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Tiivistelmä 
 
Tarkastelen kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassani haastavien lasten 
temperamenttipiirteitä sekä vanhempien kokemuksia tällaisten lasten 
vanhemmuudesta. Teoriatausta nojautuu hyvin pitkälle tunnetun 
temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen julkaisemaan 
kirjallisuuteen. Tutkimusaineistoni koostui internetin keskustelupalstan 
keskusteluista (70 nimimerkkiä, 118 viestiä) vuosilta 2007-2012. Kyseessä 
on kvalitatiivinen tutkimus ja aineiston analyysitapana toimi teemoittelu. 
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää haastavien lasten 
temperamenttipiirteitä sekä heidän vanhempiensa kokemuksia haastavan 
lapsen vanhemmuudesta. Tutkimuksessani painottuu vanhempien 
näkökulma, sillä aineisto perustuu vanhempien kirjoittamiin kokemuksiin. 
 
Tutkimustulokset ovat hyvin pitkälti yhteneväisiä aiempien tutkimusten 
kanssa. Haastavan lapsen temperamenttipiirteitä ovat muun muassa 
matala sopeutuminen, äkkipikaisuus, ärtyisyys, korkea intensiteetti, 
biologisten toimintojen epäsäännöllisyys, korkea aktiivisuustaso, 
aistikokemusten herkkyys sekä sinnikkyys. Suurin osa vanhemmista 
kokee haastavan lapsen koettelevan omaa vanhemmuuttaan. 
 
Tutkimukseni tulokset ovat hyödyksi jokaiselle kasvattajalle, koska ne 
auttavat heitä ymmärtämään paremmin lapsen käyttäytymistä. 
Vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuteensa ja tämän vuoksi 
tutkimuksestani on hyötyä myös esimerkiksi neuvola-, päiväkoti ja koulu-
toiminnan kehittämiseksi. 
 
Avainsanat: haastava lapsi, temperamentti, vanhemmuus, teemoittelu 
Muita tietoja: 
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi _x_ 
Suostun tutkielman luovuttamiseen lapin maakuntakirjastossa 
käytettäväksi __ (vain Lappia koskevat) 
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1 JOHDANTO 
 

 

 
Meillä jokaisella on omanlaisemme temperamentti, eli tapa, jolla 

reagoimme asioihin ja tapa toimia. Toiset ovat vauhdikkaampia ja toiset 

varovaisempia. Nämä erot tulevat esille jo varhaislapsuudessa. Näin ollen 

toiset lapset ovat tyytyväisemmän ja rauhallisemman oloisia kuin toiset. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia haastavien lasten 

temperamenttipiirteitä sekä haastavan lapsen vanhemmuutta. Haastavan 

lapsen vanhemmuus on aihe, joka herättää vilkasta keskustelua 

perheaiheisilla keskustelupalstoilla. Haastavan lapsen määritteleminen ei 

kuitenkaan ole varsin yksiselitteistä. Tämän vuoksi olen rajannut 

tutkimukseni siten, että tutkin haastavia lapsia, joiden vanhemmat ovat itse 

määritelleet heidät sellaisiksi. Tutkielmassani ei näin ollen ole mukana 

erikseen erityislapsia, vaan keskityn ennen kaikkea voimakkaan 

temperamentin omaaviin lapsiin. Rajasin myös käsitteen lapsi, sillä olen 

tässä yhteydessä erityisen kiinnostunut pienten lasten käyttäytymisestä. 

Näin ollen keskityn tutkielmassani alle kouluikäisiin lapsiin. Tähän 

päätymiseen vaikuttaa myös se, että kerään tutkimuksen aineiston 

internetin keskustelupalstalta, www.kaksplus.fi-sivustolta, jossa 

keskitytään eniten juuri varhaislapsuuteen. Kvalitatiivisen tutkimukseni 

menetelmänä käytän sisällönanalyysiä. 

 

Lukuisista temperamenttitutkimuksistaan tunnettu Liisa Keltikangas-

Järvinen on tehnyt minuun vaikutuksen jo opiskelujeni alkuvaiheessa. 

Luen suurella mielenkiinnolla hänen kirjojaan ja sitä kautta olen 

kiinnostunut temperamentista enemmänkin. Tästä syystä tutkimukseni 

teoreettisena pohjana toimii hyvin pitkälti Keltikangas-Järvisen julkaisemaa 

tutkimusta temperamenteista. Keltikangas-Järvistä pidetään suomalaisen 

temperamenttitutkimuksen uranuurtajana ja hän on julkaissut useita 

teoksia, jotka käsittelevät ihmisen temperamenttia. Hän toimii Helsingin 

yliopiston psykologian professorina. (www.wsoy.fi.) 

http://www.kaksplus.fi-sivustolta/
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Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää millaiset lapset ovat vanhempien 

mielestä haastavia. Halusin myös selvittää löytyykö näistä haastavista 

lapsista jotain yhtenäisyyksiä, esimerkiksi tiettyjä temperamenttipiirteitä. 

Haluan tuoda tutkimuksellani esiin sen, että jokainen lapsi tarvitsee 

temperamentilleen sopivan onnistumisympäristön. Tämä edesauttaa 

vahvan itsetunnon kehittymistä, joka syntyy päivittäisistä onnistumisista. 

(Viljamaa 2009, 7.) Tärkeää on kuitenkin muistaa, että sinänsä mikään 

temperamenttipiirre ei ole hyvä tai huono. Jos lapsi ei koe onnistumisia ja 

tunnetta siitä että häntä arvostetaan sellaisena kuin on, voi se johtaa 

siihen, että lapsi kokee jääneensä ilman rakkautta. (Furman 1997, 93.) 

Haluan muistuttaa vanhempia siitä, että lapsi on aina oikeanlainen. 

(Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen 2008, 86.) Erityisesti haluan 

painottaa samaa kuin Liisa Keltikangas-Järvinen (2009c, 143), että 

erilaiset lapset tarvitsevat erilaisen kohtelun. Lapsi ansaitsee hyvää 

kohtelua, sillä huonon kohtelun seurauksena hänessä vahvistuvat ilkeys, 

itsekkyys, pelokkuus, alistuneisuus, itsekeskeisyys ja puolustautuvuus. 

(Määttä & Uusitalo 2008, 7.) Keltikangas-Järvinen (2010a, 34) kuitenkin 

varoittaa tuijottamasta ainoastaan yksilön yksittäisiä piirteitä ja kehottaa 

sen sijaan katsomaan ihmistä kokonaisuutena. Hän mainitsee, että 

yksittäisillä piirteillä ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaan enneminkin sillä 

profiililla, joka piirteistä muodostuu. 

 

Temperamentin tiedostaminen on tärkeää, jotta lapsi voisi saada parhaat 

mahdolliset olosuhteet kasvulleen. Siitä huolimatta, että viimeisten 30 

vuoden aikana temperamenttitutkimusten saralla on edistytty, niin 

käytännössä temperamenttia ei ole vielä huomioitu riittävästi. Tämä on 

valitettavaa, sillä haastavan temperamentin omaava lapsi saa helposti 

jonkin diagnoosin, kuten ylivilkkausdiagnoosin, vaikka hänen vilkas 

käyttäytyminen olisi selitettävissä normaalilla vaihtelulla. (Carey & 

McDevitt 1995, 1.) 

 

Tutkimukseni toinen tärkeä tarkoitus on rohkaista haastavien lasten 

vanhempia uskomaan omaan riittävän hyvään vanhemmuuteensa. (ks. 

esim. Hirsijärvi & Huttunen 1997, 56.) Haastava lapsi luonnollisesti 
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koettelee vanhemmuutta, mutta vanhemman usko omaan hyvään 

vanhemmuteen auttaa häntä jaksamaan eteenpäin. Ellei vanhempi 

tiedosta, että lapsen haastava käyttäytyminen johtuu lapsen 

temperamentista, saattaa hän alkaa pitää itseään huonona vanhempana 

ja tällä on kauaskantoiset vaikutukset lapsen ja vanhemman väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 32.) Myös 

Crockenberg (2003, 1036) kirjoittaa, että vanhempien on helpompi 

suhtautua myönteisesti paljon negatiivisia tunteita kokevaan lapseensa 

tiedostettuaan käyttäytymiserojen olevan biologiaan pohjautuvia. 

 

Keskustelupalstalla vertaistuen merkitys on ymmäretty, mutta haastavien 

lasten temperamentistä ei voi koskaan puhua liikaa. Myös 

terveydenhuollon ammattilaisten olisi kyettävä rohkaisemaan vanhempia 

uskomaan omaan vanhemmuuteensa siitä huolimatta, että lapsi tuntuu 

koko ajan olevan huonolla tuulella. Äitiys- ja lastenneuvola voisi olla 

ratkaisevassa asemassa useiden vanhempien ja lasten välisen hyvän 

vuorovaikutuksen rakentamisessa, mikäli siellä keskusteltaisiin myös 

temperamentista. Vanhempien ja kasvattajien on tärkeää saada tietoa 

pienen lapsen kehityksestä tiedostaakseen kuinka tärkeässä asemassa he 

ovat lasten ensimmäisinä ikävuosina (Rusanen 2011, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

2 TEMPERAMENTTI JA HAASTAVA LAPSI 

 

 

 

2.1 Mikä on temperamentti? 

 

Liisa Keltikangas-Järvinen (2009a, 11) määrittelee temperamentin olevan 

taipumus tai tyyli, joka selittää ihmisten erilaisuutta. Sillä tarkoitetaan 

ihmisen yksilöllisiä, biologiaan pohjautuvia taipumuksia tai valmiuksia 

reagoida tietyllä tavalla sekä ympäristöön että sisäisiin tiloihin. (Rudasill 

2011, 148 ks. myös Doyle, Hudziak, McKee, Stanger & Rettew 2006, 

412.) Tällaiset taipumukset ovat synnynnäisiä ja ainakin osaksi 

perinnöllisiä. Taipumukset ilmaantuvat hyvin varhain, jo vauvaiässä ja 

säilyvät suhteellisen muuttumattomina läpi ihmisen elämän. (Keltikangas-

Järvinen 2009a, 12.) Vaikka temperamentti ei muutukaan, niin ihminen 

muuttuu. Kaikki kokemukset vaikuttavat ihmiseen, joiden kautta hän 

muuttuu joko itselleenkin tiedostamatta tai tiedostaen. Muuttumisesta 

huolimatta ihminen säilyttää minuuden. (Raina & Haapaniemi 2005, 17.) 

 

Useimmat psykologit ovat yhtä mieltä siitä, että temperamentti on 

objektiivisesti määriteltävissä ja se pohjautuu biologiaan. Heidän mukaan 

temperamentti on varhaislapsuudessa mitattavissa oleva ominaisuus, joka 

säilyy melko muuttumattomana läpi yksilön kehitysvaiheiden. (Sclafani 

2004, 22.) 

 

Sikiöaika on oleellinen temperamentin kehityksen kannalta, koska 

temperamentti muodostaa ihmisen persoonan biologisen osan ja on siten 

riippumaton oppimisesta ja kokemuksista. Temperamentin on tutkittu 

olevan osittain geneettisesti määräytynyt ja osittain seurausta biologisista 

eroista, joita on syntynyt raskausaikana sellaisissa asioissa kuin 

autonomisen hermoston reagointiherkkyys ja –voimakkuus ja aivojen 

metabolia. Aivojen metabolia temperamentin yhteydessä viittaa ennen 

kaikkea eroihin aivojen välittäjäaineiden kuten serotoniinin ja dopamiinin 

tasoissa ja toiminnassa. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 28-29.) Strelau 
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(1998, 115) mainitsee myös noradrenaliinin olevan yksi tärkeä 

temperamenttiin yhteydessä oleva välittäjäaine. Ihminen ei siis ole 

syntyessään tyhjä taulu, ”tabula rasa”, vaan omaa jo silloin perimän kautta 

saadut temperamenttipiirteet. (Anttila, Lähdesmäki, Ojanen, Oksala & 

Paavilainen 2004, 43.)  

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan lapsen ensimmäisten vuosien 

hoivakokemukset voivat muuttaa temperamentin biologista pohjaa. 

(Keltikangas-Järvinen 2010a, 29.) Myös Crockenberg (2003) mainitsee, 

että lapsen temperamentti ja sukupuoli yhdistettynä hoidon laatuun, 

tyyppiin ja määrään vaikuttavat lapsen kehitykseen siinä määrin, että näitä 

tekijöitä ei saisi jättää huomioimatta lapsen hoidon suunnittelussa.  Hänen 

mukaan on olemassa jo riittävästi näyttöä siitä, että voidaan suositella 

vanhemmille, että nämä huomioisivat lapsen temperamentin ja 

sukupuolen suunnitellessaan lapsen päivähoitoa. (Crockenberg 2003, 

1034, 1035.) Hoidon ja kasvatuksen tuloksena synnynnäisestä 

temperamentista muovautuu lopulta ihmisen persoonallisuus. 

(Keltikangas-Järvinen 2010b, 72.). Keltikangas-Järvinen (2010b, 72) 

huomauttaakin, että mistä tahansa synnynnäisestä temperamentista on 

mahdollista saada sosiaalinen ja sopeutuva. (Keltikangas-Järvinen 2010b, 

72.) Myös Greenspan ja Salmon (1996, 3) ovat sitä mieltä, että lapsen 

käyttäytymisen muuttamisen lisäksi on mahdollista muuttaa myös lapsen 

hermoston työskentelemistä varhaisilla hoivakokemuksilla. 

 

Viljamaa (2009) kuvaa temperamenttia persoonallisuuden ytimeksi. Hänen 

mukaan ihmisestä on helppo huomata nopeastikin onko hän hidas, nopea, 

ulospäin suuntautunut vai sulkeutunut. (Viljamaa 2009, 11.) Iän myötä 

vähiten muuttuvia temperamenttipiirteitä ovat rytmisyys sekä liikkeiden 

nopeus ja voima, jotka ilmenevät esimerkiksi ihmisen tavassa kävellä, 

puhua ja syödä. Temperamentti on vastaus siihen kysymykseen, miksi 

samassa kulttuurissa ja jopa samassa perheessä kasvaneet lapset voivat 

olla hyvinkin erilaisia. Erilaisten temperamenttipiirteiden taustalla on 

biologia, sillä temperamenttierot perustuvat eroihin aivofunktioissa, 
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fysiologisissa reaktioissa ja sisäerityksessä. (Keltikangas-Järvinen 2010b, 

71-72.)  

 

Persoonallisuuspsykologian oppikirjassa (Anttila ym. 2004, 43) 

temperamentin kuvaillaan olevan biologisiin perintötekijöihin pohjautuva 

persoonallisuuden perusta, johon kuuluu sekä toimintaa, että tunnetiloja. 

(Anttila ym. 2004, 43.) Persoonallisuus on kuitenkin hyvin voimaakaasti 

kulttuurin ja kasvatuksen tulos, joten se ei niinkään tee ihmisestä yksilöä, 

vaan ennemminkin temperamentti. Temperamentti varmistaa sen, että 

jokainen reagoi yksilöllisellä tavalla esimerkiksi kasvatukseen. 

(Keltikangas-Järvinen 2010a, 30-31.) Yhteenvetona todettakoon, että 

ihmisen käyttäytymisreaktiot muodostuvat perityn temperamentin ja 

elämänkokemusten pohjalta. (Kagan & Snidman 2004, 5.)  

 

Temperamenttireaktio on se, joka tapahtuu ihmisessä, kun jotain 

yllättävää sattuu. Se on reaktio, joka tapahtuu ennen kuin asiaa ehditään 

tietoisesti pohtia ja soveltaa opittuja käyttäytymismalleja. (Dunderfelt 1998, 

19.) Ihminen päättää lopullisen käytöksensä itse, mutta tietoisten 

päätösten taustalla vaikuttaa aina ihmisen synnynnäiset taipumukset. 

Temperamentti ei kerro mitä ihminen tekee ja miksi, sitä vastoin se antaa 

vastauksen kysymykseen miten ihminen tekee sen, mitä tekee. Se ei 

myöskään kerro mitään ihmisen suorituksen tasosta. (Keltikangas-

Järvinen 2009a, 12.) Tärkein temperamentin seuraus on aikuisen ihmisen 

persoonallisuus, (Keltikangas-Järvinen 2009b, 49) joka ei ole koskaan 

valmis. (Viljamaa 2009, 11.) 

 

2.2 Temperamenttipiirteet ja lapsen käyttäytyminen 
 

Viimeisten 30 vuoden aikana tehtyjen tutkimusten perusteella 

temperamenttipiirteet ovat luokiteltavissa yhdeksään kategoriaan. 

Ensimmäisenä mainittakoon aktiivisuus, jolla viitataan fyysisen 

liikehdinnän määrään esimerkiksi ihmisen nukkuessa, syödessä, 

leikkiessä jne. Toisena piirteenä Carey (1998) mainitsee rytmisyyden, jolla 

hän tarkoittaa fysiologisten toimintojen säännöllisyyttä, kuten 
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säännöllisyyttä nukkumisessa ja nälän tunteen kokemisessa. Seuraavaksi 

mainitaan lähestyminen ja välttäminen, joilla viitataan ihmisen 

ensimmäiseen reaktioon uudessa tilanteessa. Sopeutuvaisuudella 

puolestaan tarkoitetaan ihmisen kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. 

Intensiteetti-käsitteellä kuvaillaan ihmisen reaktion voimakkuutta. Mielialan 

kuvaillaan olevan yksi ihmisen temperamenttipiirre, joka viittaa yksilön 

kykyyn kokea erilaisia tunteita eri tilanteissa. Yksilöiden erot 

temperamenttipiirteissä voidaan havaita myös heidän sinnikkyyksissään. 

Tätä voidaan selvittää tarkkailemalla yksilön kykyä selviytyä matkansa 

varrella kohtaamistaan esteistä. Yhtenä temperamenttipiirteenä voidaan 

pitää myös ihmisen kykyä keskittyä nykyiseen tekemiseensä, toisin 

sanoen kykyä sulkea häiriötekijät itsensä ulkopuolelle. Viimeisimpänä 

temperamenttipiirteenä mainitaan aistikokemuksen kynnys. Tällä 

tarkoitetaan lasten erilaisia eroja reagoida aistiärsykkeisiin, kuten vaikkapa 

valoon ja ääniin. (Carey 1998, 523-524.) 

 

Mitään piirrettä ei voida kutsua temperamenttipiirteeksi, ennen kuin on 

osoitettu, että se säilyy eri kehitysvaiheiden yli ja pysyy muuttumattomana 

eri tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että syntyessään lapsi saa 

tietynlaisen temperamentin, joka ei muuksi muutu. Keltikangas-Järvisen 

(2009b) mukaan aivoissa tapahtuu syntymän jälkeen paljon biologisten 

prosessien muuttumista, jotka muuttavat myös temperamenttia. Tosin 

perustemperamentti voi säilyä samana, mutta sen ulospäin näkyvä ilmiasu 

voi saada uusia muotoja. Samanlaisena yli kehitysvaiheiden säilyvää 

temperamenttipiirrettä kutsutaan homotyyppiseksi temperamenttipiirteen 

pysyvyydeksi. Heterotyyppinen pysyvyys on kyseessä silloin, kun piirre 

muuttuu. Huomionarvoista on myös ympäristön suhtautuminen erilaisiin 

ominaisuuksiin, sillä sama ominaisuus, joka tekee vauvasta vaativan ja 

hankalan, voi muutamaa vuotta myöhemmin näyttäytyä saman lapsen 

määrätietoisena toimintana. Kasvatus muokkaa erilaisia 

temperamenttipiirteitä eri tavoin, ja se määrää lopulta sen, miten 

temperamentti ilmenee ja kuinka sitä saa osoittaa. (Keltikangas-Järvinen 

2009b, 49-52.)  
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Vanhemmat kasvattavat eri tavoin eri tempermanettipiirteillä varustettuja 

lapsiaan. Vilkas lapsi saa helposti osakseen kieltoja ja tätä kautta paljon 

negatiivista huomiota. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 31.) Myös 

Crockenbergin (2003) mukaan on olemassa näyttöä, että helposti 

negatiivisia tunteita näyttävät lapset saavat muita lapsia helpommin 

osakseen vähemmän hellävaraista hoitoa. Tämä pätee niin vanhempien 

kuin muidenkin lapsen kasvattajien, kuten päiväkodin henkilökunnan 

antamaan hoivaan. (Crockenberg 2003, 1036.)  

