lapset ovat kiinnostuneita uusista asioista ja menestyvät yleensä 

koulussa paremmin kuin torjutut lapset. Tästä syystä tutkin myös tätä yhteyttä. Taulukosta 4 ilmenee, 

että vanhempien ja lapsen välisellä kiintymyssuhteella näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys 

lapsen loogisen ajattelun kehittymiseen (p<0,01). 
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Taulukko 4. Vanhempien ja lapsen kiintymyssuhteen merkitys lapsen loogisen ajattelun tasoon. 

 

Correla tions

1 ,144**

, ,001

661 572

,144** 1

,001 ,

572 596

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KMLLUOKA

Kiintymys vanhempiin

KMLLUOKA

Kiintymys

vanhempiin

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

 

Neljäntenä tutkimushypoteesina on kiintymyssuhteen vaikutus lapsen perspektiivinottokykyyn. 

Tutkimusten mukaan turvalliset kiintymyssuhteet lisäävät lasten perspektiivinottokykyä.  

Korrelaatiot selittävät muuttujien välisiä yhteyksiä vaikka niiden perusteella ei suoranaisesti voi tehdä 

tulkinnallisia johtopäätöksiä. Ne kuvaavat kuitenkin hyvin eri tekijöiden riippuvuussuhteita. 

Seuraavista korrelaatiotaulukoista 5 voidaan nähdä, että hyvä kiintymyssuhde äitiin ja isään lisää lapsen 

perspektiivinottokykyä.  Voidaan ajatella, että jo hyvän kiintymyssuhteen luominen lapsen kanssa vaatii 

jutustelua ja ajanviettoa lapsen kanssa, jota kautta hänelle myös epäsuorasti selvitetään kaikenlaisia 

arkielämän ongelmatilanteita. 

 

Taulukko 5. Äidin ja lapsen kiintymyssuhteen vaikutus lapsen perspektiivinottokykyyn. 

 

Correla tions

1 ,370**

, ,000

641 619

,370** 1

,000 ,

619 660

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kiintymys äit iin

PERSPEKT

Kiintymys

äiti in PERSPEKT

Correlat ion is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Perspektiivinottokykyyn äidin ja lapsen kiintymyssuhteella näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevä 

yhteys (p<0,01), mistä korrelaatioajo taulukossa 5. Muun muassa Yli-Luoman (1990) mukaan 

saksalaisilla lapsilla on parempi perspektiivinottokyky kuin suomalaisilla lapsilla. Sen hän arvelee 

johtuvan siitä, että Saksassa isovanhemmat viettävät paljon aikaa lastenlastensa kanssa ja lapset ovat 

harvoin yksin kotona, joten he oppivat isovanhemmiltaan toisten huomioimista. Arvelisin tämän 

pätevän myös suhteessa vanhempiin. 

 

 

Taulukko 6. Isän ja lapsen kiintymyssuhteen vaikutus lapsen perspektiivinottokykyyn. 

 

  

Correla tions

1 ,316**

, ,000

660 582

,316** 1

,000 ,

582 601

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PERSPEKT

Kiintymys isään

PERSPEKT

Kiintymys

isään

Correlat ion is  significant  at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

 

Taulukosta 6 ilmenee myös isän osalta perspektiivinottokyvyn sidoksisuus isän ja lapsen hyvään 

kiintymyssuhteeseen. Vaikka lapsen tärkein kiintymyssuhde onkin yleensä äitiin myös isän merkitys on 

tärkeä ja isän mukana ololla lapsen arjessa on suuri merkitys. Yhteys on aineistossa tilastollisesti 

merkitsevä (p<0,01). 

 

Viidentenä tutkimushypoteesina on kiintymyssuhteen merkitys lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

Ahon (1997) tutkimuksesta on ilmennyt, että moraalisesti kehittyneillä lapsilla oli usein positiivinen 

minäkuva. Turvallisen kiintymyssuhteen omaavilla lapsilla on usein hyvä minäkuva, koska he ovat 

saaneet rakkautta ja huolenpitoa. Colesin (1997) tutkimuksessa tuli esiin, että jos lapselle osoitetaan 
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huomiota ja huolenpitoa, hän oppii vastuuntuntoa, ottaa ohjeista vaarin ja hänestä kasvaa solidaarinen. 

Silloin, kun lapsi saa huomiota ja huolenpitoa, hänellä on hyvin todennäköisesti turvallinen 

kiintymyssuhde. 

 

Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla taulukoissa 7 ja 8 olen tutkinut asiaa erikseen sekä äidin että isän 

osalta. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja molempien osalta yhteys on tilastollisesti merkitsevä 

(p<0,01). Turvallinen kiintymyssuhde vanhempiin lisää lapsen moraalisen ajattelun tasoa. 

 

Taulukko 7. Kiintymyssuhde äitiin ja sen merkitys lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Correla tions

1 ,299**

, ,000

641 614

,299** 1

,000 ,

614 657

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kiintymys äit iin

moraalitasot

Kiintymys

äiti in moraalitasot

Correlat ion is  significant  at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

 

Äitiin olevalla kiintymyssuhteella näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys lapsen moraalin 

kehittymiseen. Kiintymyssuhteen ollessa turvallinen myös lapsen moraalinen ajattelu on 

kehittyneempää kuin torjutussa tai epävakaassa kiintymyssuhteessa elävillä lapsilla ja nuorilla. 
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Taulukko 8. Kiintymyssuhde isään ja sen merkitys lapsen moraalisen ajattelun tasoon. 

 

 

Correla tions

1 ,282**

, ,000

657 577

,282** 1

,000 ,

577 601

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

moraalitasot

Kiintymys isään

moraalitasot

Kiintymys

isään

Correlat ion is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

Taulukossa 9 tutkin myös ristiintaulukoinnin avulla kiintymyssuhteen merkitystä lasten moraalisen 

ajattelun tasoon. Hyvällä kiintymyssuhteella oli merkitystä lasten moraalisen ajattelun tasoon. 

 

Taulukko 9. Kiintymyssuhteen merkitystä lasten moraalisen ajattelun tasoon. 

Crosstab

9 12 5 26

2,0 12,9 11,1 26,0

34,6% 46,2% 19,2% 100,0%

21 118 57 196

15,4 97,0 83,6 196,0

10,7% 60,2% 29,1% 100,0%

15 153 182 350

27,5 173,2 149,3 350,0

4,3% 43,7% 52,0% 100,0%

45 283 244 572

45,0 283,0 244,0 572,0

7,9% 49,5% 42,7% 100,0%

Count

Expected Count

% within Kiintymys

vanhempiin

Count

Expected Count

% within Kiintymys

vanhempiin

Count

Expected Count

% within Kiintymys

vanhempiin

Count

Expected Count

% within Kiintymys

vanhempiin

Torjuttu

Epävakaa

Turvallinen

Kiintymys

vanhempiin

Total

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

moraalitasot

Total
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Turvallisella kiintymyssuhteella näyttäisi olevan tilastollista yhteyttä moraalitasojen 2 ja 3 

kehittymiseen lasten ja nuorten ajattelussa. Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat lapset ovat odotettua 

useammin saavuttaneet 3 tason, kun taas taso 3 on harvinaisempi, jos suhde on ollut torjuttu tai 

epävakaa.  

 

Taulukko 10. Kiintymyssuhteen tilastollinen yhteys moraalisen ajattelun tasoon khiin neliötestin 

perusteella. 

Chi-Square Tests

57,312a 4 ,000

48,635 4 ,000

45,849 1 ,000

572

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp.

Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  2,05.

a. 

 

Khiin neliötestin perusteella tulee esiin erittäin merkitsevä yhteys kiintymyssuhteen  ja moraalisen 

ajattelun välillä (p<0,01), mikä ilmenee taulukosta 10. 