 

Jotkin piirteet ovat melko neutraaleja, joihin ei kohdistu suuria 

muokkaustarpeita. Tällöin temperamenttipiirre säilyy suhteellisen 

muuttumattomana. Jotkut temperamenttipiirteet koetaan ympäristön 

kannalta vaikeammiksi, ja niille asetetaan suuriakin muutosvaatimuksia. 

Tämä voi johtaa siihen, että ihmiselle kehittyy huono itsetunto, koska 

hänellä ei ole mahdollisuutta toimia ”vapaasti”, hänelle luonnollisella 

tavalla, vaan hän joutuu jatkuvasti kokemaan olevansa jotenkin 

vääränlainen. (Keltikangas-Järvinen 2009b, 49-52.) Cacciatore ym. (2008) 

painottavat, että jokainen on hyväksyttävä omanlaisenaan, mutta lisäävät 

kuitenkin, että joitakin temperamenttipiirteitä voi tarvittaessa jopa ohjailla. 

Kaikkien temperamenttien kanssa oppii tulemaan toimeen ja jokaisessa 

piirteessä on omat vahvuutensa ja haasteensa. (Cacciatore ym. 2008, 86.)  

Komsi (2009, 7) on tehnyt pitkittäistutkimuksen lapsen temperamentin 

pysyvyydestä. Hän tarkasteli vauvoja kuuden kuukauden iästä viiden ja 

puolen vuoden ikään. Tämä tutkimus nojautui vanhempien näkökulmaan, 

sillä hän arvioi lapsen temperamenttia molempien biologisten vanhempien 

kertomusten pohjalta. Tulosten mukaan temperamentin pysyvyys oli 

kohtalainen tai vahva puolen vuoden iästä viiden ja puolen vuoden ikään. 

 

Jotkut ihmiset suhtautuvat hyvin varauksellisesti ja ennakkoluuloisesti 

kaikkeen uuteen, kun taas toiset haluavat kokea uutta ja jännää lähes joka 

hetki. Näitä Liisa Keltikangas-Järvinen (2009) nimittää 

temperamenttipiirteiksi. Tutkijat ovat hyvin pitkälle samaa mieltä siitä, että 

temperamenttitutkimusten keskiössä on sellainen temperamenttipiirre, jota 

nimitetään taipumukseksi lähestyä tai välttää uusia asioita. Näin ollen 
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voidaan tehdä karkea kahtiajako: ihmiset ovat joko lähestyjiä tai välttäjiä. 

Jako tehdään sen mukaan, mikä on heidän ensireaktionsa uudessa 

tilanteessa. (Keltikangas-Järvinen 2009a, 50-51.) Myös Viljamaan (2009) 

mukaan temperamenttitutkimuksen tärkein käsite on lähestymis-

välttämispiirre. Lähestyjä ottaa kontaktia ja tarttuu asioihin nopeasti kun 

taas välttäjä vaatii sekä aikaa että turvallisen viestintätilanteen. 

Lähestyjätyyppi suhtautuu kaikkeen uuteen kiinnostuneesti ja hänelle on 

tyypillistä hakeutua itse uusiin tilanteisiin ja haasteisiin ja ottaa riskejä. 

Välttäjällä on taipumus vetäytyä syrjään, ja hän on hyvin varovainen. 

Uudet ja oudot tilanteet saattavat aiheuttaa hänelle ahdistusta. (Viljamaa 

2009, 11 ks. myös Keltikangas-Järvinen 2009a, 51.) Brittiläinen psykiatri 

Jonh Bowlby nimittää lähestymis-etäisyydenotto-mallia vetäytyväksi 

käyttäytymiseksi. Vetäytyvä käyttäytyminen ilmenee siten, että esimerkiksi 

vieraassa paikassa ollessaan lapsi voi olla haluton ottamaan kontaktia 

muihin ihmisiin kuin läheisenä pitämäänsä hoitajaan. (Rusanen 2011, 33.) 

Lähestymis-välttäjä käyttäytymispiireteisiin liittyy läheisesti myös tutkimus, 

jossa havainnoitiin päivähoidossa olevia lapsia. Tutkimuksen mukaan 

kokopäiväisesti hoidossa olleilla lapsilla havaittiin lisääntynyt kortsiolin 

eritys. Temperamentiltaan sosiaalisesti varautunut lapsi muutti 

käyttäytymistään entistä estyneemmäksi lisääntyneen kortisolitason 

vuoksi. Eniten negatiivisia tunteita ilmaisivat päivähoidossa olevat pojat. 

Tätä selittänee se, että tytöt pystyvät hallitsemaan tunteitaan poikia 

paremmin, ja kykenevät säätelemään käyttäytymistään myös ollessaan 

stressantuneita. (Crockenberg 2003, 1034-1036.) 

 

Temperamenttipiirrettä, joka saa ihmisen varautuneeksi kaiken uuden 

edessä kutsutaan inhibitioksi eli estyneisyydeksi. Ujoudesta on kyse 

silloin, kun tällainen varautuneisuus liittyy nimenomaan tilanteisiin, joissa 

kohdataan uusia ihmisiä. Estyneet ihmiset ovat ujoja ja varautuneita myös 

sosiaalisissa tilanteissa, mutta ujot eivät välttämättä ole estyneitä uusissa, 

yllättävissä tilanteissa, vaan varautuneita ainoastaan kohdatessaan uusia 

ihmisiä. (Keltikangas-Järvinen 2009a, 57.) Lapset, jotka eivät ole erityisen 

ujoja suhtautuvat uusiin ihmisiin varsin luonnollisesti. (Rudasill 2011, 148.) 
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Yksinkertaisen ja mielenkiintoisen tutkimuksen lasten estyneisyydestä ja 

ei-estyneisyydestä teki Snidman vuonna 1989, jolloin hän kuvasi suurta 

lapsiryhmää, joka koostui noin 2,5-vuotiaista lapsista ja heidän äideistään. 

Koetilanteessa lapsi leikki tuntemattoman, samaa sukupuolta olevan 

lapsen kanssa siten, että heidän äidit olivat myös läsnä. Leikkituokion 

loppupuolella sisään astui nainen, joka oli piilottanut päänsä ja 

ylävartalonsa muovisen suojuksen alle. Lyhyen hiljaisuuden jälkeen hän 

kutsui lapsia luokseen. Sellaiset lapset, jotka pitäytyivät äitinsä lähellä tai 

olivat haluttomia menemään vieraan aikuisen luokse, nimitettiin estyneiksi. 

Ei-estyneiksi puolestaan luokiteltiin ne lapset, jotka käyttäytyivät 

päinvastoin kuin edellä mainitun ryhmän lapset. Snidmanin kokeen 

mukaan noin 15% lapsista olivat ujoja vieraan lapsen seurassa ja 

arkailivat lähestyä outoa aikuista. Rohkeita ja sosiaalisia lapsia oli 14% . 

Näiden kahden ryhmän lapsia tarkkailtiin uudestaan heidän ollessaan 4-, 

5-, 7- ja 13-vuotiaita. Lopputulosten mukaan estyneet lapset käyttäytyivät 

edelleen estyneesti ja ei-estyneet säilyttivät käyttäytymisessään 

rohkeutensa ja sosiaalisuutensa. Vain kolme lasta 49:stä muutti 

käyttäytymistään estyneisyydestä ei-estyneeksi tai toisinpäin. (Kagan & 

Snidman 2004, 8.) 

 

Ihmisiä erotteleva toinen tärkeä temperamenttipiirre on intensiteetti. 

Korkealla intensiteetillä tarkoitetaan kontaktin rajuutta ja matalalla 

varovaisuutta. Korkean intensiteetin omaava ihminen tekee kaiken 

kiihkeästi. Tämä saattaa matalan intensiteetin omaavasta ihmisestä tuntua 

joskus jopa pelottavalta. (Viljamaa 2009, 11, 21.) Myös Brandstatterin ja 

Eliaszin (2001, 77) mukaan temperamentista puhuttaessa 

ydinkysymyksenä on juuri ihmisen jaottelu joko intensiivisiin tai vakaisiin 

tyyppeihin. Persoonallisuuspsykologian oppikirjassa (Anttila ym. 2004, 43) 

puhutaan impulsiivisuudesta, jonka merkitys on lähellä Viljamaan 

luonnehdintaa korkeasta intensiivisyydestä. Imulsiivisen lapsen mainitaan 

olevan nopea reagoimaan asiohin ilman harkintaa. Ominaista tällaiselle 

lapselle on myös se, että hän ei kontrolloi tunteitaan, ei jaksa keskittyä 

asioihin ja pyrkii saamaan jatkuvasti vaihtelua. (Anttila ym. 2004, 43.) 

Samoilla linjoilla ovat myös Eyberg & Webster-Stratton (1982, 124), jotka 
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kuvaavat vaikean temperamentin omaavien lasten olevan hyvin aktiivisia 

ja paljon negatiivisia tunteita kokevia. 

 

Temperamentti ja lapsen käyttäytyminen ovat vahvasti sidoksissa 

toisiinsa. Se näkyy jo pienen vauvan käyttäytymisessä. Kaikilla vauvoilla 

on omat tapansa näyttää tunteita. Yksi voi ilmaista tunteensa hyvinkin 

äänekkäästi siinä missä toinen ilmoittaa huonosta olostaan vain hiukan 

kitisemällä. Tämä ei tarkoita, että toisella olisi paljon huonompi olo, vaan 

hän ilmaisee tunteitaan suurin elein. Sama pätee myös ilon tunteisiin. 

(Cacciatore ym. 2008, 87.) Temperamentti vaikuttaa siihen, miten jo 

vastasyntynyt vauva reagoi ympäristöönsä ja omasta kehosta tuleviin 

ärsykkeisiin. (Anttila ym. 2004, 43.) Temperamenttipiirteet ilmenevät sekä 

käyttäytymis- että keskittymiseroina, tunnereaktioina sekä motorisen 

aktiivisuuden eroina. (Strelau 1998, 114.)  

 

Helpoksi ihmiseksi voidaan kuvailla sellaista, joka on tyytyväinen ja 

sopeutuvainen ja vaikeaksi ihmiseksi puolestaan sellaista, joka on herkkä 

tai raju. (Viljamaa 2009, 11.) Erilaiset temperamentit siis vaikuttavat siihen, 

millaista hoitoa lapsi saa ja kuinka se säätelee lapsen ja kasvattajan 

välistä vuorovaikutusta. Tämän vuorovaikutuksen seurauksena kehittyy 

ihmisen persoonallisuus. (Keltikangas-Järvinen 2009b, 49-51.) 

Samankaltainen ajatus lapsen ja vanhemman välisestä 

vuorovaikutuksesta sisältyy myös psykoanalyytikko Mahlerin teoriaan 

lapsen kehityksestä. Hän kutsuu lapsen psyykkistä kehitystä 

psykologiseksi syntymäksi, jossa lapsen psykologinen minä rakentuu 

lapsen ja hoitajan välisessä inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Tämän 

psyykkisen kasvun kehittyminen kestää lapsen kolmen-kuuden 

ensimmäisen ikävuoden ajan. (Keltikangas-Järvinen 1994, 38.) Mahler on 

jakanut psykologisen syntymän viisivaiheiseksi prosessiksi. Prosessin 

onnistuminen edellyttää, että lapsella on pysyvä ja turvallinen hoitaja 

tämän ensimmäisen kolmen vuoden ajan. (Rusanen 2011, 25.) Mahlerin 

kanssa samoilla linjoilla on Stern, jonka mukaan lapsen minuus syntyy 

aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön ja sen ihmisten kanssa. 

(Dunderfelt 2006, 70.) Myös Ojanen (1994) mainitsee, että ihmisen 



 15

identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eikä ihmisen 

minuus voi kehittyä ilman sosiaalista palautetta. (Ojanen 1994, 23.) Aina 

hyväntuulinen ja helposti uusiin tilanteisiin sopeutuva vauva saa osakseen 

helpommin myönteistä palautetta kuin ikätoverinsa, joka suhtautuu 

kaikkeen uuteen negatiivisesti ja on muutenkin helposti ärtyvä. Sopeutuva 

vauva luo itselleen huomattavasti suotuisamman ympäristön kuin 

haastava vauva. (Keltikangas-Järvinen 2009a, 45-46.) 

 

Sopeutumisesta puhutaan silloin, kun tarkastellaan ihmisen suhtautumista 

muutoksiin, miten nopeasti hän hyväksyy muutoksen, kuinka hän toimii 

muutostilanteissa ja miten pitkälle hänen joustamiskykynsä venyy. 

Matalan sopeutuvaisuuden omaavalle ihmiselle kaikki muutos on vaikeaa. 

Mieluiten hän säilyttäisi asiat ennallaan ja vastustaa kaikkea sitä, mikä 

saattaisi horjuttaa tätä pysyvyyttä. Pienen lapsen käyttäytymisessä tämä 

näkyy usein siten, että lapsi sanoo ensin joka asiaan ”ei”. Lapsen 

sopeutumista on helppo arvioida muutoksen hyväksymiseen kestävän 

ajan perusteella. On selvää, että lapsen hidas sopeutuminen vaikeuttaa 

arjen rutiineja. Lapsen suostuttelu kaikkeen uuteen vie paljon aikaa, ja 

lopulta suostuttuaan hän ei enää halua lopettaa tekemistä. Lapsi ei 

yksinkertaisesti ehdi sopeutua vanhempiensa vaatimuksiin ja tästä syystä 

häntä pidetään hankalana lapsena. Juuri kun hän on ehtinyt innostua 

ulkona leikkimisestä, täytyykin jo siirtyä sisälle. Lapsen matalaa 

sopeutumista pidetään helposti turhana kiukutteluna. (Keltikangas-

Järvinen 2009a, 96.) Ihmisen suhtautuminen uusiin tilanteisiin ja ihmisiin ei 

ole mallioppimisen tulosta, vaan yksinomaan perinnöllisen temperamentin 

määräämää. (Keltikangas-Järvinen 2010, 71.) Dettling ym. (2000) 

havaitsivat, että päivähoidossa olevien lasten lisääntynyt kortisolin 

tuotanto oli suurempaa sellaisilla lapsilla, joilla on herkkyys kokea 

negatiivisia tunteita helposti sekä sellaisilla lapsilla, joiden itsekontrolli on 

heikkoa. (Crockenberg 2003, 1035.) 

 

Sosiaalinen ujous ilmenee varautuneisuutena ja ujoutena ja sitä ei 

mielellään sallita lapselle. Näin ollen sitä yritetään kitkeä pois lapsen 

käyttäytymisestä. Tästä voi aiheutua lapselle elinikäisiä ongelmia, koska 



 16

hän joutuu toimimaan vastoin temperamenttiaan. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 72-73.) Vierastaminen on hyvä merkki lapsen kognitiivisen 

kehityksen etenemisestä, koska tämä kertoo lapsen kehittyneistä 

havaitsemiskyvystä, erottelukyvystä sekä hyvästä muistin kehittymisestä. 

Lisäksi vauvan vierastaminen viittaa myös siihen, että lapsen elämässä on 

olemassa turvallinen hoitaja, johon hän on kiintynyt. (Rusanen 2011, 41.) 

 

Ensisijaisesti temperamentin on katsottu säätelevän lapsen 

käyttäytymistä. Temperamentin vaikutus on kuitenkin laajempi, sillä se 

vaikuttaa myös lapsen fyysisiin ominaisuuksiin, kuten alttiuteen kärsiä 

esimerkiksi unihäiriöistä tai koliikista. Useiden tutkimusten mukaan 

temperamenttipiirteet ovat yhteydessä myös lapsen kehitykseen. Ei ole 

kuitenkaan riittävästi näyttöä, että temperamenttipiirteet selittäisivät lapsen 

kehityksen vakavaa viivästymää tai vastaavasti nopeaa edistymistä. Ne 

voidaan kuitenkin yhdistää lapsen kehityksen normaaliin vaihteluun, sillä 

esimerkiksi aktiivinen lapsi on taipuvaisempi kehittymään motorisesti 

nopeammin kuin vähemmän aktiivinen ikätoverinsa. Helposti lähestyvä 

lapsi puolestaan kehittyy todennäköisesti kielellisesti nopeammin kuin 

varovainen lapsi, edellyttäen, että hän saa riittävästi virikkeitä ympäristöstä 

kielellisen kehityksen tukemiseksi. (Carey 1998, 528-529.) 

 

Myös koulumenestyminen on yhteydessä lapsen temperamenttiin, sillä 

esimerkiksi sinnikkyys ja sopeutuminen on yhdistetty koulussa 

menestymiseen. (Carey 1998, 529.) Vaikka oppilaan temperamentti ei 

vaikutakaan yksilön älykkyyteen, niin sillä on kuitenkin laajalti merkitystä 

hänen koulunkäyntiinsä, koska se vaikuttaa mm. yksilön kykyyn sopeutua 

koulumaailman haasteisiin. (Keltikangas-Järvinen 2006, 11, 55-56.) 

Lapsen koulumenestymiseen temperamentin ohella vaikuttaa myös 

vanhemmuus. (Hoover-Dempsey & Sandler 1995, 311.) 

 

2.3 Haastava lapsi 
 
Arviolta 10-20% syntyvistä vauvoista luokitellaan haastaviksi. Määrä 

vaihtelee lähteestä riippuen. (Sclafani 2004, 24; Stephens 2003, 1.) 
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Kuitenkin oleellista on pohtia kysymystä kuka on haastava lapsi. Tähän ei 

ole olemassa yksiselitteistä vastausta, sillä siinä missä joku kokee 

lapsensa olevan haastava, voi se toiselle tuntua helpolta tapaukselta. Näin 

ollen voidaankin pohtia onko haastavia lapsia lainkaan, vai onko kyse vain 

joustamattomasta ympäristöstä? Myös Greene (2006) toteaa, että jos 

lapset vain osaisivat käyttäytyä hyvin, niin he käyttäytyisivät. Hänen 

mukaan raivokohtauksia saaville lapsille tai muuten sopimattomasti 

käyttäytyville lapsille on asetettu liian suuri vaatimustaso heidän 

kognitiivisiin taitoihin nähden. Ajatteluun ja tietämykseen pohjautuvat 

vaatimukset ylittävät lapsen kyvyn reagoida joustavasti ja sopeutuvasti. 

Ympäristön vaatimukset eivät saa olla kohtuuttomia kenellekään, mutta 

erityisen tärkeää tämä on huomioida helposti tulistuvien lasten kanssa. 

Jotkut lapset eivät vain edisty toivotulla tavalla joustavuudessa ja 

turhautumisen sietämisessä. (Greene 2006, 13, 29-30.) 

 

Greenspan ja Salmon (1996, 4-5) puolestaan kuvailevat haastavan lapsen 

olevan sellainen, jonka vartalo ei yksinkertaisesti toimi toivotulla tavalla. 

Hän saattaa reagoida hyvin herkästi esimerkiksi kosketukseen tai ääniin. 

Esimerkiksi kevyt silittäminen lapsen selkään voi herkän lapsen mielestä 

olla verrattavissa hiekkapaperilla silittämiseen, kun taas toisen mielestä se 

voi tuntua varsin mukavalta (Greenspan & Salmon 1996, 11). Greenspan 

ja Salmon (1996) mainitsevat haastavan lapsen persoonallisuuden 

piirteisiin kuuluvan herkkyyden, pidättäytyvyyden, uhmakkuuden, 

tarkkaamattomuuden ja aggressiivisuuden. He myös muistuttavat, että 

yksilöä ei voi kuitenkaan luokitella ainoastaan yhden piirteen perusteella. 

(Greenspan & Salmon 1996, 8, 286.) Lapsen temperamentti voi ilmentyä 

eri tilanteissa eri tavoin. (Brooks & Goldstein 2002, 112.) 

 

Haastavaksi lapsi voi muuttua myös, jos hän kokee paljon pettymyksiä. 

Tämän seurauksena hän kokee paljon vihaa, jota koettaa viestittää 

ympäristölleen. Mikäli ympäristö ei reagoi lapsen viesteihin, saattaa hän 

tallentaa nämä negatiiviset tunteensa oman mielen sisään. Tämän 

seurauksena jokainen uusi pettymys voi aiheuttaa lapselle 

raivokohtauksen. (Sinkkonen 2010, 71-72.) 
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Viljamaa (2009) luonnehtii haastavan lapsen olevan perustyytymätön. 

Vielä hankalammaksi ihmisestä tekee korkean intensiteetin yhdistäminen 

perustyytymättömyyteen. Tällöin ihminen kertoo epäkohdat suureen 

ääneen kaiken kansan kuultavaksi. (Viljamaa 2009, 6). Intensiivisyyden 

lisäksi haastavalle lapselle on ominaista olla ailahtelevainen. (Brooks & 

Goldstein 2002, 114.) Viljamaa (2008) opastaakin kasvattajia sovittamaan 

lapsen temperamenttia ympäristöön sopivammaksi. Hän mainitsee myös, 

että haastavan lapsen suuret tunteet vaativat paljon henkistä tilaa sekä 

ymmärtämystä, kannustusta ja rakkautta enemmän kuin niin sanotut 

keskivertolapset. (Viljamaa 2008, 6, 149.) Avainasemassa lapsen 

tunteiden käsittelyssä on usein leikki. (Arnold 2010, 83.) 

 

Kanadalaisen Richard E. Tremblayn mukaan useimmat lapset käyttäytyvät 

2-3-vuotiaina fyysisesti aggressiivisesti, esimerkiksi tönimällä toisia ja 

ottamalla leluja kädestä. Tremblayn mukaan tämä on kuitenkin 

peruskäyttäytymismalli, josta lapsi oppii vähitellen pois, jos ympäristö ei 

vahvista eikä hyväksy tällaista käyttäytymistä. (Greene 2006, 12.) Myös 

Kokko (2009) mainitsee, että on esitetty tutkimustuloksia, joiden 

perusteella aggressiivisuus on huipussaan kahden vuoden iässä.  Joillakin 

ihmisillä aggressiivisuus on poikkeuksellisen voimakasta jo lapsuusiässä 

ja siitä voi tulla suhteellisen pysyvä toimintatapa, joka toistuu useissa 

tilanteissa ja säilyy kehitysvaiheesta toiseen. (Kokko 2009, 159, 163.) 

 

Viljamaa (2006) kuvaa oikeanlaista aggressiivisuutta ennemminkin 

jämäkkyydeksi. Sellainen aggressiivisuus auttaa lasta elämässä, 

esimerkiksi siten, että ei jää toisten varjoon. Hänen mukaan tietty 

jämäkkyys on myös ihmisen liikkeelle paneva voima. (Viljamaa 2006, 161.) 

Keltikangas-Järvinen (2009c, 77) on eri mieltä aggressiosta. Hänen 

mukaan kenelläkään ei ole synnynnäistä taipumusta käydä toisen 

kimppuun. Aggressio on hänen mukaan aina häiriö jollakin psyykkisen 

kehityksen osa-alueella tai jossakin psyykkisen kehityksen vaiheessa. 

(Keltikangas-Järvinen 2009c, 77.) Ihminen on luonnostaan hyvä ja jotain 

on mennyt kehityksessä tai oppimisessa vikaan, mikäli ihminen käyttäytyy 
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aggressiivisesti. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 71.) Lapsen aggressiivista 

käyttäytymistä lisää myös lapsen emotionaalinen hylkääminen, jolla 

tarkoitetaan läheisen tunnesiteen puuttumista lapsen ja vanhemman 

välillä. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 180). Rusasen (2011, 71) ajatukset 

aggressiivisuudesta muistuttavat Keltikangas-Järvisen ajatuksia, sillä 

myös Rusasen mukaan aggression taustalla on häiriö lapsen 

kehityksessä. Hän mainitsee, että turvaton kiintymyssuhde on voinut 

vaikuttaa siihen, että lapsen pelkoihin ei ole vastattu, jolloin hän on 

kokenut turvattomuutta. Näin ollen lapsi ei ole oppinut tunnistamaan 

pelkojaan ja kokee, että ainoa tapa selvitä pelottavasta tilanteesta on 

puolustaa itseään. Konfliktitilanteissa he tukeutuvat helposti aggression 

käyttöön. (Rusanen 2011, 71.) 

 

Sinkkosen (2010) mukaan pojat ovat tyttöjä taipuvaisempia 

aggressiiviseen käyttäytymiseen. Hän jakaa aggressiivisuuden tuhoavaan 

ja ei-tuhoavaan sekä vihamieliseen ja ei-vihamieliseen aggressioon. Ei-

tuhoavaa aggressiota voidaan luonnehtia positiiviseksi luonteenpiirteeksi, 

sillä se saa aikaan lapsen uteliaisuuden heräämisen. Tämän ansiosta 

lapselle saattaa syntyä myös tarve mennä muiden joukkoon pienen 

ahdistuksen uhallakin. Tuhoavaksi, vihamieliseksi tunteeksi aggressio 

muuttuu vasta sitten kun lapsi turhautuu. Mikäli lapsi kokee liian paljon 

pettymyksiä, voi aggressio muuttua automaattiseksi reaktioksi, joka voi 

ryöpsähtää valloilleen pienestäkin ärsykkeestä. Sinkkonen (2010) ei 

kuitenkaan usko, että lapsi voi muuttua aggressiiviseksi ainoastaan 

mallioppimisen ja väkivaltaisten videoiden perusteella, vaan silloin hänen 

kehityksessään on mennyt jotain vikaan. (Sinkkonen 2010, 68-70.) 

 

Keltikangas-Järvinen (2009c) luonnehtii vaikeaa temperamenttia 

sellaiseksi, jolle on ominaista ensinnäkin biologisten toimintojen 

epäsäännöllisyys. Tämä ei rajoitu ainoastaan vauvaikään, vaan voi jatkua 

aikuisenakin. Haastavan temperamentin omaavalle ihmiselle on ominaista, 

että kaikki sopeutuminen kestää ja ensireaktio uusiin tilanteisiin on 

vetäytyminen, varautuneisuus ja tilanteiden välttäminen. Rutiineista 

poikkeaminen on aina kauhistus. (Keltikangas-Järvinen 2009c, 65-66.) 
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Myös Greenspan ja Salmon (1996, 289) kuvailevat, että haastavalle 

lapselle vaikeuksia tuottavat etenkin siirtymävaiheet ja hän toistaisi asiat 

mieluiten aina saman kaavan mukaisesti. Temperamenttiselle lapselle on 

tyypillistä myös voimakkaat reaktiot. Hän itkee usein ja pitkään ja hänen 

mielialansa ovat negatiivisia ja hän on usein ärtyisä ja huonolla tuulella. 

(Keltikangas-Järvinen 2009c, 65-66.) Uhmakkuus voi olla yksi haastavan 

lapsen piirteistä. Tällöin lapsen käytökselle on ominaista negatiivisuus, 

itsepäisyys ja kontrolloimisen tarve. Ominaista hänen käytökselle on  

tehdä asiat päinvastoin mitä on pyydetty. (Greenspan & Salmon 1996, 

289.) 

 

Vaikean temperamentin taustalla on myös positiivinen ja negatiivinen 

emotionaalisuus, jotka ovat merkityksellisiä temperamenttipiirteitä. 

Positiivisen emotionaalisuuden taustalla vaikuttaa keskushermoston 

lähestymiskäyttäytymisjärjestelmä, jonka yksilölliset erot aiheuttavat 

ihmisten erilaisen herkkyyden kokea myönteisiä tunteita. Ne ihmiset, joilla 

järjestelmä aktivoituu helposti ja voimakkaasti, kokevat myönteisiä tunteita 

herkemmin kuin toiset. Negatiivinen emotionaalisuus puolestaan aiheuttaa 

herkkyyden kokea helposti negatiivisia tunteita. (Kokkonen & Kinnunen 

2009, 152-153.) Optimismi ja pessimismi ovat luettavissa 

persoonallisuuspiirteisiin ja näin niiden voidaan kuvailla olevan yksilön 

tapa suhtautua elämään. (Ojanen 2007, 120.) 

 

 
2.4 Aikaisempia tutkimuksia temperamenteista 
 

Vuosien saatossa on kehitetty useita erilaisia temperamenttiteorioita. 

Yhteistä keskeisimmille teorioille on, että ainakin emotionaalinen herkkyys 

ja intensiivisyys, itsesäätely, aktiivisuus ja sosiaalisuus kuuluvat 

temperamenttipiirteisiin. Teoriat kuitenkin eroavat toisistaan ja yksi 

keskeinen ero on kliinisiin havaintoihin pohjaavan ja kokeellisen 

tutkimusten välillä. Kliininen traditio on alkujaan lähtenyt liikkeelle 

havainnosta, jonka mukaan jo vauvat eroavat toisistaan 

reaktiotyyleissään. Tätä havaintoa lähdettiin selvittämään fysiologisten 
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eroavaisuuksien taustalta. Kokeellisen tutkimuksen taustalla oli ajatus, että 

ihmisten välillä on johdonmukaisia eroja autonomisen hermoston 

reaktiivisuudessa. Näitä eroja alettiin tutkia, voisivatko nämä kenties 

selittää ihmisten käytöksessä tavattavia eroja. (Keltiangas-Järvinen 2009a, 

43.) 

 

Erityisesti lasten temperamentteja ovat tutkineet Alexander Thomas, Stella 

Chess ja Kagan. Muita lapsiteorioita ovat Bussin ja Plominin 

käyttäytymisgeneettinen temperamenttiteoria (Buss & Cantor 1989, 294). 

Tosin Bussin ja Plominin teoria keskittyi alun perin tarkastelemaan vain 

lapsia, mutta on myöhemmin laajentunut myös aikuisten keskuuteen. 

(Strelau 1998, 103.) Tunnettuja tempereamenttiteorioita ovat myös 

Rothbartin ja Derryberryn temperamentin kehitysteoria sekä Godsmithin 

emootiopainotteinen temperamenttiteoria. (Keltikangas-Järvinen 2009b, 

58.) Kliinisen tradition edustajia ovat mm. Thomas ja Chess, jotka olivat 

molemmat lastenlääkäreitä. He alkoivat tutkia temperamenttia 1950-luvulla 

vastalauseena psykoanalyysille. Heidän tutkimustensa pohjalta alettiin 

tarkastella lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tuloksena oli, 

että siinä missä vanhempi vaikuttaa lapseen, niin myös lapsi vaikuttaa 

temperamenttipiirteillään vanhempaan. (Chess & Thomas 1979, 271-272.; 

Keltikangas-Järvinen 2009a, 44-45.) 

 

Thomasin ja Chessin kliinisen tradition seuraajana on mm. Kagan, joka 

kehitti estyneen ja ei-estyneen temperamentin teorian. Teoria tunnetaan 

myös nimellä sosiaalisen inhibition eli sosiaalisen estyneisyyden teoriana. 

Tämän teorian ydinajatuksena on ihmisen perustemperamentti, joka 

ilmenee siinä, kuinka hän suhtautuu uusiin ihmisiin ja uusiin tilanteisiin. 

(Keltikangas-Järvinen 2009a, 61.) Teoria lähti liikkeelle havainnoimalla 

pienten vauvojen reaktioita vieraan ihmisen edessä, onko se kiinnostus vai 

hätääntyminen. Kaganin mukaan tämä rekatio on geneettisesti 

määräytynyt. Käyttäytymisen taustalla vaikuttaa autonominen hermosto. 

Akunperin Kagan luokitteli lapset estyneisiin ja ei-estyneisiin, mutta 

huomasi pian, että myös näiden kategorioiden välille voidaan sijoittaa 

lapsia. Hänen mukaan estyneiden lasten autonominen hermosto reagoi 
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herkemmin ja voimakkaammin ja myös heidän stressihormonitasonsa 

nousee herkemmin kuin ei-estyneiden lasten. Kagan todisti 

tutkimuksillaan, että estyneisyydellä ja ennen kaikkea ujoudella on 

fysiologinen tausta. Hänen tutkimustensa perusteella voidaan todeta, että 

jopa 24%:lla valkoihoisesta väestöstä on synnynnäinen fysiologia, joka 

altistaa heidät olemaan varautuneita ja vetäytyviä uusissa sosiaalisissa 

tilanteissa. Näin ollen voidaan tehdä yhteenveto, että ujous ei ole 

itsetunnon tai perusluottamuksen puutetta, eikä myöskään kasvatuksen 

epäonnistumista, vaan ihmisen synnynnäistä valmiutta. (Keltikangas-

Järvinen 2009b, 59.) 

 

Temperamentin kokeellisen tutkimustradition kehittäjänä pidetään 

Pavlovia, joka on esittänyt jo vuonna 1927, että hyvin varhaisen sikiön 

kehityksen aikana määräytynyt yksilöllinen hermostosysteemi on 

myöhemmän käyttäytymisen kehittymisen perusta. Pavlov jakoi 

hermostosysteemit ”heikkoihin” ja ”vahvoihin”, joilla hän tarkoitti 

autonomisen hermoston reaktiivisuutta. Tämä vastaa nykyajan käsitystä 

stressiin reagoimisesta, eli stressiherkkyydestä. (Keltikangas-Järvinen 

2009b, 57.) 

 

Rudasill (2011) on tehnnyt laajan tutkimuksen lapsen temperamentin 

vaikutuksesta lapsen ja opettajan väliseen suhteeseen. Tutkimus 

toteutettiin ensimmäisen ja kolmannen luokkan oppilaita tarkkailemalla.  

Tutkimuksessa havainnoitiin lapsen ujouden, sinnikkyyden kontrolloimisen 

ja sukupuolen yhteyksiä opettajan ja lapsen väliseen suhteeseen. Sekä 

lapsen, että opettajan luonteenpiirteet vaikuttavat heidän väliseen 

suhteeseen. Tutkimuksen yksi tärkeimmistä tuloksista oli, että lapsen 

luonteenpiirteet, kuten ujous, olivat selkeästi yhteydessä lapsen opettajalle 

tekemien vuorovaikutuksellisten aloitteiden määrään. Ujouden katsottiin 

olevan esteenä lapsen kykyyn muodostaa niin positiivista kuin 

negatiivistakaan suhdetta opettajaan. Lapsilla, jotka eivät olleet kovinkaan 

ujoja, oli muita suurempi taipumus joutua ristiriitatilanteisiin opettajien 

kanssa. He tekivät myös enemmän vuorovaikutuksellisia aloitteita 

opettajaansa kuin ujot lapset. Sukupuolella oli myös merkitystä, sillä tytöt 
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muodostivat poikia enemmän läheisiä vuorovaikutussuhteita opettajien 

kanssa molemmilla luokka-asteilla. (Rudasill 2011, 147-148, 155.)  

 

Doyle, Hudziak, McKee, Rettew ja Stanger (2006) ovat tutkineet lapsen ja 

vanhempien temperamenttien mahdollista yhteyttä lapsen käyttäytymisen 

ongelmiin. Tutkimuksessa oli mukana 175 lasta, joiden keski-ikä oli 10.99 

vuotta. Heidän keskeisin olettamus oli, että lapsen temperamenttipiirteet ja 

psykopatologia ovat riippuvaisia vanhempien vastaavista piirteistä. Tulos 

korreloi heidän olettamuksensa kanssa, sillä tiivistäen voidaan todeta, että 

lapsen temperamenttipiirteet ja psykopatologia voivat olla riippuvaisia 

vanhempien temperamentista. (Doyle ym. 2006, 412.) 
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3 VANHEMMUUS 

 

 

 

3.1 Vanhemmuuden määrittelyä 

 

Vanhemmuus on hyvin ainutlaatuinen ihmissuhde vanhemman ja lapsen 

välillä. (Määttä 2007, 222.) Vanhemmuuden tehtävä on haasteellinen ja 

erittäin tärkeä. Ojanen (1994, 351) kiteyttääkin sen tärkeyden 

mainitsemalla, että emme löydä onnellisia lapsia sieltä, missä vanhempia 

ei ole lainkaan, tai missä he ovat laiminlyöneet kasvatustehtävänsä. 

Vanhempien tehtävän on antaa lapselle hoivaa. Hoivan tavoitteena 

puolestaan on rohkaista lasta itsenäisyyteen ja tukea yksilön kasvua ja 

kehitystä, ei tukahduttaa sitä. (Laakkonen 2007, 156.) 

 

Vanhemmuus-käsitettä voidaan lähestyä sekä psykologisesta että 

sosiologisesta näkökulmasta. Psykologisen määritelmän mukaan 

vanhemmuudessa on kyse ainutlaatuisen läheisestä ja merkityksellisestä 

ihmissuhteesta, joka on kahden eri sukupolven välinen. Tämän 

näkökulman kautta vanhemmuuden voidaan katsoa olevan suhde, joka 

rakentuu kiintymykselle ja vuorovaikutukselle, ja jolla on oma 

elämänkaarensa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tämä suhde alkaa, sen 

parmpi siitä voi tulla. Suhteelle on eduksi, jos se alkaa jo odotusaikana, 

synnytyksessä ja lapsen ensimmäisten elinkuukausien aikana. Tärkeää 

hyvän vanhemmuuden rakentumisen kannalta on myös se, että riittävästä 

vuorovaikutuksesta pidetään huolta ja että vanhempi on 

intentionaalisuudessaan johdonmukainen. Hyvä vanhemmuus edellyttää 

kiintymyksen tueksi myös keskinäistä luottamusta ja toisen 

kunnioittamista. (Hirsijärvi & Huttunen 1997, 49.) 

 

Sosiologisen näkemyksen mukaan vanhemmuudessa on kysymys 

yhteiskunnallisesta instituutiosta, joka perustuu lakeihin ja tapoihin. 

Vanhemmuudelle on annettu hyvin erilaisia merkityksiä eri aikakausina. 