 

Kuudentena tutkimushypoteesina tutkin jommankumman vanhemman kotonaolon vaikutusta lapsen 

moraalisen ajattelun tasoon. Kotona olevat vanhemmat työskentelivät yleensä maanviljelijöinä tai 

perhepäivähoitajina. Koska tutkimusten mukaan turvallinen kiintymyssuhde lisää lapsen moraalisen 

ajattelun tasoa, arvelin, että vanhempien tehdessä töitä kotona, lapsella on mahdollisuus viettää 

enemmän aikaa vanhempiensa kanssa ja näin muodostuu turvallinen kiintymyssuhde. Halusin tutkia, 

antaako tämä materiaali mitään viitteitä siihen suuntaan, että vanhempien kotona ololla olisi lasten 

moraalisen ajattelun tasoa kohottava vaikutus. Aikaisemmassa tutkimuksessa on ilmennyt, että lasten 

moraalinen ajattelu on korkeammalla tasolla, mikäli isä ei ole kokopäivätyössä. Mutta taulukossa 11 

olevan ristiintaulukoinnin perusteella ei ole merkitystä, mihin ryhmään isä kuuluu. 
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Taulukko 11. Isän kotonaolon merkitys lasten moraalisen ajattelun tasoon. 

 

 

VAR00222 * moraa litasot Crosstabulation

6 21 23 50

4,2 24,4 21,3 50,0

38 237 209 484

40,9 236,5 206,6 484,0

6 31 27 64

5,4 31,3 27,3 64,0

2 8 2 12

1,0 5,9 5,1 12,0

0 4 2 6

,5 2,9 2,6 6,0

52 301 263 616

52,0 301,0 263,0 616,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

kotona

työssä

osapäiväty

össä

työtön

opiskelee

Isä

kotona/työssä

Total

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

moraalitasot

Total

 
 

 

 

Taulukko 12. Isän kotona/työssä olon merkitys lasten moraalisen ajattelun tasoon khiin neliötestin 

avulla. 

 

Chi-Square Tests

6,323a 8 ,611

7,020 8 ,534

1,013 1 ,314

616

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,51.

a. 

 
 

 

 

 

Taulukosta 12 ilmenee, että p=0,611, joten tilastollisesti isän työssä tai kotona ololla ei näyttäisi tämän 

aineiston perusteella olevan tilastollista merkitystä lasten moraalisen ajattelun kehittymiselle. 
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Taulukko 13.  Äidin kotonaolon merkitys lasten moraalisen ajattelun tasoon. 

 

VAR00221 * moraa litasot Crosstabulation

11 51 45 107

9,6 52,9 44,5 107,0

36 194 160 390

34,9 192,8 162,3 390,0

6 34 29 69

6,2 34,1 28,7 69,0

1 18 14 33

3,0 16,3 13,7 33,0

1 7 8 16

1,4 7,9 6,7 16,0

55 304 256 615

55,0 304,0 256,0 615,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

kotona

töissä

osapäivätö

issä

työtön

opiskelee

Äit i

kotona/työssä

Total

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

moraalitasot

Total

 
 

 

 

 

Myöskään äidin kotona/työssä ololla ei näyttäisi olevan merkitsevää yhteyttä lasten moraalisen ajattelun 

kehittymiseen. (Taulukko 13). 

 

 

Taulukko 14. Äidin kotona/työssä olon merkitys lasten moraalisen ajattelun tasoon khiin neliötestin 

avulla. 

 

Chi-Square Tests

2,345a 8 ,969

2,781 8 ,947

,704 1 ,401

615

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,43.

a. 
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Taulukon 14 mukaan äidin kotona tai työssäololla ei näyttäisi olevan merkitsevää tilastollista yhteyttä 

lasten moraalisen ajattelun kehittymiseen (p=0,969). 

 

Tarkastelin, onko vanhempien kotona ololla/kotona työskentelyllä merkitystä lapsen moraalin 

kehittymiseen.  Ristiintaulukoinnin avulla ei näyttänyt tulevan esiin minkäänlaista yhteyttä.  Olen itse 

ollut kotiäitinä nimenomaan sen vuoksi, että olen nähnyt tärkeäksi sen seikan, että olen voinut siirtää 

lapsilleni omia arvojani ja elämänmallejani. Tänä päivänä, kuten tietysti myös aikaisemmin, 

vanhemmat ovat kotona hyvin monista eri syistä.  Ensimmäinen syy ei näyttäisi olevan se, että 

vanhemmat perustelisivat kotona oloaan lapsen edun tai kasvatuskysymysten kautta.  Monet 

vanhemmat eivät ehkä aseta lapsia etusijalle, vaan heillä on tarpeeksi huolta omassa selviytymisestään 

ja toimeentulostaan.  Jokaisella vanhemmalla on hyvin erilainen tausta, jota kautta tarkastellaan 

maailmaa.   Kotona olevat/työskentelevät ihmiset ovat saattaneet valita työnsä pakon edessä, jolloin he 

saattavat olla katkeria ja purkaa katkeruuttaan myös jälkipolville.  Toisaalta se seikka, että 

alkutilanteessa kuvittelin kotona olevan vanhemman antavan mallia lapselle omalla 

moraalikäyttäytymisellään, oli ehkä naiivi olettamus.  Jos itse kotona olevana vanhempana olen 

kiinnostunut lasteni hyvinvoinnista, ei se tarkoita sitä, että muutkin kotona olevat vanhemmat näkisivät 

asian samoin. 

 

Seitsemäntenä tutkimushypoteesina tutkin vanhempien uskonnollisuuden merkitystä lapsen moraalisen 

ajattelun tasoon. Kahdeksantena tutkimushypoteesina tutkin vanhempien uskonnollisuuden merkitystä 

kiintymyssuhteen laatuun sekä vielä yhdeksäntenä tutkimushypoteesina tutkin vanhempien 

uskonnollisuuden merkitystä lasten uskonnollisuuteen. Alkuoletuksenani oli, että vanhempien 

uskonnollisuus lisäisi lapsen moraalisen ajattelun tasoa, kuten olen asettanut hypoteesinkin, mutta mitä 

enemmän luin aiheesta aikaisempia tutkimustuloksia sitä epävarmemmaksi tulin oletuksen 

oikeellisuudesta.  Uskonnollisuus ei näyttäisi aineiston perusteella olevan se seikka, joka lisää lapsen 

moraalisen ajattelun tasoa.  Ristiintaulukoinnin perusteella näyttää nimittäin siltä, että vanhempien 

ollessa hyvin uskonnollisia, lasten moraali on odotettua alhaisemmalla tasolla. Vastaavasti ei juurikaan 

uskonnollisten vanhempien lapsista on kolmannella tasolla odotettua enemmän. (Taulukko 15) Tulos 

on tilastollisesti erittäin merkitsevä taulukosta 16 ilmenevän merkitsevyystason perusteella (p<0,01). 
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Tulos on myös mielestäni hyvin yllättävä havainto.  Kohlberg (sit. Munsey 1980) sai tutkimustuloksen, 

jonka mukaan lapsen uskonnolla ei ole merkittävää vaikutusta hänen moraalinsa kehittymiseen. Mutta 

sinänsä ei uskonnollisuus ollut kuitenkaan este moraalin kehittymiselle, mihin tämä tutkimus antaisi 

vähän viitteitä. 

 

Taulukko 15. Vanhempien uskonnollisuuden ja lasten moraalisen ajattelun yhteys. 

 

VAUSKOLU * moraalitasot Crosstabulation

8 82 98 188

15,8 92,7 79,5 188,0

18 136 98 252

21,2 124,2 106,6 252,0

27 92 70 189

15,9 93,1 79,9 189,0

53 310 266 629

53,0 310,0 266,0 629,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Ei juurikaan

uskonnollinen

Hieman

uskonnollinen

Hyvin

uskonnollinen

Vanhempien

uskoluokat

Total

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

moraalitasot

Total

 
 

 

 

 

Taulukko 16. Vanhempien uskonnollisuuden ja lasten moraalisen ajattelun yhteyden merkitsevyys 

khiin neliön perusteella 

 

Chi-Square Tests

20,661a 4 ,000

20,006 4 ,000

15,121 1 ,000

629

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 15,84.

a. 
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Arvelen, että kun on kysymyksessä Suomessa tehty kysely, uskonnollisuus saattaa suurelta osin olla 

ulkoista uskonnollisuutta.  Suomi on vanha kristitty maa, jossa kristillisyydellä ei ole enää mitään 

uutuusarvoa ja suurin osa ihmisistä kuvittelee tietävänsä mitä usko on. Ihmiset ovat saaneet ikään kuin 

rokotuksen uskontoa vastaan.  Suurin osa uskonnollisista ihmisistä suorittaa erilaisia toimintoja, jotka 

mielletään kristillisiksi.  Mikäli molemmat vanhemmat ovat uskonnollisia, kuten on asianlaita 

perheissä, jotka luokiteltiin kategoriaan ”hyvin uskonnolliset vanhemmat”, perheessä saattaa olla paljon 

sääntöjä ja kieltoja uskontoon liittyen. Lapsi mieltää ne helposti kielteisinä ja hän voi tietoisesti toimia 

vastoin vanhempiensa mallia  ja toimintaohjeita.  

 

Taulukko 17. Vanhempien uskonnollisuuden merkitys lasten uskonnollisuuteen. 

 

lapsen uskoluoka t * Vanhempien uskoluokat Crosstabulation

122 49 14 185

57,5 71,8 55,7 185,0

55 122 75 252

78,4 97,8 75,9 252,0

9 61 91 161

50,1 62,5 48,5 161,0

186 232 180 598

186,0 232,0 180,0 598,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Ei juurikaan

uskonnollinen

Hieman uskonnollinen

Hyvin uskonnollinen

lapsen

uskoluokat

Total

Ei juurikaan

uskonnollinen

Hieman

uskonnollinen

Hyvin

uskonnollinen

Vanhempien uskoluokat

Total

 

 

 

Taulukko 18. Vanhempien ja lasten uskonnollisuuden yhteydet khiin neliö-testin perusteella. 

 

Chi-Square Tests

194,696a 4 ,000

201,567 4 ,000

170,257 1 ,000

598

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp.

Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  48,46.

a. 
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Vanhempien ja lasten uskonnollisuuden välillä näyttäisi tämän aineiston perusteella olevan 

tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys (p<0,00). Tämä tuli esiin ristiintaulukoinnin ja khiin neliö-testin 

avulla. (Taulukot 17 ja 18). Mitä uskonnollisempia vanhemmat olivat, sitä uskonnollisempia olivat 

myös lapset.  Tämä tulos oli hyvin odotusteni ja myös aikaisempien tutkimustulosten kaltainen (Allport 

1966).  

 

Taulukko 19. Vanhempien uskonnollisuuden merkitys kiintymyssuhteeseen. 

 

Vanhempien uskoluokat * Kiintymys vanhempiin Crosstabula tion

7 46 128 181

7,8 61,5 111,7 181,0

3,9% 25,4% 70,7% 100,0%

5 89 137 231

10,0 78,5 142,5 231,0

2,2% 38,5% 59,3% 100,0%

13 61 91 165

7,1 56,0 101,8 165,0

7,9% 37,0% 55,2% 100,0%

25 196 356 577

25,0 196,0 356,0 577,0

4,3% 34,0% 61,7% 100,0%

Count

Expected Count

% within Vanhempien

uskoluokat

Count

Expected Count

% within Vanhempien

uskoluokat

Count

Expected Count

% within Vanhempien

uskoluokat

Count

Expected Count

% within Vanhempien

uskoluokat

Ei juurikaan

uskonnollinen

Hieman uskonnollinen

Hyvin uskonnollinen

Vanhempien

uskoluokat

Total

Torjuttu Epävakaa Turvallinen

Kiintymys vanhempiin

Total

 

 

Tarkastelin myös, onko lasten kiintymyssuhteella ja uskonnollisilla vanhemmilla yhteyttä keskenään.  

Yllätyksekseni huomasin, että niillä oli erittäin merkittävä yhteys, mutta ei siten kuin oletin vaan                                                                                                                                                                                                                                             

päinvastoin.  Ristiintaulukoinnin avulla tuli esiin, että jos vanhemmat ovat ”hyvin uskonnollisia”, 

lapsissa on torjuttuja odotusarvoa enemmän, kun taas ”ei juurikaan uskonnollisten” vanhempien 

lapsista kuului ”turvallinen kiintymyssuhde” -ryhmään odotusarvoa enemmän lapsia.  Tämän 

tutkimuksen mukaan näyttäisi siis siltä, että eniten turvallisia kiintymyssuhteita näyttäisi kehittyvän ei 

juurikaan uskonnollisissa perheissä ja turvallisten kiintymyssuhteiden trendi näyttäisi laskevalta mitä 

uskonnollisempi perhe asenteiltaan ja ajattelultaan on. Tulos oli lisäksi tilastollisesti merkitsevä 

(p<0,00 ks. khiin neliö-testi taulukko 20). Mieleeni tulee myös ajatus, että hyvin uskonnollisten 
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vanhempien uskonnollisuus voi olla ns. ulkoista uskonnollisuutta, jonka mukaan ulkoinen 

orientoituminen uskontoon voi alkaa, jos lapsella on turvaton olo vanhempiensa kanssa ja hän ajattelee, 

ettei hän ole huomion arvoinen (Allport 1966). 

 

 

 

Taulukko 20. Vanhempien uskonnollisuuden yhteys kiintymyssuhteeseen khiin neliö-testin 

perusteella.  

Chi-Square Tests

16,883a 4 ,002

16,755 4 ,002

9,977 1 ,002

577

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp.

Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  7,15.

a. 

 

.  

 

10 POHDINTAA 

 

 

10.1 Kiintymyssuhde, looginen ajattelu, perspektiivinottokyky ja moraali 

 

Olin yllättynyt joistakin saamistani tutkimustuloksista. Erityisesti yllätyin siitä, että äidin kotonaololla 

ei ollut vaikutusta lapsen moraalin kehittymiseen tai kiintymyssuhteeseen. Myös se seikka, ettei 

moraalin kehittymisellä ja kodin uskonnollisuudella näyttänyt olevan yhteyttä. Kiintymyssuhteen 

ollessa turvallinen sekä lapsen perspektiivinottokyky että moraali olivat odotusarvoja korkeammalla 

tasolla tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  Loogisen ajattelun osalta en saanut merkitseviä tuloksia, 

toisaalta loogisen ajattelun mittariin otetut osiot olivat vaikeita vastattavia ja varsin monet lapset olivat 

jättäneet vastaamatta tai sitten he olivat antaneet osioon monta vastausta, jolloin vastausta ei voinut 
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arvioida. Toisaalta tämä vastaamattomuus tai monen eri vaihtoehdon antaminen, voi olla myös merkki 

huonosta loogisesta ajattelusta.  Jätimme analysoitavasta aineistostani pois ne vastaukset, joissa oli 

monta vastausta tai joissa ei ollut lainkaan vastausta. 