(Hirsijärvi & Huttunen 1997, 50.) 
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Darlingin ja Steinbergin (1993) mukaan vanhemmuus- tai kasvatustyyli on 

määriteltävissä joukoksi vanhemman asenteita, jotka kohdistuvat lapseen, 

välittyvät lapselle vanhemman käytöksen kautta ja ovat pohjana 

tilannekohtaisemmille kasvatuskäytännöille. Vanhemmuustyyli välittyy 

lapselle kasvatuskäytäntöjen lisäksi myös tietynlaisena tunneilmastona, 

joka on tulkittavissa vanhemman ilmeistä, eleistä sekä vanhemman 

tavasta suhtautua lapseen. Tutkimusten mukaan vanhemmuustyylin on 

todettu olevan suhteellisen pysyvä vanhemman ominaisuus. (Hyväluoma, 

Kivijärvi & Rönkä 2009, 48-49.) Viime aikoina on alettu ymmärtää 

vanhemmuustyylin olevan yhteydessä vanhemman 

persoonallisuuspiirteisiin. (Hudziak ym. 2006, 412.) 

 

Vanhemmuutta ja vanhemmuuteen siirtymistä voidaan tarkastella 

erityisesti kolmen teorian valossa: sosialisaatio-, adaptaatio- ja 

elämänkaariteorioiden kautta. Sosialisaatioteoria kuvaa vanhemuuteen 

siirtymistä oppimisen käsitteellä. Teorian mukaan vanhemmuus on joukko 

uusia taitoja, jotka omaksutaan sosiaalisen ja kognitiivisen oppimisen 

periaatteiden mukaisesti. Avainasemassa tässä teoriassa on sukupolvien 

välinen vuorovaikutus. Adaptaatioteorian mukaan vanhemmuus on 

sopeutumista uusiin elämänolosuhteisiin. Sopeutuminen riippuu henkilön 

voimavara- ja kuormittavuustekijöistä. Elämänkaariteoria puolestaan 

painottaa, että vanhemmuuteen siirtyminen on aikuisuuteen kuuluva 

kehitystehtävä. Yksilön oma kehityshistoria määrittää sen, kuinka hän 

tehtävässään onnistuu. (Hirsijärvi & Huttunen 1997, 51.) 

 

Psykologisella vanhemmuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi alkaa 

pitää jotakin ihmistä isänään tai äitinään. Toisin sanoen se on tilanne, 

jossa aikuinen saa lapsen mielessä vanhemman aseman. Keskeistä on 

lapsen ja vanhemman välinen kiintymys sekä lapsen samaistuminen 

vanhempaansa. Psykologinen vanhemmuus edellyttää jatkuvaa lapsen ja 

aikuisen välistä vuorovaikutusta ja päivittäistä lapsen tarpeista ja 

hyvinvoinnista huolehtimista. Psykologinen vanhempi on lapsen normaalin 

kehityksen kannalta välttämätön. Erityisen tärkeää lapsen terveen 

itsekunnioituksen kehittymiselle on, että hänellä on ainakin yksi aikuinen, 
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jota rakastaa ja jolta saa rakkautta. (Hirsijärvi & Huttunen 1997, 53-55.) 

Turvallisen kasvuympäristön merkitys lapsen hyvinvoinnille on kiistaton. 

(Ojanen 2007, 203.) Tässä yhteydessä voidaan myös käyttää 

kiintymyssuhde-käsitettä, jolla viitataan lapsen varhaisiin ihmissuhteisiin. 

Teorian isänä pidetään brittiläistä psykiatria Jonh Bowlbytä. (Rusanen 

2011, 27, 57.) Lapsen varhaiset kokemukset ihmissuhteista siirtyvät 

lapsen mukana ja heijastuvat aikuisena hänen läheisiin ihmissuhteisiin. 

Kiintymyssuhde on jaettavissa turvalliseen ja turvattomaan 

kiintymyssuhteeseen. Turvaton kiintymyssuhde jaetaan edelleen 

välttelevään ja torjuvaan kiintymyssuhteeseen. Kiintymyssuhde rakentuu 

vauvana, jolloin lapsi tarvitsee ensin riittävästi havaintoja samasta 

ihmisestä, joka lohduttaa ja auttaa häntä. Näin tästä hoitajasta kehittyy 

vauvalle tuttu ihminen, jolta saa apua ja johon hän rakentaa 

kiintymyssuhteen. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 151-155.) Lapsi siis 

muodostaa tunnesiteen itsensä ja sen hoitajan välille, jota hän pitää 

turvallisimpana. Erityisesti tämä näkyy uhkatilanteessa, jolloin lapsi 

tukeutuu mieluiten siihen hoitajaan, jota pitää turvallisimpana. (Rusanen 

2011, 27.) Lapsi voi muodostaa kiintymyssuhteen molempiin 

vanhempiinsa. Se voi olla samalla lapselle erilainen eri vanhempaan 

riippuen millaista hoivaa ja vuorovaikutusta hän on vanhemmiltaan saanut. 

(Sinkkonen 2001, 50.)  

 

Bowlby päätyi 1970-luvun loppupuolella käsitykseen, jonka mukaan 

lapsen hyvän kehityksen kannalta on oleellista lapsen kokemus aikuisen 

pysyvyydestä ja todellisesta läsnäolosta päivittäisessä arjessa. (Rusanen 

2011, 27.) Lapsi rakentaa minäkäsitystään vuorovaikutuksessa 

vanhemman kanssa. Tällöin vanhempi toimii ikään kuin peilikuvana 

lapselle, joka tulkitsee vanhempien viesteistä ja ilmeistä omaa minuuttaan. 

(Heather 2003, 25.) Ihmisen kehitykseen kuuluu oleellisesti 

mallioppiminen ja etenkin lapset oppivat mallien kautta vanhemmiltaan 

erilaisia toimintatapoja eri tilanteissa. (Matinlompolo 2007, 106.) 

 

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstö on laatinut 

vuonna 1999 vanhemmuuden roolikartan, jonka ajatuksena on selkeyttää 
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vanhemmuuden käsitettä arkiajattelussa. Seuraavassa kuviossa on 

esitetty vanhemmuuden roolikartta. (www.vslk.fi.) 

 

 

 
 
Kuvio 1. Vanhemmuuden roolikartta 

 

Kuvion 1 mukaan vanhemmuuden roolikartta on jaettu viiteen päärooliin ja 

jokaisen pääroolin alla on 6-9 alaroolia. Vanhemman yksi keskeisin 

tehtävä on toimia elämän opettajana, jolloin hänen tehtäviin lukeutuvat 

arkielämän taitojen, sosiaalisten taitojen, tapojen sekä oikean ja väärän 

opettaminen. Lisäksi vanhemman kuvataan olevan mallin antaja, arvojen 

välittäjä, perinteiden vaalija, sekä kauneuden arvostaja. Toinen keskeinen 

vanhemmuuden tehtävä on vanhemman toimiminen rakkauden antajana, 

jolloin hän on lapselle hellyyden antaja, lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, 

hyväksyjä ja hyvän huomaaja. Kolmas vanhemmuuden keskeinen osa-

alue kuvaa vanhemman tehtävää toimia huoltajana, jolloin hänen tulee 

huolehtia lapsen riittävästä ravinnon saannista, vaatetuksesta, virikkeistä, 

levon turvaamisesta, rahan käytöstä, puhtaudesta, ympäristöstä, 

http://www.vslk.fi/
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sairauksista ja ulkoiluista. Neljäntenä kuviossa 1 mainitaan vanhempi 

rajojen asettajana. Tällöin vanhemman tulee taata lapselle fyysinen 

koskemattomuus sekä luoda lapselle turvallisuuden tunne. Lisäksi 

vanhemman tulee huolehtia sääntöjen ja sopimusten noudattamisesta, 

sekä asettaa lapselle rajat ja huolehtia vuorokausirytmistä. Viides 

keskeisin osa-alue kuvaa vanhempaa ihmissuhdeosaajana, jolloin 

vanhemman on toimittava keskustelijana, kuuntelijana, ristiriitojen 

selvittämisen auttajana, kannustajana, anteeksiantajana ja –pyytäjänä, 

itsenäisyyden tukijana, tasapuolisuuden toteuttajana sekä perheen ja 

lapsen ihmissuhteiden vaalijana. (www.vslk.fi.) 

 

Vanhemmuutta voidaan lähestyä myös roolien näkökulmasta, jolloin 

voidaan erottaa isän ja äidin roolit. Eräs tunnettu vanhemmuutta ja 

perhettä koskeva rooliteoria on amerikkalaisen sosiologin Talcott 

Parsonsin 1950-luvulla isän ja äidin rooleista esittämä funktionalistinen 

näkemys. Teorian mukaan vanhemmuus jakautuu isän ja äidin rooleihin, 

jossa isän rooli on asiakeskeinen ja äidin rooliin kuuluu huolehtia perheen 

tunneilmastosta. 2000-luvun vanhemmuus poikkeaa Parsonsin 

esittämästä näkemyksestä isästä perheen elatuksen hankkijana ja äidistä 

yksinomaan lasten hoivaajana. (Hirsijärvi & Huttunen 1997, 51-51.) 

Muutos ei ole kuitenkaan ollut radikaali, sillä edelleen naiset keskittyvät 

miehiä enemmän kotona tapahtuvaan hoivaan ja huolenpitoon. Vanhojen 

kulttuuristen rakenteiden voima näkyy myös kotitöiden jakautumisessa, 

sillä naiset käyttävät niihin edelleen miehiä enemmän aikaa. (Harinen & 

Koski 2008, 17-18; Rusanen 2011, 175.)  

 

Lapsi tarvitsee molempia vanhempiaan ja hyötyy eniten silloin, kun 

vanhemmat täydentävät toisiaan. (Rusanen 2011, 174.) Isä ja äiti ovat 

lapsen kehityksen kannalta tärkeitä kaikissa olosuhteissa, myös 

lapsuusajan jälkeen. (Määttä 2007, 222.) Sinkkonen (2010, 23) 

mainitseekin, että vauvan ja äidin välistä ainutlaatuista suhdetta on joskus 

ylikorostettu. Viime vuosien aikana yksinhuoltajaperheiden määrä on vain 

kasvanut. (Määttä & Uusiautti 2011, 1.)  Toisen maailmansodan jälkeen 

äitiys on alettu nähdä naisen pääasiallisena toimena, jota arvioidaan 

http://www.vslk.fi/
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lasten käyttäytymisen perusteella joko hyväksi tai huonoksi äitiydeksi ja 

ongelmallisen käyttäytymisen syyt vieritetään helposti nimenomaan äidin 

harteille. (Harinen & Koski 2008, 19-20.) Samaa mieltä on myös Carey 

(1998, 522-523) mainitessaan, että viimeisten 50 vuoden aikana lapsen 

huonosta käyttäytymisestä on syytetty ympäristöä ja etenkin äitejä.  

 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa tarkkailtiin lapsen ja äidin välistä 

vuorovaikutusta laboratorio-olosuhteissa ja vertailtiin lapsen 

temperamentin ja käyttäytymisen mahdollista yhteyttä. Tutkimuksen 

mukaan äitien kuvailemat aktiiviset ja huonosti keskittyvät lapset olivat 

muita taipuvaisempia erilaisiin käyttäytymisen ongelmiin. Heidän 

suhtautumisensa äiteihinsä oli myös muita lapsia vastahakoisempaa. 

Aktiivisten lasten äitien havaittiin olevan negatiivisempia ja 

vastahakoisempia lapsiaan kohtaan kuin muiden äitien. (Eyberg & 

Webster-Stratton 1982, 123.) Myös perheen sosiaalisella asemalla ja 

arvoilla on todettu olevan yhteys lapsen temperamenttiin.  (Kagan & 

Snidman 2004, 24.) 

 

Erityisesti Bowlby puhuu äidistä lapsen hoivaajana, mutta hän ei tarkoita 

termillä yksinomaan lapsen biologista äitiä, vaan hän viittaa henkilöön, 

jonka lapsi kokee turvallisimmaksi ja ensisijaiseksi hoivaajakseen. 

Perusteluna äiti-termin käytölle Bowlby mainitsee, että koska biologiset 

äidit ottavat useimmiten päävastuun lapsesta tämän syntymän jälkeen, 

niin on luontevaa käyttää termiä äiti äitihahmon synonyyminä. (Rusanen 

2011, 29.) 

 

3.2 Vanhemmuuden haasteita 
 
Vanhemmuutta arvioidaan nykyään ennenkaikkea lapsen hyvinvoinnin ja 

suotuisan kehityksen kannalta. Hyvä vanhemmuus ei ole kuitenkaan 

yksiselitteisesti määriteltävissä, sillä se, mikä merkitsee toiselle hyvää 

vanhemmuutta voi merkitä toiselle varsin erilaista näkemystä 

vanhemmuudesta. Bruno Bettelheim (1980) on luonut käsitteen ”riittävän 

hyvä vanhempi”, joka on tuonut vapauttavaa näkemystä 
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kasvatuskeskusteluihin hyvästä vanhemmuudesta. Bettelheim tarkoittaa 

käsitteellä sellaista vanhemmuutta, jossa riittää, että vanhempi on oma 

itsensä ja toimii johdonmukaisesti omien arvojensa pohjalta. Erityisesti hän 

painottaa, että vanhemman ei tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin on. 

Täydellistä vanhemmuutta ei kannata edes yrittää tavoitella. Riittävän 

hyvän vanhemman on voitava tuntea itsensä varmaksi. (Hirsijärvi & 

Huttunen 1997, 56-57.) Myös Sclafani (2004, 2) käyttää käsitettä riittävän 

hyvä vanhempi viitaten sillä vanhemman pyrkimykseen olla 

mahdollisimman johdonmukainen, oikeudenmukainen ja jämäkkä. 

Matinlompolo (2007, 105) puolestaan muistuttaa, että täydellistä 

vanhempaa ei ole olemassa. 

 

Vanhemmuuteen sisältyy kuitenkin paljon haasteita. Erityisesti 

väsymyksen tai muiden elämänkiireiden keskellä vanhempi ei välttämättä 

toimi haluamallaan tavalla.  (Hyväluoma ym. 2009, 56.) Haastetta arkeen 

tuo omalta osaltaan myös vanhempien työskenteleminen ja Määtän ja 

Uusiautin (2011, 1) mukaan viime vuosikymmenten aikana on menty 

siihen suuntaan, että pienten lasten molemmat vanhemmat työskentelevät 

kokopäiväisesti. Lisäksi perheen aikataulujen yhteensovittaminen 

vaikeuttaa osaltaan vanhempien ja koko perheen arkeen. (Malinen & 

Rönkä 2009, 179.)  

 

Erityisen haitallista vanhemmuuden kannalta on vanhemman stressi. 

Stressiä voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Hyväluoma ym. 

(2009) lähestyivät vanhemmuuden tutkimuksessaan stressiä kahden 

näkökulman kautta: roolirajoitteiden ja lastenkasvatuksen 

haasteellisuuden kannalta. Roolirajoitteilla he viittaavat vanhemman 

kokevan vanhemmuuden rajoittavan omia mahdollisuuksia itsensä 

toteuttamiseen. Lastenkasvatuksen haasteellisuudella tarkoitetaan 

vanhemman kokemaa voimattomuutta vanhempana. Tällöin vanhempi 

näkee lastenkasvatuksen suurena ongelmana. Vanhemmuuden stressiä 

on viimeaikoina tarkasteltu myös päivittäisten askareiden tasolla, mikä 

näkyy vanhempien väsymyksenä esimerkiksi sisarusten välisten riitojen 

selvittelyssä, lasten sotkujen siivoamisessa tai nukkumaanmenoa 
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vastustavan lapsen nukuttamisessa. (Hyväluoma ym. 2009, 56-57.) 

Vanhemmuuteen liittyvän stressin on todettu heikentävän vanhemmuuden 

laatua, ja sitä kautta vahingoittavan lapsen ja vanhemman välistä 

vuorovaikutusta. (Hyväluoma ym. 2009, 57.) Myös Eyberg & Webster-

Stratton (1982, 124) peräänkuuluttavat vanhemman ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen tärkeyttä. He mainitsevat myös, että vanhempien 

asenteilla lapsiaan kohtaan on merkittävä vaikutus. (Eyberg & Webster-

Stratton 1982, 124.) Oleellista hyvän itsetunnon rakentumisen kannalta on 

lapsen arvostaminen. (Määttä 2007, 225.) Selvää on, että syntymästään 

asti ärsykkeille herkkä lapsi asettaa vanhemmille suuremmat vaatimukset 

kuin ärsykkeille vähemmän herkkä lapsi. (Cullberg 1991, 25.) Herkkä ja 

vaikeasti tyynnytettävä lapsi saa vanhemmat kyseenalaistamaan oman 

sopivuutensa vanhemmaksi. (Carey 1998, 529.) 

 

Lapsiperheen arki on hyvin tunteiden sävyttämää, jossa tilanne voi 

muuttua pienen uhmaikäisen toimesta salamannopeasti. Perheilmapiiriä 

voi myös sähköistää eri perheenjäsenten mukana kulkeutuvia päivän 

aikana koettuja tunteita. (Laitinen, Malinen & Rönkä 2009, 204.) Perheen 

arki koostuu useiden eri perheenjäsenten tunteiden lisäksi myös jokaisen 

tarpeista. Aina näiden kaikkien tarpeiden yhteen sovittaminen ei ole 

helppoa, mikä vaikeuttaa sopusointuista arkea. (Malinen & Sevón 2009, 

228.)  

 

Nykyään vanhemmat ovat entistä tietoisempia lapsen tarpeista ja 

halukkaita vastaamaan niihin, mutta samaan aikaan he ovat myös 

epävarmoja omasta kasvatuksellisesta tehtävästään. (Määttä & Uusiautti 

2011, 2.) Vanhemmat kokevat nykyään riittämättömyyttä kasvattajina. 

(Määttä 2007, 220.) Kaksi kolmesta vanhemmasta kokee hoitavansa 

vanhemman roolin huonosti. Noin 75 % vanhemmista kertoo yrittävänsä 

tehdä asiat eri tavalla, mutta ovat epävarmoja, kuinka pitäisi toimia. 

(Brooks & Goldstein 2002, 2.) He ovat hyvin huolissaan myös lastensa 

turvallisuudesta, ovathan nämä aiempaa enemmän yksin kotona. (Bullen 

& Kenway 2001, 1.) Bullenin ja Kenwayn (2001, 1-3) mukaan nykyään 

voimme vain muistella niitä kultaisia aikoja, jolloin lapset olivat vielä 
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aikuisen kontorollin alaisina. He ovat sitä mieltä, että lasten 

käyttäytyminen on muuttunut haastavammaksi ja tämä näkyy paitsi 

kotona, myös koulussa. 

 

Matinlompolo (2007, 104-105) painottaa, että vanhemmuus ei ole 

suorittamista eikä missään nimessä ammatti. Asiantuntijoiden lausunnot 

kasvatuksesta voivat olla hyvää tarkoittavia, mutta saavat vanhemmat 

menettämään itseluottamuksensa vanhempana. Matinlompolon (2007, 

108) mukaan normaali vanhemmuus pienine kasvatuskolhuineen on 

lapselle riittävää vanhemmuutta. Lapsi oppii, että kukaan ei ole 

täydellinen, eikä elämä mene aina haluttuun suuntaan. Sinkkosen (2010, 

77) mielestä vanhemmat eivät niinkään pelkää lapsen suuttumusta, vaan 

omaansa ja yrittävät tämän vuoksi tarkkailla sanomisiaan ja tekemisiään 

olleessaan lapsen kanssa. Yksi vanhemmuuden vaikeimmista tehtävistä 

onkin Brooksin ja Goldsteinin (2002, 11) mukaan oppia hyväksymään 

lapsen yksilöllinen temperamentti. Ei ole oikeudenmukaista asettaa kaikille 

lapsille samanlaiset vaatimukset ja tavoitteet. Sen sijaan 

oikeudenmukaisuutta on asettaa vaatimukset lapsen yksilöllisen 

temperamenttinsa mukaan. (Brooks & Goldstein 2002, 110.) 