 

Mikäli kiintymyssuhde ei ole kunnossa, vanhempien on hyvin vaikea saada lastaan omaksumaan 

itselleen tärkeitä arvoja.  Ehkäpä kysymyksessä onkin juuri se seikka, että kiintymyssuhteen ollessa 

heikompi (torjuttu), vanhemmilla ei ole ehkä kykyä, halua tai aikaa asettua lapsensa asemaan ja 

ymmärtää erilaisia asioita lapsen näkökulmasta.  He saattavat olla niin innoissaan omista ajatuksistaan, 

etteivät huomaa lapsensa ahdistusta ja torjutuksi tulemisen tunnetta.  Ehkä he jatkavat samaa mallia, 

jonka mukaan heitä itseäänkin on kasvatettu, eivätkä huomaa siinä olevia puutteita.  Voisin lukea myös 

itseni tähän viimemainittuun joukkoon.  Olen tunnistanut kasvatustieteen ja psykologian opintojen 

myötä vanhempieni tekemiä virheitä, joita olen pyrkinyt karsimaan kasvattaessani omia lapsiani. 

 

Asetin myös hypoteesin, että jommankumman vanhemman kotonaololla olisi myönteistä merkitystä 

lapsen moraalin kehittymiseen vanhempien mallin kautta, mutta vanhemman kotonaololla ei näyttänyt 

olevan mitään tilastollista merkitystä lapsen moraalin kehittymiselle. Olen ehkä yliarvioinut kotona 

olevien vanhempien moraalin.  Lapset ovat ehkä ottaneetkin vanhempien käyttäytymisestä mallia ja 

tulokset myös näkyvät!  Toisaalta kotona olevien vanhempien joukossa saattaa olla keskimääräistä 

enemmän epäsosiaalisia yksilöitä, jotka eivät halua tai kykenekään olemaan työssä.  Toisaalta perheet, 

joissa molemmat vanhemmat ovat kodin ulkopuolella työssä, saattavat olla hyvinkin tasapainoisia ja 

vanhemmat viettävät paljon aikaa lastensa kanssa.  Tällaisilta vanhemmilta lapsi oppii myös 

vastuunkantamista perheen taloudesta ja hyvinvoinnista ja tätä kautta myös lapsi saa hyvän mallin 

moraalisesta käyttäytymisestä.  

 

Olen tehnyt tätä tutkimusta innoissani  ja odottanut jännittyneenä tutkimustuloksia.  Olen aina pitänyt 

kodin vaikutusta sekä lapsen moraaliin että uskonnollisuuteen erittäin merkittävänä asiana, mutta ennen 

tutustumistani Bowlbyn kiintymysteoriaan (attachment theory), en ole ymmärtäntänyt vanhempien ja 

lasten välisen kiintymyssuhteen erittäin merkittävää vaikutusta lapsen omaksumiin arvoihin ja 

arvostuksiin.  Bowlby (1988) on jaotellut kiintymyssuhteet kolmeksi eri ryhmäksi: turvallinen (secure), 

ambivalentti (ambivalent) ja torjuttu (avoidant). On aika vaikea saada juuri aikaisempien tutkimusten 
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mukaisia tuloksia ambivalentin ja torjutun kiintymyssuhteen osalta, mutta toisaalta aikaisemmat 

tutkimukset on tehty suurelta osin Yhdysvalloissa, jossa todennäköisesti kiintymyssuhteet ovat 

jakautuneet erilailla kuin Suomessa. 

 

10.2 Uskonnollisen kodin merkitys lapsen moraalin kehittäjänä 

 

Uskonnollisuus ei näyttäisi olevan se seikka, joka lisää lapsen moraalisen ajattelun tasoa.  Vanhempien 

ollessa hyvin uskonnollisia, lasten moraali on odotettua alhaisemmalla tasolla, kun taas ei juurikaan 

uskonnollisten vanhempien lapsista on kolmannella tasolla odotettua enemmän. Tulos on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä ja mielestäni hyvin yllättävä.  Tutkimustulokset, joihin olen viitannut, on 

suurimmaksi osaksi tehty Amerikassa.  Uskonnon harjoittaminen saattaa olla toisenlaista kuin meillä 

Suomessa, joten tutkimustuloksiin tulee myös suhtautua kriittisesti.  Kun on kysymyksessä 

nimenomaan lapsen moraalisen ajattelun kehittyminen, on mielestäni erittäin tärkeätä, että vanhempien 

uskonnollisuus on sisäistä laatua, jossa painottuvat rakkaus, anteeksiantaminen, epäitsekkyys, 

humanitaarisuus, korkea itsetunto ja positiivinen Jumalakuva.  Sisäisesti uskonnollinen ihminen on 

myös luova, avoin ja suvaitsevainen (vrt. Allen & Spilka 1967). Lapsen moraali kehittyy vanhempien 

mallista vain, jos heidän saamansa malli toimii epäitsekkäästi ja ottaa myös muut huomioon.  

Vanhempien ulkoinen uskonnollisuus kuten erilaisten uskonnollisten menojen suorittaminen, ei siis 

kohota lasten moraalia. 

 

10.3 Vanhempien uskonnollisuuden ja lapsen uskonnollisuuden välinen suhde sekä vanhempien 

uskonnollisuuden merkitys kiintymyssuhteelle 

 

Vanhempien ollessa uskonnollisia myös heidän lapsensa olivat hyvin uskonnollisia.  Tämä tulos oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Mutta toisaalta vanhempien ollessa ”hyvin uskonnollisia”, lapsissa oli 

torjuttuja odotusarvoa enemmän, vastaavasti ”ei juurikaan uskonnollisten” vanhempien lapsista kuului 

”turvallinen kiintymyssuhde” -ryhmään odotusarvoja enemmän lapsia.  Tämä suunta oli lisäksi 

tilastollisesti merkitsevä.  Hyvin uskonnollisten vanhempien uskonnollisuus voi olla niin sanottua 

ulkoista uskonnollisuutta. (Allport 1959). Ulkoinen orientoituminen uskontoon voi alkaa, jos lapsella 

on turvaton olo vanhempiensa kanssa ja hän ajattelee, ettei hän ole huomion arvoinen. (Allport 1959). 
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Tämä juuri voisi tarkoittaa sitä, että kiintymysteoreettisen lähestymistavan ”turvanhakemis” -

käyttäytyminen on aktivoitunut.  Lapsi on omaksunut uskonnolliset arvot ja pitää niitä yllä ainoastaan 

tunteakseen olonsa turvalliseksi ja kokeakseen itsensä arvostetuksi vanhempiensa silmissä, mutta tästä 

on seurauksena se, että lapsi ei koe tulevansa hyväksytyksi omana itsenään vaan hänen täytyy yrittää 

miellyttää vanhempiaan. 

 

Tulos ei ole ristiriidassa sen tuloksen kanssa, että vanhempien ollessa hyvin uskonnollisia myös heidän 

lapsensa ovat hyvin uskonnollisia.  Mittareistammehan selviää suurimmaksi osaksi nimenomaan 

uskonnollisuuden ulkoisia ilmenemismuotoja, kuten luen Raamattua, käyn kirkossa tai rukoilen usein.  

Kyselylomakkeessamme ei ole varsinaisesti osioita, joiden perusteella voisi mitata sisäistä 

uskonnollisuutta, ei lasten eikä aikuisten, mutta mielestäni nimenomaan kiintymyssuhteen ja 

vanhempien uskonnollisuuden välisellä yhteydellä voisi perustella edellä esittämäni väitteen 

oikeellisuuden. 

 

10.4 Tutkimustulosten merkitys teorialle 

 

Bowlbyn kiintymysteorian mukaiset tulokset vahvistuivat hyvin pitkälle myös tässä tutkimuksessa.  

Aineistomme jakautui verrattain hyvin Bowlbyn (1973) esittämän jakautuman mukaisesti turvallisiin, 

ambivalentteihin ja torjuttuihin kiintymyssuhteisiin. Yhdysvalloissa saatu jakautuma ei tietysti toteudu 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa aivan vastaavanlaisena johtuen kulttuurieroista. Kohlbergin 

kehittelemä lasten ryhmittely eri moraalitasoille toimi oikein hyvin myös meidän aineistossamme.  

Aineistomme jakautui myös melko hyvin odotetuissa suhteissa eri moraalitasoille. 

 

Piagetin loogisen ajattelun tasot (1975) on todettu varsin hyviksi loogisen ajattelun mittareiksi.  Meidän 

aineistossamme oli ehkä liian paljon osioita ja lapsille tuli vastausväsymys loppuvaiheessa, joten 

jatkossa loogista ajattelua tulisikin tutkia suppeammalla kyselylomakkeella, jolloin lapset paremmin 

jaksaisivat keskittyä nimenomaan loogista ajattelua koskeviin osioihin.  Muilta osin laaja 

kyselylomakkeemme koskikin itse asiassa aika helposti vastattavia asioita, jolloin vaikeiden loogista 

ajattelua vaativien osioiden tullessa kyselylomakkeen loppuosassa, lapset eivät joko viitsineet paneutua 

niihin tai eivät kertakaikkiaan jaksaneet.  Loogista ajattelua koskeviin kysymyksiin jätti vastaamatta 
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varsin suuri joukko, minkä vuoksi tulokset eivät osoita koko totuutta.  En halunnut kuitenkaan tulkita 

vastaamattomuutta vääräksi vastaukseksi, koska se ei varmasti olisi koko totuus. 

 

Monet uskonnolliset lahkot pitävät Kohlbergin moraaliteoriaa myös "omanaan", vaikka Kohlberg itse ei 

ole tarkoittanut sitä varsinaisesti uskonnollista moraalia tutkivaksi. Kohlbergin teorian mukaan on kyllä 

tutkittu myös uskonnollista moraalia.  Olen ottanut uskonnollisuuden ja moraalin suhdetta tutkiessani 

viitekehykseksi Duscan ja Whelanin (1975) pohdintaa, jossa he ovat ottaneet pohjaksi Piagetin ja 

Kohlbergin moraaliteoriat, joita he ovat käsitelleet uskonnollisesta perspektiivistä käsin. Viitekehyksen 

perusteella olisi ehkä saanut enemmänkin tutkimuksesta irti, mutta koska kyselylomake oli laaja, en 

voinut lisätä määrättömästi uskonnollisuutta koskevia kysymyksiä.  Myöskin aikaisemman teorian 

mukaan uskonnollisten vanhempien lapset ovat keskimääräistä uskonnollisempia kuten asianlaita oli 

myös tässä tutkimuksessa. 

 

Allportin (1966) kehittelemät termit ulkoinen ja sisäinen uskonnollisuus tulivat mukaan tutkimukseeni 

vasta kyselylomakkeen laatimisen jälkeen, joten en voinut enää siinä vaiheessa saada 

kyselylomakkeeseen sisäistä ja ulkoista uskonnollisuutta koskevia kysymyksiä.  Mutta toisaalta sain 

mielenkiintoisen tuloksen, jonka mukaan hyvin uskonnollisten vanhempien lapsilla on torjuttu 

kiintymyssuhde vanhempiinsa merkitsevästi useammin kuin odotusarvot antaisivat olettaa.  Tämä 

tarkoittaisi sitä, että lapset kokevat vanhempiensa uskonnollisuuden tavalla tai toisella turvallisuuttaan 

alentavana seikkana.  Toisaalta lapset kuitenkin seuraavat hyvin usein vanhempien uskonnollista 

mallia, joten tämä tukisi Allportin väitettä, että ulkoinen orientoituminen uskontoon voi alkaa, jos 

lapsella on turvaton olo vanhempiensa kanssa ja hän ajattelee, ettei hän ole huomion arvoinen. Lapsi on 

omaksunut uskonnolliset arvot ja pitää niitä yllä ainoastaan tunteakseen olonsa turvalliseksi ja 

kokeakseen itsensä arvostetuksi vanhempiensa silmissä. 

 

10.5 Tutkimustulosten merkitys käytännölle ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Kiintymysteoria näyttää myötävaikuttavan moraalinkehitysteoriaan.  Seuraukset kiintymysteoreettisesta 

lähestymistavasta pitää tutkia perusteellisemmin tulevaisuuden tutkimuksissa.  Tulee myös valita 

seikkoja, jotka tuovat parhaiten esille teorian eri aspekteja. 
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Tutkimuksessa on tullut esiin seikkoja, joiden mukaan hyvä kiintymyssuhde vaikuttaa hyvin monella 

alueella lapsen myöhemmässä elämässä kuten esimerkiksi moraalisen ajattelun tasoon. Turvallinen 

kiintymyssuhde vaikuttaa kaikkiin myöhempiin kiintymyssuhteisiin ja myös akateemiseen 

menestykseen sitä kautta, että turvallisen kiintymyssuhteen omaava lapsi kokee, että myös kaikki muut 

aikuiset vanhempien lisäksi ovat hänestä kiinnostuneita ja kannustavat häntä, mikä puolestaan 

edesauttaa hänen positiivista suhtautumistaan koulunkäyntiin. Lapsen suhtautuessa positiivisesti 

koulunkäyntiin, hän myös todennäköisesti menestyy koulussa paremmin.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää selvittää, mikä merkitys opettajilla ja jo lastentarhanopettajilla on 

torjutun ja ambivalentin kiintymyssuhteen omaaviin lapsiin. Lapset hakevat käyttäytymisellään samaa 

kohtelua kuin ovat saaneet omilta vanhemmiltaan. Kasvattajien silmissä tällaisten lasten 

käyttäytyminen koulussa ja hoitopaikassa näyttää hankalalta. Todellisuudessa lapset vain haluavat, että 

edes joku kiinnittää heihin jonkinlaista huomiota. He eivät ymmärrä sitä, että heidän häiritsevään 

käyttäytymiseensä vastataan yleensä kielloilla ja käskyillä. Mikäli kodin ulkopuoliset kasvattajat 

tietäisivät, miten merkittävästi he voisivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tällaisen lapsen myöhempään 

kehittymiseen, he varmasti yrittäisivät mahdollisuuksiensa mukaan antaa aina kun mahdollista lapselle 

positiivista palautetta. Koulujen ja hoitopaikkojen resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Kasvattajat 

tarvitsisivat luokkahuoneeseen ja hoitopaikkaan myös avustavaa henkilökuntaa vastaamaan tähän 

tarpeeseen. Ongelmallisten lasten osuus lapsista ei välttämättä ole kasvanut vuosien saatossa, mutta 

ongelmallisilla lapsilla on yhä enemmän ongelmia. Tämä tieto perustuu omaan kokemukseeni 

työskennellessäni perusturvatoimistossa, missä esimerkiksi lasten huostaanotot ja perhetyöntekijöiden 

työn määrä on lisääntynyt jatkuvasti.  

 

Ongelmatilanteita voitaisiin välttää lisäämällä kodin ja koulun/hoitopaikan yhteistyötä lasten 

kasvatuksessa. Kokemukseni mukaan alle kouluikäisillä tämä yhteistyö toimii hyvin, mutta lasten 

siirtyessä kouluun, resurssit pienenevät, eikä lapsiin panosteta enää niin paljon kuin hoitoikäisten 

osalta. Ongelma on kyllä tiedossa lastentarhanopettajilla ja muilla lasten kanssa työskentelevillä 

tahoilla, mutta he eivät saa ääntään tarpeeksi kuuluviin. Lastensuojelussa mukana olevien 

sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa ei ole myöskään panostettu tarpeeksi tutkimustietoon, mikä liittyy 
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lasten varhaisiin kiintymyssuhteisiin ja hoitohenkilökunnan ja opettajien mahdollisuuksiin vaikuttaa 

lasten kokemuksiin aikuisista ja itsestään. 