 

Niin sanotun ruumiillisen rankaisemisen aikakautena kasvaneet lapset 

ovat voineet traumatisoitua ruumiillisesta kurittamisesta hyvinkin paljon. 

Tämän seurauksena he eivät välttämättä kykene muistelemaan omaa 

lapsuuttaan positiivisesti ja heidän kokemat pelon ja häpeän tunteet 

saattavat vaikuttaa heidän omaan vanhemmuuteensa. Tämä voi näkyä 

siten, että lapset herättävät heissä hyvinkin negatiivisia tunteita. Tutkijat 

käyttävät tällaisesta vanhemmuudesta termiä vahingollinen vanhemmuus. 

Tämä on vanhemmuuden äärimuoto ja viittaa nimenomaan vanhemman 

negatiivisiin tunteisiin ja krooniseen vihamielisyyteen lapsiaan kohtaan. 

Sanomattakin lienee selvää, että tällainen käyttäytyminen vahingoittaa 

lapsen ja vanhemman välistä tunnesuhdetta. Ensin tunnesuhde 

heikkenee, sitten estyy ja lopulta voi vaurioitua kokonaan. Tämä aiheuttaa 

sen, että lapsi ei saa mahdollisuutta harjoitella negatiivisten ja positiivisten 

tunteiden esilletuomista eikä tämän vuoksi opi säätelemään niitä. Näin 
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ollen tunteiden säätelyjärjestelmän kehittyminen jää kesken, jolloin 

lapselle ei muodostu käsitystä siitä, mitä hän voi tunteilleen tehdä. 

(Rusanen 2011, 75-77.) Myös Määttä ja Uusiautti (2011, 2) kehottavat 

vanhempia unohtamaan omilta vanhemmilta perityn vanhemmuuden 

mallin ja selvittämään kasvatuksen tuomat haasteet itsekseen.  

 

Temperamentin on todettu vaikuttavan lapsen käyttäytymiseen. Tämän 

ohella lapsen temperamentti vaikuttaa myös vanhempien käyttäytymiseen 

ja persoonallisuuteen. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 31; Cullberg 1991, 

36-37.) Erityisesti sellainen temperamentti, jolloin vanhempi ei pysty 

koskaan ennakoimaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämän seurauksena 

vanhempi voi tuntea olonsa epävarmaksi, koska ei voi tietää kuinka kauan 

vauva nyt nukkuu, eikä pysty ennakoimaan mitä lapsi haluaa seuraavaksi. 

Vanhempi voi helposti kokea, että ei pysty vastaamaan lapsen tarpeisiin, 

jolloin hän voi alkaa pitää itseään huonona vanhempana. Lapsen 

haastavuus voi saada aikaan sen, että vanhempi kokee, että vaikka hän 

tekisi mitä, niin lapsi on kaikesta huolimatta tyytymätön. Tällainen huonon 

vanhemmuuden tunne voi vahingoittaa lapsen ja vanhemman välistä 

hyvän vuorovaikutussuhteen kehittymistä ja pahimmillaan sillä on 

kauaskantoiset vaikutukset. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 31.) Omat 

haasteensa arkeen tuo myös vanhemman ja lapsen niin sanottu yhteen 

sopimaton temperamentti. Esimerkiksi aistiyliherkän ja helposti 

hermostuvan lapsen voi olla vaikea keskittyä aktiivisen ja verbaalisesti 

nopean äitinsä tempoon. (Greenspan & Salmon 1996, 9.) 
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

 
 

 

Käsitettä haastava lapsi on vaikea määritellä, koska jokainen vanhempi 

kokee asiat eri tavoin. Keltikangas-Järvinen (2009c, 67) huomauttaakin, 

että on tärkeää tiedostaa se, että lapsen temperamentti määräytyy 

vaikeaksi sen mukaan, miten paljon työtä ja vaivaa se aiheuttaa 

vanhemmille ja kasvattajille. Näin ollen määritelmä ei nouse 

temperamentista itsestään, vaan ympäristön reaktiosta siihen.  Pyrin 

selvittämään tutkimuksellani onko haastavilla lapsilla mahdollisia yhteisiä 

piirteitä ja millaista haastavan lapsen vanhemmuus on. 

 

Tutkimuskysymykseni voidaan tiivistää seuraavasti: 

1. Millaiset temperamenttitekijät tekevät lapsesta haastavan? 

2. Millaista on haastavan lapsen vanhemmuus? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

 

5.1  Laadullinen tutkimus 
 
Tutkimukseni on laadullinen, sillä aineistona käytän keskustelupalstan 

keskusteluja. Laadullinen tutkimus on terminä hyvinkin laaja, ja sen alle 

mahtuu useita erilaisia laadullisia tutkimuksia. Laadullisen tutkimuksen 

peruskysymyksenä voidaan pitää tutkimuksen suhdetta teoriaan ja 

teoreettiseen. Näin ollen voidaankin pohtia, että edustaako laadullinen 

tutkimus teoreettista vai empiiristä analyysia. Kärjistetysti laadulliseksi 

tutkimukseksi voidaan nimittää kaikkea sellaista tutkimusta, josta on jätetty 

pois kaikki numeroaineistot ja tilastolliset menetelmät. (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 7, 17-18.) Samaa mieltä ovat myös Eskola ja Suoranta (1998, 15) 

mainitessaan, että laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään 

aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä.  Laadullinen tutkimus on 

tutkimustyypiltään empiiristä ja siinä on kyse empiirien analyysin tavasta 

tarkastella havaintoaineistoa ja argumentoida. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 7, 

17-18.) Kaikki dokumentit, jotka on saatu kirjallisista tai kirjalliseen 

muotoon saatetuista lähteistä on analysoitavissa jäsentämällä sen 

sisältämää tietoa systemaattisesti ja objektiivisesti. (Jyrhämä 2004, 223.) 

Myös Denzin & Lincoln (2008, 3) mainitsevat, että laadullisen tutkimuksen 

määritteleminen tarkasti on haastavaa, koska se voi tarkoittaa joukkoa 

erilaisia luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia tutkimuskäytäntöjä, joita 

voidaan tulkita hyvin monin tavoin.  

 

Laadullista tutkimusta tehtäessä on perusteltua määrittää erikseen mitä on 

tekemässä. Tutkijan on tiedettävä mitä tekee. Tämä kehoitus kohdistuu 

sekä tutkimuksen tekniseen toteutukseen, että tutkijan eettiseen vireyteen, 

koska jokainen tutkimus sisältää omat eettiset ongelmansa. Ihmisellä on 

taipumus toimia omien uskomustensa pohjalta, näin myös tieteellistä 

tutkimusta tehtäessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 67.)  Tuomi ja Sarajärvi 
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(2009, 67-68) mainitsevatkin, että ihminen pyrkii perusteluillaan 

osoittamaan uskonsa todeksi. Heidän mukaan tutkimusongelma määrittää 

tutkimustyypin, -strategian ja –otteen, mutta uskomukset ovat mukana jo 

tutkimusongelmaa muotoiltaessa. Myös Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-

Ylänne ja Paavilainen  (2011, 42) mainitsevat, että etenkin aloittelevat 

tutkijat kysyvät usein aineistolta kysymyksiä, joita sävyttää 

henkilökohtainen ja inhimillinen uteliaisuus. Joskus tutkimuksen kulkua 

saattaa ohjata tutkijan tutkimustaan koskevat tavoitteet ja toiveet, joihin 

hän on itse vahvasti sitoutunut, mutta jotka eivät näy tutkimuksen julki 

kirjoitetuissa tavoitteissa.  (Ronkainen ym. 2011, 42.) Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan toimintaan sisältyykin tietynlaista vapautta, joka 

mahdollistaa joustavan tutkimuksen toteutuksen. (Eskola & Suoranta 

1998, 20.)  

 

Tutkimukseni aihe käsittelee haastavia lapsia ja vanhempana aihe on osa 

jokapäiväistä elämääni. Usean lapsen äitinä koen toisten olevan toisia 

haastavampia, joten joitain etukäteisolettamuksia liittyy luonnollisesti 

käsitykseeni millainen on haastava lapsi. Joskus ennakko-oletukset ovat 

tutkimuksen kannalta pelkästään hyödyksi, etenkin silloin kun tutkija 

kykenee kääntämään näkemyksensä tieteessä ymmärrettävälle kielelle. 

(Eskola & Suoranta 1998, 20.) Tutkimusaineistoni toi paljon uusia 

näkökulmia haastavan lapsen piirteisiin, joten tutkimukseni ei perustu 

etukäteisolettamuksiini. Tässä yhteydessä voidaan viitata neutraaliuden 

käsitteeseen, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tutkija kykenee erottamaan 

oman mielipiteensä tutkimusaineiston näkemyksistä. Yksin toimiessaan 

tutkijan havaintojen ja tulkintojen merkitys korostuu tutkimuksessa. 

(Koskela 2009, 240-243.)  Tämän vuoksi on hyvä muistaa, että yksi 

tutkimus on vain yksi näkökulma kyseiseen aiheeseen. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 67.) 

 

5.2 Tutkimusaihe, -aineisto ja tutkimushenkilöt 
 
Tutkimusaiheen valinta on usein pitkä prosessi ja se syntyy monien 

harkintavaiheiden jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2009, 66.) Aihettani olen 
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kypsytellyt mielessäni jo useita vuosia. Viimeinen piste iin päälle 

aihevalinnassani tapahtui vuonna 2009, jolloin synnytin neljännen lapseni. 

Jo sairaalassa huomasin, että kyseessä on lapsi, joka vaatii palvelua heti. 

Hänen tarpeisiinsa oli vastattava niin pian kuin mahdollista, muuten 

seurauksena oli korvia raastavaa huutoa. Itkuinen lapsi herättää 

myötätuntoa usein myös ympärillä olevissa ihmisissä ja hyvää tarkoittavia 

neuvoja sateli joka puolelta. Lähes poikkeuksetta kommentoitiin lapsen 

olevan nälkäinen tai kipeä. Tunsimme mieheni kanssa lapsemme 

kuitenkin muita paremmin ja tunnistimme hänen omaavan voimakkaan 

temperamentin. Kyseisen temperamentin mukanaan tuomat haasteet eivät 

suinkaan olleet uutta perheessämme. Halusin perehtyä aiheeseen 

enemmän. Taustalla vaikuttanee jossain määrin myös tarve todistaa 

ympäristölle, että itkuinen lapsi ei aina tarkoita huonoa vanhemmuutta. 

Tutkimusaiheeksi kyseinen aihe valikoitui lopulta sen vuoksi, että arkinen 

päättelykyky ei enää antanut tyydyttäviä vastauksia lasten erilaisuuteen. 

Tutkimusaiheeksi päätyykin usein sellainen aihe, johon aletaan etsiä 

vastauksia jokapäiväisen ajattelun ulkopuolelta (Hirsjärvi ym. 2009, 19). 

 

Tutkimusaineistokseni valikoitui kaksplussan keskustelupalsta, koska olen 

lueskellut sieltä keskusteluja vanhemmuuteen ja lapsiin liittyen jo usean 

vuoden ajan. Erityisesti olen etsinyt vertaistukea haastavan lapsen 

vanhemmuuteen. Kyseisellä foorumilla keskustellaan haastavista lapsista 

vilkkaasti. Tämä helpotti osaltaan aiheen valintaa, sillä tiesin saavani 

aineistoa riittävästi keskustelupalstalta. Uskon nettiaineiston antavan 

minulle haastattelua enemmän, koska kasvottomuus ja anonyymiys 

antavat uudenlaisia mahdollisuuksia ongelmien purkamiseen. (Paunonen 

2004, 37.) 

 

Erityisesti etnometodologit ovat puhuneet sen puolesta, että käytettäisiin 

sellaisia aineistoja, jotka ovat syntyneet ihmisten arkielämässä ilman 

tutkijan vaikutusta asiaan. (Denzin & Lincoln 2008, 3.) Eskolan ja 

Suorannan (1998, 15) mukaan aineistona voi kuitenkin käyttää tekstiä, 

joka on syntynyt joko tutkijasta riippuen tai riippumatta. Mäkelä (1990) 

nimittää tutkijasta riippumatta syntynyttä aineistoa luonnolliseksi 
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aineistoksi. (Mäkelä 1990, 50.) Tutkimuksessani käytettävä aineisto 

voidaan tämän perusteella luokitella luonnolliseksi aineistoksi, sillä se ei 

ole tämän tutkimuksen synnyttämä. 

 

Ojanen (2011, 152) epäilee onko persoonallisuuden piirteitä mahdollista 

tavoittaa tutkimuksessa. Usein ongelmana on vastaajan tietoinen halu 

antaa itsestään hyvä kuva. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole aiheellinen 

tutkimukseni kannalta kahdestakin syystä: ensinnäkään tutkittavat eivät 

ole tietoisia tutkimuskohteena olemisesta ja toisekseen he eivät kaunistele 

arkeaan haastavan lapsen kanssa, sillä he keskustelevat aiheesta 

saadakseen vertaistukea sekä purkaakseen omia huoliaan. 

 

Kaksplussan internet-sivustolla on keskustelufoorumi, joka mahdollistaa 

useiden ihmisten lähettämien tekstien lukemisen ja niihin vastaamisen 

internetin välityksellä. (Arpo 2005, 20.) Käytän tutkimuksessani vain 

kaksplussan julkisia foorumeja. Tekstejä pääsee vapaasti lukemaan, 

mutta jotkut osiot vaativat käyttäjäksi rekisteröitymisen päästäkseen 

osallistumaan keskusteluun. Kaksplussan sivustoilla tapahtuva keskustelu 

on periaatteessa ei-reaaliaikaista, vaikka joskus keskustelua käydäänkin 

lähes reaaliaikaisesti. Keskusteluja valvoo moderaattorit, joilla on oikeus 

asettaa banni/käyttökielto jokaiselle, joka levittää törkeään materiaaliin 

liittyvää kuvaa/linkkiä palstalla. (www.kaksplus.fi.) 

 

Keskustelupalstan keskustelut muistuttavat hyvin pitkälti puheelle 

perustuvaa kommunikaatiota, koska käytetty kieli on puhekielimaista. 

Konkreettisesti tämä ilmiö näkyy viestejä analysoidessa, jolloin puhutaan 

keskusteluista, vaikka kyseessä on kirjoitettu teksti. (Arpo 2005, 16-17.) 

Suurin osa viesteistä on sellaisia, joiden kielioppiin ja kirjoitusasuun ei ole 

kiinnitetty huomiota.  

 

Tutkimusaineiston hankkiminen internetistä on helppoa. Se on saatavilla 

mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tarvittaessa aineistoa on helppo 

hankkia lisää. Tosin vaarana on, että aineistoa kerää hallitsemattoman 

määrän. (Hoisko 2011, 27.) Mäkelä (1990, 52-53) opastaakin aineiston 

http://www.kaksplus.fi/
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keräämisen suhteen, että aineistoa on silloin riittävästi, kun samat asiat 

alkavat toistua useita kertoja. Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä. 

Aineiston rajaus oli yksi suurimmista ongelmista työstäessäni tutkielmaa. 

 

Tutkimusprosessini empiirisen aineiston hankkiminen lähti liikkeelle siten, 

että etsin hakusanalla ”haastava lapsi” keskusteluja kyseisestä aiheesta. 

Aiheesta löytyi yhteensä 2550 keskustelua. Tässä vaiheessa oli 

pysähdyttävä miettimään aineiston rajausta. Päädyin ratkaisuun, että 

valitsen vuosilta 2007-2012 kustakin yhden viestiketjun, joissa mainitaan 

haastava lapsi. Ensimmäinen viesti on kirjoitettu 5.11.2007 ja viimeinen 

viesti 9.1.2012. Tutkimusaineiston ulkopuolelle jäivät viestit, joissa 

keskusteltiin erityislapsista. Tämä rajaus siksi, että tutkimukseni 

tarkoituksena ei ole keskittyä erityislasten, eli jonkin diagnoosin saaneiden 

lasten haastavaan käyttäytymiseen.  

 

Tulostin 42 sivua keskusteluja edellä mainitulta ajanjaksolta. Aineisto pitää 

sisällään 118 viestiä. Halusin tutustua aineistooni huolellisesti ja sen 

vuoksi selvitin myös kuinka monta eri keskustelijaa aineistossani on. Eri 

nimimerkkejä on yhteensä 70 kappaletta. Tosin en voi kuitenkaan 

ainoastaan nimimerkkien perusteella olla varma kuinka monta todellista 

henkilöä nimimerkkien taakse kätkeytyy, mutta sen tarkka lukumäärä ei 

olekaan oleellista tutkimukseni kannalta. Myös Hoisko (2011, 27) käytti 

Pro gradu – tutkielmansa aineistona nettikeskusteluja ja toteaa, että 

varmaa on vain se, että jokaisen nimimerkin taakse kätkeytyy joku 

ihminen, oikea henkilö. Nimimerkkien ja viestien määrää vertailemalla 

voidaan tehdä johtopäätös, että sama henkilö ei ole kirjoittanut ainakaan 

samalla nimimerkillä montaa viestiä, vaan viestiketjut koostuvat pääosin 

eri keskustelijoiden viesteistä. Rajauksen kannalta oli oleellista myös 

jättää keskustelujen seuraaminen pois tulostuksen jälkeen. Aineistoa on 

helppo saada tarvittaessa lisää. 

 

Aineiston perusteella en voi tietää millaisia henkilöitä nimimerkkien taakse 

kätkeytyy. Joidenkin kirjoittajien nimimerkki viittaa sukupuoleen, kuten 

mamma, muurarin vaimo ja jokuäiti. Keskustelujen rivien välistä oli 
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kuitenkin tulkittavissa, että suurin osa kirjoittajista on naisia. Osa pohti 

viesteissään omaa äitiyttään. Osasta viestejä sukupuoli ei ollut 

tulkittavissa. Kaikille kirjoittajille pienen haastavan lapsen vanhempana 

oleminen oli ajankohtaista, mutta vain harva mainitsi ikänsä. Joissakin 

viesteissä ikä voi olla tulkittavissa nimimerkin perusteella, kuten jellona 78, 

nalle puh82 ja heidiS23. Ikähaarukka voi olla kuitenkin hyvin laaja. 

Kirjoittajien ammatti ei käynyt ilmi kuin sellaisista viesteistä, joissa 

kirjoittajat kertoivat olevansa kasvatusalan ammattilaisia. Yleensä tämä oli 

mainittu kirjoituksissa, joissa he tarjosivat konkreettisia neuvoja haastavien 

tilanteiden selvittämiseksi. Monet nimimerkit viittaavat kirjoittajan sen 

hetkisiin tuntemuksiin, kuten väsynyttt ja huh! ja huoh.  Hyvin monessa 

viestissä mainittiin lapsen ikä ja sukupuoli. Lasten ikä vaihtelee 

syntymästä kuusivuotiaaseen asti. Aineiston perusteella en voi 

varmuudella tietää sukupuolijakaumaa. Yhteensä 38 kirjoituksessa 

mainittiin lapsen sukupuoli. Tämän perusteella tein johtopäätöksen, että 

aineistossani enemmistö haastavista lapsista on poikia, sillä heidät 

mainittiin 26 viestissä. Viestit, joissa ilmeni haastavan lapsen olevan 

sukupuoleltaan tyttö, oli yhteensä 12 kappaletta. 