 

Tein kasvatustieteen laudaturopinnot avoimessa yliopistossa noin kymmenen opiskelijan kanssa. 

Ohjaajamme halusi, että teemme yhtenäisen kyselylomakkeen, jolloin voimme myös yhdessä tehdä 

mittarit, mitä suurin osa opiskelijoista voi käyttää omassa tutkimuksessaan. Itse olisin mieluummin 

halunnut tehdä aiheesta kvalitatiivisen tutkimuksen, mikä olisi koskenut aikuisia. Olisin halunnut 

tutkia, miten jo aikuiseksi varttuneet ovat kokeneet lapsuuden kiintymyssuhteen ja uskonnollisuuden 

vaikuttavan heidän myöhempään elämäänsä. Miten he ovat elämässään menestyneet ammatillisesti ja 

toisaalta sosiaalisesti. Ehkä tällainen tutkimusaihe tulee ajankohtaiseksi vielä myöhemmässä 

elämässäni. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

 

RELIABILITEETTIAJOT 

 

 

RELIABILITEETTIAJO LOOGINEN AJATTELU   A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00188       9,8915         2,6922        ,1780           ,2732 

VAR00189       9,9366         2,4040        ,2391           ,2091 

VAR00190       9,6377         3,0174        ,0951           ,3414 

VAR00191       9,6678         2,9212        ,1455           ,3012 

VAR00192       9,9282         2,9865        ,1537           ,2952 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    599,0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    ,3352 

 

 

 

 

  RELIABILITEETTI KOULUMENESTYS + LOOGINEN AJATTELU   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00110      44,7483        16,5365        ,6054           ,6536 

VAR00111      44,5903        16,7849        ,6220           ,6508 

VAR00112      44,5608        17,6763        ,6688           ,6487 

VAR00113      44,7222        17,7001        ,5898           ,6605 

VAR00114      44,5087        21,4017        ,2025           ,7283 

VAR00188      50,3229        21,9164        ,2033           ,7244 

VAR00189      50,3715        21,2635        ,2580           ,7182 

VAR00190      50,0694        22,6769        ,1227           ,7326 

VAR00191      50,1007        22,2020        ,2015           ,7234 
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VAR00192      50,3646        22,2112        ,2203           ,7209 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    576,0                    N of Items = 10 

 

Alpha =    ,7219 

 

 

 

RELIABILITEETTIAJO PERSPEKTIIVINOTTOKYKY A N A L Y S I S-S C A L E(A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00161      19,4288        10,3576        ,6068           ,7863 

VAR00164      19,3636        10,0315        ,5954           ,7891 

VAR00170      19,6424        10,2574        ,6355           ,7802 

VAR00171      19,3985         9,9669        ,6962           ,7669 

VAR00174      19,9091        10,3984        ,5089           ,8096 

VAR00185      19,3788        11,5558        ,4811           ,8113 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    660,0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    ,8197 

 

 

 

RELIABILITEETTI MORAALINEN AJATTELU   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00207      38,0543        47,4466        ,3287           ,7772 

VAR00208      38,2923        45,7048        ,4328           ,7681 

VAR00209      39,6741        47,2888        ,1961           ,7931 

VAR00210      38,0831        46,1915        ,4719           ,7666 

VAR00211      39,6438        46,4313        ,2142           ,7938 

VAR00213      38,9808        39,9228        ,5549           ,7512 

VAR00214      38,6198        39,9192        ,6650           ,7379 

VAR00215      38,9760        39,8666        ,5900           ,7464 

VAR00216      38,6518        40,1601        ,6256           ,7425 

VAR00217      38,0911        46,5437        ,4054           ,7711 

VAR00218      38,9872        42,8702        ,4035           ,7716 
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Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    626,0                    N of Items = 11 

 

Alpha =    ,7832 

 

 

 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDE   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00028     101,4341      1103,8204        ,3862           ,9629 

VAR00029     101,0806      1103,3329        ,3582           ,9631 

VAR00030     101,9249      1097,0421        ,5384           ,9622 

VAR00031     101,4872      1094,6283        ,4987           ,9624 

VAR00032     101,6374      1099,3508        ,4193           ,9628 

VAR00033     101,5934      1099,5188        ,4205           ,9628 

VAR00034     102,4597      1102,3075        ,6893           ,9619 

VAR00035     102,3535      1097,7776        ,6820           ,9618 

VAR00036     102,4524      1102,2959        ,6546           ,9620 

VAR00037     102,4066      1098,9280        ,6752           ,9619 

VAR00038     101,9689      1089,6412        ,6907           ,9617 

VAR00039     101,7271      1086,7089        ,6970           ,9616 

VAR00040     101,9542      1096,9575        ,5930           ,9620 

VAR00041     101,8260      1091,8247        ,6263           ,9619 

VAR00042     102,2656      1099,4064        ,6641           ,9619 

VAR00043     102,1557      1094,2711        ,6924           ,9617 

VAR00044     101,9432      1101,1876        ,5379           ,9622 

VAR00045     101,8187      1095,5616        ,5945           ,9620 

VAR00046     101,4542      1103,1878        ,4091           ,9628 

VAR00047     101,5037      1100,6358        ,4476           ,9626 

VAR00048     101,5128      1104,7824        ,3878           ,9628 

VAR00049     101,4890      1101,2779        ,4235           ,9627 

VAR00050     101,9322      1093,8982        ,6510           ,9618 

VAR00051     101,8260      1089,7440        ,6801           ,9617 

VAR00052     101,8773      1089,0620        ,6651           ,9618 

VAR00053     101,5916      1087,3063        ,6452           ,9618 

VAR00054     101,0989      1097,3223        ,4189           ,9629 

VAR00055     101,1062      1097,9777        ,4264           ,9628 

VAR00056     101,9176      1102,9015        ,5059           ,9623 

VAR00057     101,8407      1096,5379        ,5560           ,9621 

VAR00058     101,6758      1095,5846        ,4969           ,9624 

VAR00059     101,6319      1095,0220        ,5017           ,9624 

VAR00060     102,0458      1093,3685        ,6646           ,9618 

VAR00061     101,9835      1088,9850        ,7034           ,9616 

VAR00062     100,8278      1106,3556        ,3347           ,9632 

VAR00063     100,8022      1102,8562        ,3788           ,9630 

VAR00064     102,1740      1097,3366        ,6799           ,9618 

VAR00065     102,0751      1094,5430        ,6703           ,9618 

VAR00066     101,8498      1088,1682        ,6261           ,9619 
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VAR00067     101,8150      1086,2061        ,6380           ,9618 

VAR00068     101,9469      1091,1807        ,7262           ,9616 

VAR00069     101,7179      1087,1276        ,7346           ,9615 

VAR00070     101,7289      1099,7135        ,4963           ,9624 

VAR00071     101,6886      1099,6056        ,4765           ,9625 

VAR00072     102,1447      1099,2359        ,6527           ,9619 

VAR00073     101,9689      1096,2614        ,6341           ,9619 

VAR00074     101,7821      1095,1065        ,6262           ,9619 

VAR00075     101,6538      1091,6249        ,6422           ,9618 

VAR00076     102,0037      1096,4183        ,6393           ,9619 

VAR00077     101,8974      1092,0629        ,6490           ,9618 

VAR00078     102,2381      1097,9359        ,6553           ,9619 

VAR00079     102,1740      1093,7697        ,6550           ,9618 

VAR00080     101,8919      1088,2433        ,6374           ,9618 

VAR00081     101,5971      1087,3970        ,6109           ,9619 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    546,0                    N of Items = 54 

 

Alpha =    ,9628 

 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDE ÄITIIN 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00048      48,0017       273,6570        ,3825           ,9313 

VAR00050      48,4191       267,5101        ,6655           ,9271 

VAR00052      48,3816       265,5879        ,6823           ,9268 

VAR00054      47,6337       270,2871        ,4072           ,9315 

VAR00056      48,4293       272,8666        ,5079           ,9292 

VAR00058      48,1721       269,1529        ,4941           ,9296 

VAR00060      48,5571       268,0424        ,6788           ,9270 

VAR00062      47,3288       274,2450        ,3331           ,9325 

VAR00064      48,6661       270,0590        ,6702           ,9273 

VAR00066      48,3458       265,8171        ,6152           ,9277 

VAR00068      48,4412       266,3767        ,7472           ,9262 

VAR00070      48,2300       271,5289        ,4855           ,9296 

VAR00072      48,6525       271,1555        ,6571           ,9276 

VAR00074      48,2709       268,7030        ,6339           ,9275 

VAR00076      48,5009       269,1480        ,6642           ,9273 

VAR00078      48,7240       269,6063        ,6711           ,9273 

VAR00080      48,3918       264,4537        ,6632           ,9270 

VAR00028      47,9353       273,6682        ,3704           ,9316 

VAR00030      48,4276       269,7332        ,5466           ,9287 

VAR00032      48,1261       270,7861        ,4116           ,9313 

VAR00034      48,9591       272,9744        ,6938           ,9276 

VAR00036      48,9489       272,5810        ,6598           ,9277 



91  

VAR00038      48,4787       265,9394        ,7111           ,9265 

VAR00040      48,4600       269,5935        ,6079           ,9279 

VAR00042      48,7479       270,4380        ,6804           ,9273 

VAR00044      48,4344       271,3963        ,5527           ,9286 

VAR00046      47,9608       272,1333        ,4230           ,9307 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    587,0                    N of Items = 27 

 

Alpha =    ,9310 

 

 

 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDE ISÄÄN 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00029      50,9622       305,6430        ,3819           ,9344 

VAR00031      51,3748       300,4622        ,5446           ,9316 

VAR00033      51,4775       305,4377        ,4051           ,9338 

VAR00035      52,2432       304,0039        ,6978           ,9301 

VAR00037      52,2991       305,2569        ,6688           ,9305 

VAR00039      51,6144       298,0929        ,7110           ,9294 

VAR00041      51,7099       300,8200        ,6299           ,9304 

VAR00043      52,0396       302,3125        ,6924           ,9300 

VAR00045      51,7027       303,4042        ,5811           ,9311 

VAR00047      51,3964       307,2433        ,4070           ,9335 

VAR00049      51,3766       306,5420        ,4067           ,9336 

VAR00051      51,7171       300,5787        ,6640           ,9300 

VAR00053      51,4775       297,6037        ,6731           ,9298 

VAR00055      50,9928       304,8375        ,4075           ,9339 

VAR00057      51,7207       303,3461        ,5551           ,9314 

VAR00059      51,5171       302,7700        ,4990           ,9323 

VAR00061      51,8739       300,1501        ,6856           ,9298 

VAR00063      50,6901       307,7991        ,3514           ,9346 

VAR00065      51,9622       302,4661        ,6684           ,9302 

VAR00067      51,6991       298,8172        ,6168           ,9305 

VAR00069      51,6036       298,3372        ,7421           ,9291 

VAR00071      51,5766       305,4828        ,4604           ,9327 

VAR00073      51,8486       302,8399        ,6462           ,9304 

VAR00075      51,5333       300,6681        ,6471           ,9302 

VAR00077      51,7910       300,9093        ,6613           ,9301 

VAR00079      52,0685       301,8112        ,6698           ,9301 

VAR00081      51,4721       297,6251        ,6308           ,9303 
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Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    555,0                    N of Items = 27 

 

Alpha =    ,9336 

 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO RAKKAUS/VANHEMMAT 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00036       1,3152          ,7449        ,8493           . 

VAR00037       1,2685          ,6589        ,8493           . 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    663,0                    N of Items =  2 

 

Alpha =    ,9176 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO  APU/VANHEMMAT 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00052       5,9587         7,6072        ,7031           ,8268 

VAR00053       5,6830         7,4101        ,6931           ,8328 

VAR00068       6,0475         8,1864        ,7179           ,8228 

VAR00069       5,8147         7,7678        ,7330           ,8145 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    653,0                    N of Items =  4 

 

Alpha =    ,8620 
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RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO APU/ÄITI 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00052       1,7851          ,9582        ,6039           . 

VAR00068       1,8701         1,2283        ,6039           . 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    670,0                    N of Items =  2 

 

Alpha =    ,7494 

 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO APU/ISÄ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00053       2,0242         1,1072        ,5980           . 

VAR00069       2,1515         1,3488        ,5980           . 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    660,0                    N of Items =  2 

 

Alpha =    ,7462 

 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO KONTROLLI VANHEMMAT 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00046      29,7187       108,6520        ,5314           ,8873 

VAR00048      29,7756       107,8649        ,5659           ,8858 

VAR00054      29,3707       106,2630        ,5476           ,8869 

VAR00058      29,9024       106,2576        ,6124           ,8838 

VAR00062      29,0748       106,9097        ,5522           ,8865 

VAR00066      30,0894       106,5865        ,6458           ,8825 

VAR00070      29,9740       108,0189        ,6122           ,8841 

VAR00047      29,7675       108,7585        ,5410           ,8869 

VAR00049      29,7561       107,4876        ,5672           ,8858 

VAR00055      29,3740       107,0814        ,5353           ,8874 

VAR00059      29,8683       107,1862        ,5769           ,8853 

VAR00063      29,0683       106,8325        ,5584           ,8862 

VAR00067      30,0472       106,3414        ,6342           ,8829 

VAR00071      29,9382       107,9636        ,5925           ,8848 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    615,0                    N of Items = 14 

 

Alpha =    ,8927 

 

 

RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO KONTROLLI ÄITI 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00046      13,6860        25,5239        ,4910           ,7691 

VAR00048      13,7425        25,3959        ,5014           ,7672 

VAR00054      13,3595        24,6457        ,4811           ,7725 

VAR00058      13,8870        24,8394        ,5383           ,7602 

VAR00062      13,0471        24,6456        ,5095           ,7661 

VAR00066      14,0502        24,7333        ,5844           ,7520 

VAR00070      13,9545        25,6945        ,5341           ,7619 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    637,0                    N of Items =  7 

 

Alpha =    ,7908 
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RELIABILITEETTI KIINTYMYSSUHDEMITTARIN OSIO KONTROLLI ISÄ 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00047      13,8642        25,2983        ,4674           ,7618 

VAR00049      13,8498        24,6270        ,4989           ,7558 

VAR00055      13,4728        24,5793        ,4517           ,7661 

VAR00059      13,9633        24,3522        ,5229           ,7511 

VAR00063      13,1597        24,2816        ,4905           ,7578 

VAR00067      14,1438        23,9345        ,5822           ,7396 

VAR00071      14,0256        24,6393        ,5370           ,7488 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    626,0                    N of Items =  7 

 

Alpha =    ,7819 

 

 

RELIABILITEETTI VANHEMPIEN USKONNOLLISUUS  A N A L Y S I S - S CA L E  ALPHA) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00193       9,4457        17,4367        ,7658           ,8572 