 

5.3 Teemoittelu aineiston analyysitapana 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa ja 

tuottaa sitä kautta uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Yksi tapa analysoida 

aineistoa on teemoitella se ensin. Onnistuakseen teemoittelu vaatii 

empirian ja teorian välistä sujuvaa vuorovaikutusta, joka näkyy 

tutkimuksessa niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola & Suoranta 1998, 

138, 175-176.) Analyysitavat voidaan jaotella seuraavasti: 

aineistolähtöinen analyysi, teoriasidonnainen analyysi ja teorialähtöinen 

analyysi. Teoriasidonnaisessa analyysitavassa teoria toimii apuna 

analyysin etenemisessä. Analyysista voi tunnistaa aikaisemman tiedon 

vaikutuksen, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 93, 97-99.) Aineistolähtöinen ja teoriasidonnainen analyysi 

poikkeavat toisistaan vain vähän. Merkittävin ero on, että 

teoriasidonnaisessa analyysitavassa käsitteet tuodaan esiin jo tunnettuna 
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ilmiönä, kun taas aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset käsitteet 

luodaan aineistosta. Vaikka aiemman tiedon vaikutus tunnistetaan, niin 

tarkoitus ei ole testata teoriaa, vaan ennemminkin tuoda uusia ajatuksia 

kyseisestä aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.) Aineiston 

analyysivaiheessa muodostin teemat teorian pohjalta. Näin ollen analysoin 

aineistoani teoriasidonnaisesti. 
 

Aineiston käsittely alkoi luonnollisesti viestien lukemisella. Luin keskustelut 

tutkimusongelmia silmälläpitäen. Aineistoa läpi käydessäni mieleeni nousi 

useita kysymyksiä, joita kirjoitin ylös. Aineiston paremman hahmottamisen 

ja selkeyttämisen vuoksi halusin selvittää kirjoittajien määrän, joten laskin 

eri nimimerkit, vaikka se ei olekaan tutkimukseni kannalta oleellinen tieto. 

Alun perin tarkoituksenani oli keskittyä ainoastaan haastavien lasten 

yhteisiin piirteisiin, mutta keskusteluissa korostui myös vanhempien oma 

jaksaminen. Tämän vuoksi päätin sivuta tutkimuksessani myös 

vanhempien selviämistä arjestaan haastavien lastensa kanssa.  

 

Analyysin kattavuudella tarkoitetaan sitä, että tulkinnat eivät perustu 

satunnaisiin poimintoihin aineistosta. (Eskola & Suoranta 1998, 216.) 

Aineiston käsittelyä selkeytti osaltaan teemoittelu ja sen avulla aineistosta 

on mahdollista saada esille erilaisia vastauksia tai tuloksia esitettyihin 

kysymyksiin (Eskola & Suoranta 1998, 180.) Aineiston teemoittelu myös 

vahvistaa analyysin kattavuutta, joten tulkintani eivät perustu ainoastaan 

yksittäisiin viesteihin. Happo (2006, 88) nimittää tätä vaihetta ensimmäisen 

vaiheen teemoitteluksi, joka rakentuu usein tutkijan oman 

esiymmärryksen, tutkijan teoreettisen kehyksen ja aineistosta nousevien 

teemojen perusteella. Tutkimukseni teemat muodostuivat aineiston teorian 

pohjalta seuraavanlaisiksi: aktiivisuus, rytmisyys, 

lähestyminen/välttäminen, sopeutuvaisuus, intensiteetti, emotionaalisuus, 

sinnikkyys, aggressiivisuus ja aistikokemukset. Temperamenttia 

arvioitaessa edellä mainitut teemat ovat olleet keskeisimpiä. Tämän vuoksi 

valitsin kyseiset teemat ja analysoin niiden avulla aineistoani. Lisäksi 

aineisosta nousivat esiin myös lapsen äkkipikaisuuden ja vanhemmuuden 

teemat. Kyseiset teemat toistuivat niin monessa keskustelussa, että päätin 



 42

sisällyttää myös vanhempien näkökulmaa tutkimukseeni. Merkitsin 

jokaisen viestin yhteyteen niitä teemoja, jotka nousivat esiin juuri siitä 

kirjoituksesta. Tallensin toiseen tiedostoon teemat ja merkitsin jokaisen 

teeman perään kuinka monta kertaa se nousi aineistosta esiin. 

Huomionarvoista on se, että yhden lapsen luonteenpiirteet saattoivat 

sijoittua useaan eri kategoriaan. Kaikissa viesteissä ei puhuttu haastavista 

lapsista, vaan ne olivat vastauksia toisille vanhemmille kuinka selvitä 

arjesta haastavan lapsen kanssa. 

 

Analysointia helpottaakseni esitin aineistolle seuraavia kysymyksiä: 

 

- Kuinka lapsi reagoi uusiin tilanteisiin ja ihmisiin? 

- Miten hän ilmaisee tunteitaan? 

- Onko hän enimmäkseen tyytyväinen vai tyytymätön? 

- Miten hän suhtautuu arkisiin rutiineihin, kuten syömiseen, 

ruokailuun ja vaipanvaihtotilanteisiin? 

- Mitä keinoja vanhemmilla on helpottaakseen arkea? 

- Miten vanhemmat kokevat haastavan lapsen 

kasvatuksen? 

 

Vastauksien löytyminen kysymyksiin oli vaihtelevaa. Joihinkin kysymyksiin 

oli helppoa löytää vastaus, kun taas toiset vaativat enemmän pohdintaa. 

 

5.4 Luotettavuus ja eettisyys 

 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääasiallisena luotettavuuden kriteerinä 

voidaan pitää itse tutkijaa. Luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia. Luotettavuus kvalitatiivisessa tutkimuksessa näkyy 

esimerkiksi siten, että tutkija pohtii avoimesti tutkimuksen kulkua sekä 

avaa tutkimuksen taustoja. Arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukija 

pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. (Eskola & Suoranta 1998, 211-217.) 

Pohdinnat ovatkin aina osa kasvatustieteellistä tutkimusta. Tutkijan on 

myös perusteltava omat taustasitoumuksensa, sillä ei ole yhdentekevää 

millaiseen ihmiskuvaan, todellisuuskäsitykseen ja tietokäsitykseen tutkija 
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perustaa sanottavansa. (Eronen, Syrjäläinen & Värri 2007, 8.) 

Luotettavuuden yhteydessä on puhuttu myös tutkimusprosessin 

julkisuudesta, jolla tarkoitetaan tutkijan avoimen raportoinnin lisäksi myös 

sitä, että esimerkiksi tutkijakollegat arvioivat prosessia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 142.) Eettisesti hyvä tutkimus on sellainen, jonka laatimisessa on 

noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Sillä tarkoitetaan mm. rehellisyyttä, 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa 

ja esittämisessä. Erityisen tärkeää jokaisessa tutkimuksessa on 

ihmisarvon kunnioittaminen. (Hirsjärvi ym. 2009, 23-25; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 132-133.) 

 

Tutkimusta tehdessä on tärkeää kiinnittää huomio myös tutkittavien 

suojaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 128-129.) Erityisen tärkeää on, ettei 

tutkittavia tai tutkimuspaikkoja ole mahdollista tunnistaa. (Ronkainen ym. 

2011, 48.) Oleellista on myös tutkittavien vapaaehtoinen osallistuminen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 128-129.) Ihmisen itsemääräämisoikeuksiin 

kuuluu hänen mahdollisuutensa valita haluaako osallistua tutkimukseen 

vai ei. (Hirsijärvi ym. 2009, 25.) Jokainen tutkimus sisältää lukuisia eri 

päätöksiä ja tämä voi johtaa siihen, että tutkijan etiikka joutuu koetukselle 

tutkimusprosessin aikana. (Eskola & Suoranta 1998, 52.) Omat 

haasteensa tutkimukseeni toi internetissä tyypillisesti anonyymisti 

tapahtuva keskustelu. (Joinson 2003, 23.) Yksi eettinen koetinkivi 

tutkimusprosessissani oli tutkittavien vapaaehtoisuuden varmistaminen 

henkilöiltä, jotka keskustelevat julkisella keskustelupalstalla nimimerkein. 

Nimimerkkien taakse kätkeytyvien henkilöllisyyden selvittäminen olisi 

melkeinpä mahdotonta. Lisäksi henkilöillä tulee olla oikeus keskustella 

anonyymisti kaksplussan keskustelupalstalla. Koska kyseessä on julkinen 

keskustelupalsta, jota pääsee lukemaan ilman rekisteröitymistä, niin en 

katsonut aiheelliseksi pyytää tutkittaviltani tutkimuslupaa.  

 

Laukkasen (2007, 34) mukaan nimimerkkien muuttaminen on ilmiön 

sosiaalisen todellisuuden kunnioittamista. En kuitenkaan muuttanut 

nimimerkkejä tutkimuksessani, sillä tutkimustekstini pitää sisällään suoria 

lainauksia tutkittavien kirjoittamista teksteistä ja näin ollen kuka tahansa 
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voi nyky-teknologian avulla päästä alkuperäisen nimimerkin jäljille. Tässä 

tapauksessa nimimerkkien muuttaminen ei suojele alkuperäistä 

nimimerkkiä, joten sen muuttaminen ei ole aiheellista. Jokaisen 

tutkimuksen periaatteena pitäisi olla, että tutkimushenkilöiden 

henkilöllisyyden selvittäminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi. (Eskola 

& Suoranta 1998, 57.) Tutkimuksessani tämä ilmenee siten, että olen 

jättänyt  tutkimustekstistäni pois kaikkein henkilökohtaisimmat viestit, 

joiden yksityiskohtien perusteella joku henkilö voisi tulla tunnistetuksi. 

 

Internetiä kohtaan osoitettu tutkimuksellinen mielenkiinto on laajentunut 

viimeisten kolmen vuosikymmenten aikana, jolloin siitä on tullut yhä 

keskeisempi vaikuttaja teollistuneissa valtioissa. (Arpo 2005, 21.) Internet 

kiehtoo tutkijoita helppona aineistolähteenä. Tutkijan ei tarvitse siirtyä 

erikseen ”kentälle”, vaan hän voi kerätä aineistoa omassa 

työhuoneessaan. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska tutkija 

joutuu miettimään tutkimuseettisiä ratkaisuja hyvin tarkasti. Internetin 

keskustelupalstoja on Suomessa tutkittu eniten mediatutkimuksen parissa. 

Marjo Laukkanen (2007) on kerännyt oman tutkimusaineistonsa internetin 

keskustelupalstoilta ja pohtii väitöskirjassaan tutkimuksen 

luottamuksellisuutta, eli sitä, kuinka tutkimuksesta tulisi tiedottaa 

tutkittaville ja miten aineistoa voi käyttää. (Laukkanen 2007,15, 33, 35.) 

 

Internetin tutkijoiden kansainvälinen yhdistys – the Association of Internet 

Researchers (AoIR) on julkaissut eettisiä ohjeita internetiä tutkiville. 

Ohjeistuksen mukaan mitä julkisemmasta paikasta on kyse, sitä pienempi 

velvollisuus tutkijalla on suojella tutkittavien yksityisyyttä. Yhdistys 

kuitenkin ohjeistaa lisää: mitä haavoittuvimmista toimijoista on kyse, sitä 

suurempi velvollisuus tutkijalla on suojella heitä. Esimerkkinä yhtenä 

haavoittuvasta ryhmästä mainitaan alaikäiset. Myös käytetyn materian 

intiimiys lisää suojelun tarvetta. (Laukkanen 2007,15, 33, 35.) Tämän 

ohjeistuksen mukaan Kaksplussan julkisuus ja ryhmä, joka ei ole luokiteltu 

erityisesti haavoittuvaksi vähentää suojelemisen tarvetta. Myöskään 

keskustelujen intiimiys ei ole niin suurta, että se lisäisi erityistä 

suojelemisen tarvetta. 
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Aineistoa esitellessäni olen ottanut joitakin lainauksia mukaan tutkielmaani 

havainnollistamaan vanhempien mietteitä haastavista lapsistaan ja 

arjestaan. Eskolan ja Suorannan mukaan (1998, 176) sitaatin 

käyttämisellä tutkimustekstissä on monenlaisia tehtäviä, kuten perustella 

tutkijan tekemää tulkintaa, toimia aineistoa kuvaavana esimerkkinä tai 

elävöittää tekstiä. Oman haasteensa tutkijalle tuo sitaattien sopivan 

määrän käyttäminen tekstissä. Runsas sitaattien käyttö kuvaa aineistoa 

laajasti, mutta voi lukijan kannalta olla liian raskasta. Sitaattien vähäinen 

käyttö voi helpottaa lukijaa, mutta seurauksena on, että lukija on tällöin 

hyvin pitkälle tutkijan omien tulkintojen armoilla. (Eskola & Suoranta 1998, 

181.)  

 

Tutkimuksessani käytettyjen lainauksien perässä on päivämäärät, jolloin 

kyseinen teksti on kirjoitettu keskustelupalstalle. Päivämäärän liittäminen 

lainattuihin teksteihin ei ole tutkimuksen kannalta oleellista, sillä lainaukset 

eivät ole mitenkään järjestyksessä, eikä siten täydennä toisiaan. Lukijan 

olisi helppo seurata tutkimuksen etenemistä ilman päivämääriäkin. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta halusin kuitenkin säilyttää ne 

lainauksien perässä, koska tämä osoittaa sen, että lainaukset eivät ole 

”tuulesta temmattuja”, vaan ne on oikeasti kirjoitettu juuri tiettynä 

ajankohtana keskustelupalstalle. Näin toimien haluan vahvistaa 

tutkimukseni luotettavuutta. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
6.1 Haastavan lapsen piirteet 

 
Aineistoni perusteella haastavan lapsen tunnusmerkkejä vaikuttaisivat 

olevan muun muassa matala sopeutuminen, äkkipikaisuus, ärtyisyys, 

korkea intensiteetti, biologisten toimintojen epäsäännöllisyys, korkea 

aktiivisuustaso, aistikokemusten herkkyys ja sinnikkyys. Sen sijaan 

lähestymis- ja välttämiskäyttäytyminen eivät tämän tutkimuksen 

perusteella ole yhdenmukaisia haastaville lapsille. Myöskään 

aggressiivinen käyttäytyminen ei ole tyypillistä haastavan temperamentin 

omaavalle lapselle. 

 

Matala sopeutuminen 

 

Seuraava lainaus aineistostani antaa viitettä siitä, kuinka haastava lapsi 

usein reagoi muutokseen: 

 

”Oltiin esim. kivassa paikassa retkellä, ja lapsi ei olisi millään halunnut 

lähteä pois, ja kun oli pakko lähteä, seurasi raivari. On jo vähän haastavaa 

raahata huutava iso lapsi pois koko kansan nähden.” (Ap 22.3.2009.) 

 
Yksi haastavan lapsen ominaisuus vaikuttaisi olevan matala 

sopeutuminen. Tällaisen sopeutumispiirteen omaavat ihmiset haluaisivat 

säilyttää kaiken ennallaan. Muutos voi olla vaikeaa, vaikka kyseessä olisi 

mukavakin muutos. Edellä mainitun esimerkin kirjoittaja, nimimerkki Ap 

joutuu usein vastaavanlaisiin tilanteisiin lapsensa kanssa. Hän joutui 

kertomansa mukaan kantamaan kotiin kiukuttelevan ja pettyneen lapsen. 

Tämä antaa vanhemmille tunteen, että mikään mukava ei onnistu lapsen 

kanssa ja kaikki hauska päättyy aina katastrofiin. Keltikangas-Järvisen 

(2009a) mukaan vanhempien nopea tempo aiheuttaa harmia matalan 

sopeutuvaisuuden omaavalle lapselle. Lapsi ei yksinkertaisesti ehdi pysyä 
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vanhempiensa matkassa ja tämä aiheuttaa hänelle stressiä, joka 

purkautuu kiukkuna tai raivokohtauksina. Aikuisen toiminta saattaa 

matalan sopeutuvaisuuden omaavan lapsen näkökulmasta vaikuttaa 

vanhempien päättämättömyydeltä. Hidas sopeutuja tarvitsee vain aikaa 

sopeutuakseen. (Keltikangas-Järvinen 2009a, 96-99, 103.)  

 

Sama nimimerkki Ap jatkaa kertomustaan haastavasta lapsesta, jonka 

sopeutuminen vaikuttaa olevan matala: 

 

”Lapsen haastava temperamentti on alkanut vaikuttaa jo perhe-elämään ja 

sosiaalisiin suhteisiin. Meitä ei kutsuta kovin helposti kylään, koska kukaan 

ei halua kuunnella kun lapsemme saa joka kerta raivokohtauksen tai 

riehaantuu kylässä -> jos rajoitat tai kiellät lapsi pettyy ja saa raivarin.”  (Ap  

22.3.2009.) 

 

Hitaalle sopeutujalle jokainen muutos on harmi. (Keltikangas-Järvinen 

2009a, 101.) Kylässä riehaantuvan lapsen käytös voi kertoa siitä, että hän 

ei ehdi sopeutua tarpeeksi nopeasti yllättäviin tilanteisiin, joita kyläillessä 

kohtaa. Kaikki yllättävä aiheuttaa hänelle stressiä, jonka hän purkaa 

kiukuttelemalla. Yksi vaikean temperamentin ominaispiirre onkin, että 

lapsen kaikki sopeutuminen kestää ja ensireaktio kaikkeen uuteen on 

vetäytyminen, välttäminen ja varautuneisuus. (Keltikangas-Järvinen 

2009c, 66.) 

 

Äkkipikaisuus 
 

Haastavan lapsen käyttäytymiselle on ominaista myös nopeasti kiihtyvä 

luonne: 

 
”Lapsi ei ole kuriton, rajaton tyranni, vaan nollasta sataan hetkessä 

kiihtyvä tapaus, joka ei hallitse tunteitaan.” (Valaja 23.3.2009.) 
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”…aina tulistumisnopeus on 1s 0-100% ja aiheita löytyy useita kymmeniä 

päivässä.” (vierailija 20.11.2009.) 

 
Greene (2006, 23) käyttää edellä mainitun kaltaisista tapauksista termiä 

tulistuva lapsi. Tällaisiakin on olemassa monenlaisia. Toiset raivoavat 

kymmeniä kertoja päivässä, ja toisille riittää muutama raivokohtaus 

viikossa. Ominaista tällaisille lapsille on kuitenkin se, että heille kehittyy 

nopeasti voimakas toimintaa heikentävä turhautumisen tila. 

 

Ärtyisyys 
 

Aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että haastavia lapsia 

vaivaa myös perustyytymättömyys. Samaa mieltä on myös Viljamaa 

(2009, 6.), joka kuvailee haastavan temperamentin omaavia lapsia 

vaikeasti ilahdutettaviksi. Hän mainitsee myös korkean intensiteetin 

yhdistettynä haastavaan temperamenttiin olevan ympäristön kannalta 

vaativaa. Keltikangas-Järvinen (2009c, 66) on Viljamaan (2009) kanssa 

samoilla linjoilla, ja kuvailee haastavan lapsen mielialan olevan 

negatiivinen ja näin ollen lapsi on usein ärtyisä ja huonolla tuulella. 

Tällaiselle lapselle on tyypillistä itkeä usein ja pitkään. Muun muassa 

Inimini, leppä sekä Yennica ovat kokeneet edellä mainitut haastavan 

lapsen piirteet konkreettisesti arjessaan:  

 
”…lapsi on suurimman osan päivästä huutanut kuin palosireeni eikä 

mikään ole hyvä…” (inimini  20.11.2009.) 

 

”Poika ollut aina temperamenttinen ja ilmaisee 

suuttumuksensa/pettymyksensä raivokkaasti kaarella huutaen. Pukeminen 

on ihan mahdotonta… vaipanvaihdosta puhumattakaan.” (leppä 

5.11.2007.) 

 

”Suuttuu mitättömyyksistä ja tuntuu kiljuvan ilman syytäkin ”huvikseen” 

AAAARGH.” (Yennica 09.01.2008.) 
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Edellä mainitut sitaatit viittaavat siihen, että lapset eivät ole vielä oppineet 

säätelemään tunteitaan. Epäonnistuneessa tunteiden säätelyssä lapsen 

on vaikea ottaa huomioon tilanteen asettamia vaatimuksia ja hallita 

tunteidensa vaikutuksia toimintaansa. Tästä syystä hän saattaa ottaa 

käyttöön itselleen epäedullisia toimintatapoja, kuten kiukuttelun. Kokkonen 

& Kinnunen (2009) mainitsevat, että erityisesti positiivinen ja negatiivinen 

emotionaalisuus ovat temperamenttipiirteiden kannalta merkityksellisiä. 

Edellä mainittujen esimerkkien lapset omaavat hyvin todennäköisesti 

negatiivisen emotionaalisuuden. Se liittyy aivojen 

välttämiskäyttäytymisjärjestelmään, johon kuuluu herkkyys kokea kielteisiä 

tunteita. Näin temperamentti ja tunteiden säätely kytkeytyvät yhteen. 

(Kokkonen & Kinnunen 2009, 146, 152.) Ärtyisyys johtuu siten lapsen 

herkkyydestä kokea helposti negatiivisia tunteita.  Positiivinen 

emotionaalisuus puolestaan viittaa herkkyyteen kokea helposti positiivisia 

tunteita. Aineistoni lapsista tulkitsin usealla olevan negatiivinen 

emotionaalisuus. Sen sijaan en havainnut yhdelläkään olevan positiivista 

emotionaalisuutta. Lapsen vastustaminen pukemis- ja 

vaipanvaihtotilanteita voi olla yhteydessä hänen aistiyliherkkyyteensä. Hän 

saattaa kokea kosketuksen epämiellyttävänä, joka puolestaan aiheuttaa 

voimakkaan vastustamisreaktion pukeutumistilanteissa. (Stanley & 

Salmon 1996, 11.)  

 
Korkea intensiteetti 
 
Tunteiden ilmaiseminen kovalla äänellä viittaa lapsen korkeaan 

intensiteettiin. Tällöin lapsi ei kainostele ilmoittaa niin hyvän kuin 

pahanolon tunteitakaan kaikkien kuultavaksi. Cacciatoren ym. (2008, 87) 

mukaan korkean intensiteetin omaaville ihmisille on tyypillistä osoittaa 

tunteensa hyvinkin voimakkaasti. Suurimmassa osassa viestejä (26 

kappaletta) kävi ilmi, että haastavalla lapsella on korkea intensiteetti. 

Viestien tulkitsemisen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että 

yhdelläkään haastavalla lapsella ei ollut matalaa intensiteettiä, eli kukaan 

ei ilmoittanut tunteitaan vaisusti, vaan hyvinkin raivokkaasti. Nimimerkit 
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huh! ja BenJerry valaisevat hieman haastavan lapsen tapaa ilmoittaa 

tunteistaan: 

 

”Hänen kanssaan arki on haasteellista, sillä kaikki tunteet ovat valtavia. 

Jos hän suuttuu, on surullinen tai iloinen, sen kuulee koko maailma.” (huh! 

20.3.2010.) 

 

”Meillä myös poika näyttää jo nyt tunteensa ihan täysillä ja on jo ottanut 

aktiivisesti kontaktia jo tosi pienestä asti. Nauraa ja kikattaa vallattomasti 

ollessaan hyvällä tuulella. Toki tuulen suunta saattaa muuttua ihan 

sekunnin sisällä…” (BenJerry 30.5.2008.) 

 

 

Biologisten toimintojen epäsäännöllisyys 
 
Haastavalle lapselle on ominaista tunteiden äänekkään ilmaisun lisäksi 

kärsiä myös biologisten toimintojen epäsäännöllisyydestä. (Keltikangas-

Järvinen 2009c, 65-66.) Carey (1998, 523-524) käyttää tässä yhteydessä 

rytmisyys-käsitettä, jolla hän viittaa ihmisten eroihin esimerkiksi nälän 

tunteen kokemisen säännöllisyydestä. Seuraava esimerkki kertoo erään 

perheen arjesta, johon haastetta tuo 10 kuukauden ikäisen vauvan 

biologisten toimintojen epäsäännöllisyys: 

 

”Yöllä herää edelleen noin 4-5 kertaa ja saattaa kiljua täysillä”. (väsynyttt 

16.12.2011.) 

 

Lapsi, joka omaa haastavan temperamentin saattaa heräillä usein öisin. 

Tämä voi jatkua pitkään myös vauva-ajan jälkeen. Fysiologisten 

toimintojen epäsäännöllisyyteen viittaa myös vauvan koliikki, joka omalta 

osaltaan koettelee perheen arkea. Niin sanotun vaikean temperamentin 

omaavalle vauvalle on tyypillistä biologisten toimintojen 

epäsäännöllisyyden lisäksi kärsiä ensimmäisten elinkuukausiensa aikana 

koliikista (Keltikangas-Järvinen 2009c, 65-66.) Koliikki on koetellut muun 

muassa nimimerkkien 8 sekä KiiajaVillen arkea: 
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”Meillä alku oli myös todella raskasta oli 3kk koliikki yms.” (8 16.12.2011.) 

 

”Pojalla oli aluksi koliikkia, jonka helpotuttua alkoi muut yöhulinat, valvoi 

öisin monta tuntia putkeen…” (KiiajaVille 29.05.2008.) 

 

Tulkitsen vauvan koliikki-itkun olevan yhteydessä tämän korkeaan 

intensiteettiin, jolloin hänellä on taipumus ilmoittaa tunteensa kovalla 

äänellä. Moni vauvana koliikista kärsinyt, aineistossani mukana ollut lapsi 

omasi myöhemminkin korkean intensiteetin. Näin ollen lapsen itkuisuus on 

voinut kertoa hänen tavastaan ilmaista asiansa äänekkäästi. Koliikkia on 

tutkittu paljonkin, mutta yhtä selkeää määritelmää sille ei ole. Koliikiksi 

lapsen vaivat määritellään sen mukaan kuinka usein ja kuinka kauan 

vauvan itkeminen kestää. 

 

Korkea aktiivisuustaso 
 

Aineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota lapsen aktiivisuuteen, joka on 

yhtenä teemana aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Ihmisen aktiivisuutta 

voidaan tarkkailla hänen toiminnoissaan ja se paljastuu esimerkiksi yksilön 

tavassa nukkua tai syödä. Haastavan lapsen aktiivisuustaso näyttää 

olevan korkea. Monessa kirjoituksessa lapsen mainittiin olevan energinen 

ja aina menossa jonnekin. Tämä ei välttämättä ole helppo luonteenpiirre 

ympäristön kannalta, kuten seuraavassa lainauksessa ilmenee: 

 

”Kaikki vaan väsyy hänen energiaansa…” (Muurarin vaimo 21.03.2010.) 

 

Moni vanhempi kuvaili lapsensa aktiivisuuden olevan niin voimakasta, että 

vanhemmat yksinkertaisesti kokevat väsyvänsä energisen lapsensa 

kanssa. Anttila ym. (2004, 43) mainitsevat joidenkin lasten olevan 

impulsiivisia, jolloin he reagoivat nopeasti eri tilanteisiin, eivätkä ehdi 

miettiä tekojensa seurauksia. Tällaisen toiminnan vanhemmat kokevat 

voimia vieväksi. 
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Aistikokemusten herkkyys 
 
Monen haastavan lapsen kuvailtiin vastustavan erityisen paljon 

pukeutumis- ja vaipanvaihtotilanteita: 

 

”hermostuu joka vaipanvaihdosta, pukemisesta…” (väsynyttt 16.12.2011.) 

 

Toiset lapset kokevat kosketuksen toisia epämiellyttävänä. Aineistossani 

aistiherkkyyden kuvailtiin olevan monen lapsen ominaisuus. Stanley ja 

Salmon (1996, 4-5) kuvailevat haastavan lapsen olevan sellainen, jonka 

vartalo ei yksinkertaisesti toimi toivotulla tavalla. Tämän vuoksi hän 

saattaa reagoida hyvin herkästi kosketukseen tai ääniin. Lapsen selän 

silittäminen voi herkän lapsen mielestä olla verrattavissa hiekkapaperilla 

silittämiseen, kun taas toisen mielestä se voi tuntua varsin mukavalta 

(Stanley & Salmon 1996, 11). 

 

Pukeutumisen vastustaminen saatetaan helposti tulkita lapsen turhaksi 

kiukutteluksi, mutta todellisuudessa vaatteet tuntuvat toisten mielestä 

epämiellyttäviltä. Kukaan vanhemmista ei maininnut aistiherkkyyttä. Sen 

sijaan he ihmettelivät miksi pukeminen on aina niin hankalaa. Tulkitsin 

monen kohdalla pukemisen vastustamisen olevan yhteydessä 

nimenomaan aistiherkkyyteen. Jos lapset saisivat valita, he olisivat 

mieluiten ilman vaatteita, jolloin saumat eivät kiristä eikä kangas kutita. 

 

Sinnikkyys 
 

Haastavan lapsen temperamenttipiirteisiin sopii myös sinnikkyys. Moni 

lapsi on sinnikäs yrittäjä. Tämä saattaa olla joskus ympäristön kannalta 

haasteellista, sillä sinnikkyys ilmenee positiivisten asioiden lisäksi myös 

raivokohtausten aikana, jolloin sinnikäs lapsi saattaa huutaa ja raivota 

kunnes saa tahtonsa perille. 

Sinnikkyys voi kertoa myös tietynlaisesta jämäkkyydestä, jonka avulla 

lapsi saavuttaa päämääränsä. Tämä on positiivinen asia, mutta voi etenkin 
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vauva-aikana koetella vanhempia, jotka eivät ymmärrä tämän olevan 

positiivista. 

 

”…temperamenttinen ja vaativa lapsi, mutta olen ajatellut sen olevan vaan 

hyvä asia, pärjääpähän sitten tässä kovassa maailmassa kun osaa 

puoliaan pitää (hymymerkki).” (tuu-tikki2 14.11.2007.) 

 

Vanhempien oikeanlainen suhtautumistapa sinnikkyyteen voi myöhemmin 

muuttua lapsen voimavaraksi. Kun sinnikkyyttä ei tukahduteta, lapsi tulee 

todennäköisesti selviämään elämän haasteista helpommin. 

 

6.2 Haastavan lapsen vanhemmuus 

 

”Muutenkin vauva-aika oli haastavaa, öitä valvottiin, iltoja itkettiin…” 

(Ninskuliina 01.07.2008.) 

 
”Välillä tämä on hyvinkin hauskaa ja naurattavaa mutta välillä hyvin 

ärsyttävää. Kun se on niiiin pienestä kiinni.” (KiiajaVille 29.5.2008.) 

Nimimerkki KiiajaVille kiteyttää mainiosti haastavien lasten vanhempien 

mietteet. Arki haastavan lapsen kanssa on todella joskus pienestä kiinni. 

KiiajaVille kuvaa lapsensa omaavan voimakkaan temperamentin, ja 

lapselle on tyypillistä ”räjähtää sekunnissa”. (29.5.2008.) Haastavan 

lapsen vanhempia koetteleva käyttäytyminen ei rajoitu ainoastaan 

uhmaikään, vaan jatkuu läpi kehitysvaiheiden samanlaisena: 

 

”Pojalla en ole oikeastaan edes huomannut minkäänlaista uhmaikää kun 

on vauvasta asti ´haastanut´ meidät vanhemmat kyllä ihan lahjakkaasti…” 

(Kerpele 09.01.2012.) 

 

Lastenkasvatuksen haasteellisuudella tarkoitetaan vanhemman kokemaa 

voimattomuutta vanhempana. Tällöin vanhempi kokee kasvatuksen 

suurena ongelmana. Tässä yhteydessä käytetään usein termiä 

vanhemmuuden stressi, jolla viitataan vanhemman kokemaan stressiin 

lapsen kanssa arkiaskareista selviytymiseen. (Hyväluoma ym. 2009, 56-
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57.) Vanhemmat ovat nykyään yhä enemmän tietoisia lapsen tarpeista ja 

herkkiä vastaamaan niihin, mutta samaan aikaan he kokevat 

epävarmuutta kasvattajina. (Määttä & Uusiautti 2011, 2.) Vanhemman 

stressi heijastuu lapseen: 

 

”Stressaatko itse tilanteesta? Heijastuu heti lapseen, mut voi olla vaikee 

antaa vaan olla jos koko ajan väsyttää ja kiristää…” (”Pim” 16.12.2011.) 

 

Nimimerkki ”Pim” tiedostaa, että esimerkiksi vanhemman stressi voi 

vaikeuttaa lapsen ja vanhemman välisen hyvän vuorovaikutussuhteen 

kehittymistä. Edellä hän antoi neuvoja kohtalontoverilleen. 

 

Siitä huolimatta, että moni vanhempi oli valmistautunut vauva-aikaan 

tiedostaen, että se pitää sisällään myös vaikeuksia, koki lapsen saamisen 

tuoneen mukanaan odotettua enemmän haastetta: 

 

”En koe, että kyse on siitä, että minulla olisi ollut epärealistiset odotukset 

vauva-ajasta. Tiesin, että voi olla myös hankalaa, mutta todellisuus iski 

vielä kovemmin vasten kasvoja.” (BenJerry 28.5.2008.) 

 

Vanhemman negatiivinen suhtautuminen vaikeaan arkeen voi jossain 

määrin olla selitettävissä vanhempien omilla vaikeilla lapsuuskokemuksilla. 

Heidän sisäistämät kuvat itsestään lapsena saattavat olla negatiivisia, 

jolloin kielteiset kokemukset voivat tulla esiin heidän saadessaan omia 

lapsia. Tämä näkyy heidän suhtautumistavassa lapsiinsa ja tämän 

seurauksena lapsi ja lapsuus herättävät heissä ainoastaan negatiivisia 

mielikuvia. (Rusanen 2011, 75-76.) Negatiivisten tunteiden lisäksi moni 

vanhempi koki myös epävarmuutta: 

 

”Ongelmana on se, että lapsi ei osaa rauhoittua eikä meillä vanhemmilla 

ole mitään keinoja auttaa lasta rauhoittumaan.” (AP 22.03.2009.) 

 

Siitä huolimatta, että nykyajan vanhemmat ovat entistä tietoisempia 

lapsensa tarpeista, niin he kokevat suurempaa epävarmuutta 
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vanhempana olemisestaan kuin edellisen sukupolven vanhemmat. 

(Määttä & Uusiautti 2011, 2.) Haastavan lapsen vanhemmat saattavat 

kokea epäonnistuneensa kasvattajina. Useimmat keskustelupalstalla 

keskustelleet vanhemmat kokivat tehneensä jotain väärin ja vertailivat 

omia kasvattajataitojaan toisiin vanhempiin, etenkin helppojen lasten 

vanhempiin. Vanhemmat, jotka kokevat lapsensa haastaviksi kuvailevat 

tilanteitaan näin: 

 

”Jotenkin usein tuntuu, että on itse epäonnistunut omassa 

vanhemmuudessaan, kun vauva/taapero vain kiukkuaa ja itkee ja vaikka 

kuinka olisin yrittänyt kaikkea. Nykyään usein en edes yritä… olen myös 

”epäonnistunut” öiden ja unien suhteen: muilla tutuillani vauvat nukkuvat 

niin hyvin ja rauhallisesti jo muutaman kuukauden iästä…” (Ninskuliina 

1.7.2008.) 

 

”Välillä tuntuu, että on ihan poikki ja usko omaan jaksamiseen hiipuu. Ja 

pakko myöntää, että välillä tunnen suurta kateutta katsellessani ystävieni 

ns. helppoja vauvoja.” (BenJerry 28.5.2008.) 

 

”Kadehdin äitejä, joilla on helpot ja sopeutuvat lapset.” (huh! 20.3.2010.) 

 

”En uskaltanut lähteä mihinkään kerhoihin, kahviloihin, vauvauintiin, tms. 

kun ei koskaan tiennyt miten herkkä mutta niin tulinen poikamme reagoisi.” 

(mamajosa 28.05.2008.) 

 

Keltikangas-Järvinen (2009c) kuvailee lapsen aktiivisuustason olevan 

tärkeä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta säätelevä tekijä. 

Aktiivisen lapsen vanhemmat joutuvat olemaan koko ajan varuillaan 

lapsen tempausten vuoksi. Tämä johtaa helposti vanhempien väsymiseen 

ja näin heidän suhtautumisensa lapseen muuttuu. (Keltikangas-Järvinen 

2009c, 145.) Myös nimimerkit Ninskuliina ja Myrskynmerkki ovat monen 

muun vanhemman tavoin väsyneitä ja turhautuneita elämäntilanteisiinsa: 
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”Onneksi tämä joskus helpottaa, mutta valitettavasti olen niin väsähtänyt 

tähän, että nämä kaksi lasta minulle riittävät…” (Ninskuliina 1.7.2008.) 

 

”Joskus itkin turhautuneena, että miksi mulle tällänen tänttärä tuli…” 

(Myrskynmerkki 12.11.2007.) 

 

Edellä mainittu esimerkki paljastaa sen, että vanhempi kokee lapsensa 

olevan jotenkin vääränlainen. Tämä on hyvin vahingollista lapsen hyvän 

itsetunnon kehittymisen kannalta, koska vahva itsetunto syntyy 

päivittäisten onnistumisten kautta (Viljamaa 2009, 7). Huonon itsetunnon 

seurauksena lapsi sokaistuu omille hyville puolilleen ja alkaa väheksyä 

itseään. (Ojanen 1994, 41.) Haastava lapsi kokee helposti, että hän tekee 

asiat aina väärin, koska joillekin temperamenttipiirteille asetetaan suuriakin 

muokkausvaatimuksia. (Keltikangas-Järvinen 2009b, 51.) Lapsi rakentaa 

käsitystään minästä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Hän peilaa 

itseään etenkin omiin vanhempiinsa ja muodostaa myös sitä kautta 

minäkäsitystään.  (Ojanen 1994, 23.) Tämän vuoksi ei ole lainkaan 

merkityksetöntä millaista hoivaa lapsi vanhemmiltaan saa. Myös seuraava 

esimerkki havainnollistaa vanhemman turhautumista lapseensa: 

 

”Yritän pysyä rauhallisena, määrätietoisena aikuisena, mutta välillä olen 

niin väsynyt ja kyllästynyt, että taannun kolmevuotiaan tasolle ja huudan, 

että hän on tyhmä enkä jaksa häntä.” (huh! 20.3.2010.) 