VAR00194       9,1701        16,4411        ,8049           ,8474 

VAR00195       9,7402        18,2746        ,7806           ,8567 

VAR00196       9,4331        17,3910        ,7608           ,8583 

VAR00205       8,6551        18,7657        ,5659           ,9034 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    635,0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    ,8893 

 

 

RELIABILITEETTI ÄIDIN USKONNOLLISUUS   
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00205       4,6296         5,7050        ,5528           ,8436 

VAR00194       5,1404         4,8442        ,7256           ,6645 

VAR00196       5,4090         5,2653        ,7039           ,6924 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    648,0                    N of Items =  3 

 

Alpha =    ,8089 

 

 

RELIABILITEETTI ISÄN USKONNOLLISUUS   

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

VAR00193       4,8364         4,2930        ,6999           ,6392 

VAR00195       5,1308         4,7691        ,7053           ,6486 

VAR00205       4,0514         4,7852        ,5121           ,8509 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    642,0                    N of Items =  3 

 

Alpha =    ,7905 

 

 

RELIABILITEETTI LASTEN USKONNOLLISUUS  A N A L Y S I S  S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 



97  

VAR00197      21,4893        52,0318        ,2437           ,8447 

VAR00198      21,3438        49,1796        ,4099           ,8251 

VAR00199      21,7835        45,6302        ,5861           ,8040 

VAR00200      22,6281        49,1545        ,6087           ,8054 

VAR00201      22,8793        49,7950        ,5641           ,8095 

VAR00202      21,6711        44,3569        ,6956           ,7904 

VAR00203      21,8810        48,7408        ,4218           ,8241 

VAR00204      22,0645        43,8485        ,7158           ,7876 

VAR00205      21,7074        45,8530        ,6473           ,7972 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    605,0                    N of Items =  9 

 

Alpha =    ,8281 
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LIITE 2 

 

FREKVENSSIT 

 

Vanhempien jakautuminen kolmeen uskonnollisuusryhmään 

 

 

Hyvin uskonnolliset vanhemmat; pisteet 4-5  ryhmä 3 

 

Hieman uskonnolliset vanhemmat pisteet; 6-10  ryhmä 2 

 

Ei juurikaan uskonnolliset vanhemmat; pisteet 11-20  ryhmä 1 

 

Sekä ensimmäiseen että kolmanteen ryhmään sijoittuu noin 30 %  vastauksista. 

 

 

193-196 vanhempien usko

20,018,016,014,012,010,08,06,04,0

193-196 vanhempien usko

Fr
eq

ue
nc

y

200

100

0

Std. Dev = 4,34  

Mean = 8,6

N = 646,00

 

 

 

Statistics

VAUSKOLU

646

43

Valid

Missing

N
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VAUSKOLU

195 28,3 30,2 30,2

257 37,3 39,8 70,0

194 28,2 30,0 100,0

646 93,8 100,0

43 6,2

689 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 

 

Lasten jakautuminen eri uskonnollisuusryhmiin 

 

 

 

Hyvin uskonnolliset lapset; pisteet 9-19   ryhmä 3 

 

Hieman uskonnolliset lapset pisteet; 20-28  ryhmä 2 

 

Ei juurikaan uskonnolliset lapset;  pisteet 29-45  ryhmä 1 

 

Sekä ensimmäiseen että kolmanteen ryhmään sijoittuu noin 30 %  vastauksista. 

 

 

197-205 lapsen usko

45,0

42,5

40,0

37,5

35,0

32,5

30,0

27,5

25,0

22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

197-205 lapsen usko

Fr
eq

ue
nc

y

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = 7,68  

Mean = 24,7

N = 605,00

 

 
Statistics 
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Statistics

LAPUSKLU

605

84

Valid

Missing

N

 
 

 

LAPUSKLU

185 26,9 30,6 30,6

255 37,0 42,1 72,7

165 23,9 27,3 100,0

605 87,8 100,0

84 12,2

689 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 
 

Kiintymys vanhempiin 
 
 

Statistics

Kiintymys vanhempiin

596

93

Valid

Missing

N

 
 

Kiintymys vanhempiin

28 4,1 4,7 4,7

201 29,2 33,7 38,4

367 53,3 61,6 100,0

596 86,5 100,0

93 13,5

689 100,0

Torjuttu

Epävakaa

Turvallinen

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 
 
 
Moraalitasot 
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Statistics

moraalitasot

657

32

Valid

Missing

N

 
 

moraali tasot

56 8,1 8,5 8,5

325 47,2 49,5 58,0

276 40,1 42,0 100,0

657 95,4 100,0

32 4,6

689 100,0

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 
 
 
Perspektiivinottokyky 
 
 
 

Lapset, joilla hyvä perspektiivinottokyky;   pisteet 5,4-13,4 ryhmä 3 

 

Lapset, joilla kohtuullinen  perspektiivinottokyky;  pisteet 13,5-17,5 ryhmä 2 

 

Lapset, joilla huono perspektiivinottokyky;  pisteet 17,6-19,5 ryhmä 1 

 

Sekä ensimmäiseen että kolmanteen ryhmään sijoittuu noin 20 %  vastauksista. 
 

Statistics

PERSLUOK

660

29

Valid

Missing

N
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PERSLUOK

144 20,9 21,8 21,8

371 53,8 56,2 78,0

145 21,0 22,0 100,0

660 95,8 100,0

29 4,2

689 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 
 
 
Koulumenestys+looginen ajattelu 
 

 

Lapset, joilla hyvä loogisen ajattelun taso;   pisteet 16-29  ryhmä 3 

 

Lapset, joilla kohtuullinen  loogisen ajattelun taso;  pisteet 30-35  ryhmä 2 

 

Lapset, joilla huono loogisen ajattelun taso;  pisteet 36-40  ryhmä 1 

 

Sekä ensimmäiseen että kolmanteen ryhmään sijoittuu noin 20 %  vastauksista. 
 

 

Koulumenestys+looginen ajattelu  
 
 

Statistics

KMLLUOKA

661

28

Valid

Missing

N
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KMLLUOKA

153 22,2 23,1 23,1

388 56,3 58,7 81,8

120 17,4 18,2 100,0

661 95,9 100,0

28 4,1

689 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

 
 

 
 

Isän kotona/työssä kodin ulkopuolella 
 
 

1 kotona, 2 työssä, 3 osapäivätyössä, 4 työtön, 5 opiskelee 

 

Ylhäällä olevassa tilastossa on mukana, myös tilanteita, missä isä on sekä kotona että opiskelee. 

Alempana olevassa tilastossa olen poistanut vastaukset, joissa useampia vaihtoehtoja. 

 

 

Statistics

VAR00222

642

47

Valid

Missing

N

 
 

 

isä  kotona/työssä

50 7,3 7,8 7,8

506 73,4 78,8 86,6

66 9,6 10,3 96,9

14 2,0 2,2 99,1

6 ,9 ,9 100,0

642 93,2 100,0

47 6,8

689 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent
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Äiti kotona/työssä kodin ulkopuolella 

 

 

1 kotona, 2 työssä, 3 osapäivätyössä, 4 työtön, 5 opiskelee 

 

Ylhäällä olevassa tilastossa on mukana, myös tilanteita, missä äiti on sekä kotona että opiskelee. 

Alempana olevassa tilastossa olen poistanut vastaukset, joissa useampia vaihtoehtoja. 

 

Statistics

VAR00221

642

47

Valid

Missing

N

 

äiti kotona/työssä

112 16,3 17,4 17,4

409 59,4 63,7 81,2

71 10,3 11,1 92,2

34 4,9 5,3 97,5

16 2,3 2,5 100,0

642 93,2 100,0

47 6,8

689 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent
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LIITE 3 
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