 

Vanhemman hermostuminen ja lapsen typeräksi haukkuminen voivat olla 

niin ikään vahingollisia lapsen hyvän itsetunnon kehittymisen kannalta. 

Lapsen minäkuvan rakentuminen on vielä kesken ja hän ottaa helposti 

vaikutteita vanhemmiltaan. Hän voi alkaa uskoa olevansa tyhmä, koska 

vanhempi niin sanoo. Vanhemmuuden roolikartan yhdeksi tehtäväksi on 

kuvattu vanhemman toimiminen elämän opettajana, jolloin hänen 

tehtävänään on mm. arkielämän taitojen ja sosiaalisten taitojen lisäksi 

toimia myös elämän opettajana. Lisäksi vanhemman pitäisi toimia mallin 

antajana ja arvojen välittäjänä. Toinen keskeinen vanhemmuuden tehtävä 

on vanhemman toimiminen rakkauden antajana, jolloin hän on lapselle 
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hellyyden antaja, lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä ja hyvän 

huomaaja. (www.vslk.fi.) Lapsen nimitteleminen typeräksi ei opeta lapselle 

hyviä arkielämän taitoja. Kyseenalaista on myös, millaisia sosiaalisia 

taitoja tällainen käyttäytyminen lapselle opettaa. Vanhemman tehtävä on 

toimia hyväksyjänä, mikä tarkoittaa, että hän hyväksyy lapsen sellaisena 

kuin tämä on. Kaikkia lapsen tekoja ei toki tule hyväksyä, mikä 

sinälläänkin on yksi vanhemman tehtävistä: opettaa lapselle oikea ja 

väärä. 

 

Lapsiperheen arki on hyvin tunteiden sävyttämää ja tilanne voikin muuttua 

pienen uhmaikäisen toimesta salamannopeasti. Perheilmapiiriä voi myös 

sähköistää eri perheenjäsenten mukana kulkeutuvia päivän aikana 

koettuja tunteita. (Laitinen, Malinen & Rönkä 2009, 204.) Arki koostuu 

useiden eri perheenjäsenten tunteiden lisäksi myös jokaisen tarpeista, 

eikä näiden kaikkien tarpeiden yhteensovittaminen ole aina helppoa 

(Malinen & Sevón 2009, 228), mikä omalta osaltaan koettelee 

vanhemmuutta. 

 

”Voimat koetuksella, tiedän, mutta ei kai sitä äitinä voi juuri muuta kuin 

yrittää hampaat irvessä sinnitellä ja poimia niitä positiivisia asioita sitten 

pienimmistäkin rippeistä, joita matkalle osuu…” (sisar puoliQ 20.03.2010.) 

 

Siitä huolimatta, että arki on vaikeaa haastavan lapsen kanssa, niin osa 

vanhemmista suhtautuu tällaiseen lapseen rauhallisesti, eivätkä väsy 

tilanteeseen. Voimakas temperamentti osataan joskus kääntää lapsen 

vahvuudeksi. Myös Keltikangas-Järvinen (2009c) kuvailee, että lapsen 

peräänantamattomuus ja sinnikkyys ennustavat voimakasta suorituksiin 

suuntautumista ja korkeaa tavoitetasoa aikuisena. Lapsen sinnikkyyden 

on myös havaittu olevan yhteydessä hänen myöhempään älykkyytensä. 

(Keltikangas-Järvinen 2009c, 200-201.) Myös Viljamaa (2009) kirjoittaa, 

että oikealla tavalla aggressiivinen ei jää muiden varjoon. Kun ihminen 

oppii muuttamaan aggression jämäkkyydeksi, niin on helpompi selvitä 

haastavista sosiaalisista tilanteista. (Viljamaa 2009, 161.) Voimakkaasti 

reagoiva lapsi voi yhdessä ympäristössä oppia käyttämään 

http://www.vslk.fi/
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temperamenttia pikkusiskon puolustamiseen ja toisessa ajakseen 

aggressiivisesti omia pyrkimyksiään. Kiivas temperamentti voi 

oikeanlaisessa ympäristössä kääntyä kaikkien yhteiseksi hyväksi. 

(Viljamaa 2008, 11.) Vanhemman tapa suhtautua haastavan lapsensa 

temperamenttiin riippuu vanhemman oman temperamentin lisäksi myös 

hänen elämänkokemuksesta, kiinnostuksensa kohteista sekä lapseen 

kohdistuvista odotuksistaan. (Brooks & Goldstein 2002, 119.) Seuraavaksi 

esimerkkejä vanhemmista, jotka osaavat suhtautua positiivisesti 

haastavaan lapseensa: 

 

”Mä onneksi muistan aika usein ajatella just tuota, että tämä pieni ihminen 

kyllä pärjää eikä jää toisten jalkoihin.” (Annastiina 1977 12.11.2007.) 

 

”Joka päivä halin, pörrötän tukkaa ja kerron, että rakastan häntä, että hän 

on kiva. Ja hän on valtavan rakas, vaikka arki on näin vaikeaa.” (Huh! 

20.03.2010.) 

 

Nämä vanhemmat ovat osanneet kääntää lapsen haastavuuden hänen 

vahvuudekseen. Tällaisella suhtautumisella on hyvin positiivinen vaikutus 

lapsen tulevaisuutta ajatellen. Vaikka lapsi käyttäytyykin ympäristön 

kannalta haastavasti, niin näiden vanhempien lapset eivät koe olevansa 

jatkuvasti jotenkin vääränlaisia. Näin ollen heidän itsetunnollaan on 

mahdollisuus kehittyä vahvaksi, sillä Viljamaata (2009, 7) mukaillen hyvä 

itsetunto kehittyy päivittäisten onnistumisen kokemuksien kautta. 

 

6.3 Yhteenveto 

 
Seuraavassa ”vieras” kiteyttää haastavan lapsen yleisiä ominaisuuksia, 

johon oletettavasti moni aineistossani esiintyvä vanhempi voi yhtyä 

kuvaillessaan oman lapsensa temperamenttipiirteitä: 

 

”…muutenkin se on täynnä tulta ja tappuraa, hirveän vilkas, 

ailahtelevainen ja itsepäinen…” (”vieras” 09.01.2012.) 
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Sukupuoli ja lapsen haastavuus vaikuttaisivat olevan yhteydessä toisiinsa, 

sillä suurin osa (26 kpl) aineistossani ilmenevistä haastavista lapsista 

mainittiin olevan poikia. Aineistossani haastavia tyttöjä puolestaan oli 12 

kpl. Myös Crockenberg (2003, 1035) mainitsee, että nimenomaan poikien, 

on havaittu näyttävän negatiivisia tunteitaan päiväkodissa muita 

enemmän. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on että millaiset temperamenttitekijät 

tekevät lapsesta haastavan. Aineiston analysoinnin jälkeen vastaus on 

tiivistettävissä seuraavasti: useimmiten haastava lapsi on poika, jolla on 

korkea intensiteetti, eli taipumus ilmaista tunteensa suureen ääneen 

kaikkien kuultavaksi. Hänellä on matala sopeutumiskyky ja näin ollen 

kaikki muutos voi tuntua vaikealta. Tämän vuoksi haastava lapsi vastustaa 

usein myös arkirutiineja kuten syömistä ja vaipanvaihtoa. Jos hän saisi 

valita, niin kaikki asiat pysyisivät ennallaan. Haastavan temperamentin 

omaavalla lapsella on herkkyys kokea helposti negatiivisia tunteita, joka 

ilmenee yleisenä ärtyisyytenä. Tämä lapsi on myös vilkas, mutta ei 

erityisen aggressiivinen. Tyypillistä tällaiselle lapselle vaikuttaisi olevan 

erityisesti pukeutumisen vastustaminen. Tämä voi olla yhteydessä hänen 

kokemaansa aistiyliherkkyyteen, jolloin hienovarainenkin kosketus voi 

tuntua hänestä epämiellyttävältä. Hänen temperamenttipiirteisiin kuuluu 

myös fysiologisten toimintojen epäsäännöllisyys ja vauvaikäisenä hän on 

todennäköisesti kärsinyt koliikista ja heräillyt usein öisin myös vauvaiän 

jälkeen. Haastava lapsi voi olla niin lähestyjä – kuin välttäjätyyppikin. Hän 

saattaa ottaa helposti kontaktia vieraisiin ihmisiin, mutta voi kokea sen 

myös vastenmieliseksi, jolloin häntä voidaan luonnehtia välttäjäksi. 

Haastavan temperamentin omaava lapsi voi olla sinnikäs yrittäjä, mutta 

toisaalta hänen pettymysten sietokykynsä saattaa olla heikko, jolloin 

epäonnistunut yritys palapelin kokoamisesta voi päättyä palapelin seinään 

heittämiseen. Yhtäkkinen hermostuminen voi kertoa hänen äkkipikaisesta 

luonteestaan. 

 

Aggressiivinen käyttäytyminen ei ole yleistä aineistossani esiintyville 

lapsille, sillä vain yksi vanhempi mainitsi lapsensa käyttäytyvän 
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aggressiivisesti. Tämä voi viitata siihen, että haastavasta käyttäytymisestä 

huolimatta lapsen ja vanhemman välille on voinut kehittyä turvallinen 

kiintymyssuhde. Aikuisen kyky vastata lapsen tarpeisiin on saanut aikaan 

sen, että lapselle on kehittynyt positiivinen käsitys itsestään ja hän kokee 

olevansa aikuiselle arvokas. (Rusanen 2011, 74.) 

 

Sekä Keltikangas-Järvinen (2009a 50-51), että Viljamaa (2009, 11) ovat 

yhtä mieltä siitä, että temperamenttitutkimuksen keskiössä on lähestymis-

välttämispiirre. Lähestyjä ottaa kontaktia ja tarttuu asioihin nopeasti, kun 

taas välttäjä tarvitsee aikaa ja turvallisen viestintätilanteen. Aineistoni 

pohjalta voin todeta, että haastavissa lapsissa oli yhtä monta välttäjää ja 

lähestyjää. Lähestyjätyyppi ilmeni esimerkiksi siten, että lapsi uskaltaa 

ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin. Välttäjille ominaista on vierastaminen. 

Näin ollen haastavaa lasta ei voida luokitella joko lähestyjäksi tai 

välttäjäksi, sillä molempia piirteitä ilmenee haastavissa lapsissa. 

 

Suurin osa vanhemmista kokee haastavan lapsen koettelevan omaa 

vanhemmuuttaan. He uskoivat lapsen haastavan käyttäytymisen olevan 

yhteydessä heidän omaan käyttäytymiseen vanhempana ja tämän 

seurauksena alkoivat uskoa olevansa epäonnistuneita äiteinä tai isinä. He 

kokivat voimattomuutta, epätoivoa ja väsymystä. Erityisesti 

vanhemmuuden stressiä lisäsi lapsen jatkuva ärtyisyys, joka ei 

vanhempien yrityksistä huolimatta ollut muutettavissa. Tämä lisäsi heidän 

turhautumista, eivätkä kaikki jaksaneet enää edes yrittää kääntää lapsen 

huonoa tuulta paremmaksi. Usea vanhempi kertoi kokeilleensa 

jäähypenkkejä ja erilaisia palkitsemiskeinoja lapsen käyttäytymisen 

muuttamiseksi, mutta moni koki sen tuloksettomaksi. Osa kertoi 

tiedostaneensa lapsellaan olevan haastavan temperamentin, mutta toisten 

mielestä lapsi kiukutteli vain huvikseen tai vanhempia kiusatakseen. 

 

Aineistossani vähemmistön muodostivat sellaiset vanhemmat, jotka ovat 

tiedostaneet lapsensa omaavan haastavan temperamentin. He osasivat 

suhtautua lapseen myötätuntoisemmin ja ymmärsivät häntä muita 

vanhempia enemmän. He uskoivat lapsen haastavuuden kääntyvän 
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myöhemmin heidän omaksi vahvuudekseen, joka ilmenee positiivisena 

jämäkkyytenä ja auttaa heitä elämässä eteenpäin: 
 

”Näissä omapäisissä ja ”kovissa” lapsissa on usein se hyvä piirre että ne 

pärjää aina.. pitää puolensa ja yleensä on avoimia ja reippaita.” 

(myrskynmerkki 12.11.2007.) 

 
Myrskynmerkin lainaus kuvastaa joidenkin vanhempien uskoa lapsen 

kykyyn pitää puolensa. He luottavat lapsensa pärjäävän. Tällainen 

suhtautuminen on omiaan edesauttamaan lapsen hyvän itsetunnon 

kehittymistä 
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7 POHDINTAA 

 

 

 
7.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Mielenkiinto temperamenttitutkimukseen syntyi omien arkikokemusten 

pohjalta. Arki kotona lasten kanssa on täynnä niin iloja kuin surujakin. 

Lapsen mielelle on ominaista muuttua hetkessä. Olen kuitenkin usein 

huomannut, että toiset lapset kokevat toisia enemmän negatiivisia tunteita 

ja vaikuttavat olevan enimmäkseen huonolla tuulella. Yksi näistä paljon 

negatiivisia tunteita kokevista on kuusivuotias poikani, joka ilmoittaa 

aamuisin suurella äänellä kaikelle kansalle heränneensä ”väärällä jalalla”. 

Monesti mietin mistä johtuu että toiset keksivät kiukuttelun aiheen 

melkeinpä mistä vain. Tästä syystä halusin perehtyä 

temperamenttitutkimuksiin tarkemmin. 

 

Tutkimusteni perusteella minulla näyttäisi olevan kaksi matalalla 

sopeutumiskyvyllä ja korkealla intensiteetillä varustettua sekä kaksi 

korkeammalla sopeutumiskyvyllä ja matalalla intensiteetillä varustettua 

lasta. Vaikka lasten lokerointi tiettyihin kategorioihin ei aina olekaan 

järkevää, niin tässä tapauksessa se on perusteltua. Yhteistyö vanhemman 

ja lapsen välillä toimii huomattavasti paremmin, kun vanhempi on tietoinen 

lapsensa sopeutumiskyvystä. Matalan sopeutumiskyvyn omaava lapsi 

tarvitsee ennakointia. Hän ei mielellään poikkea rutiineista, joten uusiin 

tilanteisiin hyppääminen yllättäen aiheuttaa hänelle stressiä. Vanhempi voi 

lieventää näitä stressitilanteita kertomalla lapselle ennakkoon tulevista 

tapahtumista. Näin vanhemman toiminta ei näytä lapsen näkökulmasta 

ainoastaan päämäärättömältä poukkoilulta, vaan johdonmukaisemmalta 

toiminnalta. 

 

Keltikangas-Järvinen (2010a, 34) kuitenkin varoittaa ihmisen purkamista 

temperamenttipiirteiden perusteella liian yksityiskohtaisesti, koska 
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tuijottaminen ainoastaan yhteen temperamenttipiirteeseen voi antaa 

ihmisestä harhaanjohtavan kuvan. Hän painottaa kokonaisuutta ja 

kehottaa ihmisiä liittämään yksittäisiä piirteitä muihin ihmisessä esiintyviin 

temperamenttipiirteisiin. Jokin piirre voi muuttua toisessa yhteydessä 

negatiivisesta positiiviseksi. 

 

Usein lapsi haastaa vanhempansa omalla käyttäytymisellään, mutta vika 

ei ole lapsessa, vaan ymmärtämättömissä vanhemmissa. Lapsella on aina 

syynsä negatiiviseen käytökseensä. Vanhempien ei ole myöskään syytä 

tavoitella itselleen täydellisen vanhemman viittaa, vaan tyytyä suosiolla 

vähempään, riittävän hyvään vanhemmuuteen. Vanhemman on helppo 

tuntea syyllisyyttä, koska aina ei voi toimia mallivanhemman tavoin ja 

oppikirjojen mukaan.  

 

Erityisesti tätä tutkielmaa laatiessani olen perehtynyt niin moneen lasta 

käsittelevään kirjoitukseen, että olisi helppoa jäädä syyllisyyden syliin ja 

potea huonoa omaatuntoa tilanteista, jotka eivät menneetkään mallin 

mukaan. Vanhemmat ovat kuitenkin inhimillisiä ihmisiä. Inhimillisyydellä ja 

lasta kunnioittavalla tavalla suhtautua lapsen pelkoihin ja toiveisiin pääsee 

pitkälle. Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, että kaikkein tärkeintä lapsen 

ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa on lapsen yksilöllinen 

kohtaaminen. Niin sanotun laatuajan viettäminen lapsen kanssa on 

varmasti merkityksellistä, mutta lapsi tarvitsee myös tunteen siitä, että 

hänen kanssaan eletään yhdessä. Hänen kanssaan ollaan aidosti ja 

tehdään yhdessä tärkeitä asioita. Kuten jo johdannossa mainitsin, on 

lapsen temperamentin ymmärtäminen tärkeää monestakin syystä. Se voi 

muun muassa helpottaa vanhemman kykyä tulkita lapsensa tarpeita ja se 

tuo sitä kautta helpotusta lapsen elämään, kun hän kokee tulleensa 

kuulluksi. 

 

Työstäessäni tutkielmaa koen saaneeni omaan vanhemmuuteen 

uudenlaisia eväitä. Tunnen ymmärtäväni lapsiani paremmin kuin ennen. 

Jokaisella heistä on omat, erilaiset tarpeensa, ja minun tehtäväni 

vanhempana on tulkita näitä viestejä ja toimia niiden vaatimalla tavalla. 
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Erityisen huolissani olen nykyajan harrastuneisuudesta, jolloin alle 

kouluikäisellä lapsella on useita ”treenejä” viikossa. Pahimmillaan 

päiväkodissa päivän viettänyttä lasta kiikutetaan väsyneenä 

harrastuksesta toiseen. Hyvää tarkoittavat vanhemmat eivät välttämättä 

huomaa pysähtyä lapsen todellisten toiveiden äärelle: ollaan joskus 

yhdessä tekemättä mitään. Tämä huoleni on niin suuri, että saattaa 

synnyttää minussa kipinän perehtyä asiaan syvällisemmin joskus kenties 

uuden tutkimuksen puitteissa. 

 

7.2 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusaiheita 
 
Tämä pro gradu tutkielma perustuu vanhempien näkemykseen siitä, 

millainen haastava lapsi on. On siis hyvä pitää mielessä, että tutkimus ei 

anna yksiselitteistä kuvaa haastavien lasten piirteistä, koska jokainen 

vanhempi kokee lapsen haastavuuden eri tavoin. Vanhempien 

kokemuksia ei pidä kuitenkaan vähätellä, mutta tällä tavoin lapsen 

todellisen luonteen esiintuominen saattaa olla vaikeaa. En ole esimerkiksi 

tässä tutkimuksessa huomioinut lapsen ja vanhemman välistä 

kiintymyssuhdetta, joka sekin vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. 

Esimerkiksi tutkimusten mukaan turvattomasti ja ristiriitaisesti kiintynyt 

lapsi on oppinut, että vain ylidramaattisella reagoimisella voi saada 

aikuisen huomion. Tällöin hän käyttäytyy hyvin äänekkäästi, kovaa 

itkemällä ja huutamalla. (Rusanen 2011, 65.) Tällainen käyttäytyminen 

saattaa olla helposti liitettävissä lapsen korkeaan intensiteettiin, vaikka ei 

välttämättä kerrokaan siitä mitään. 

 

Aineistona keskustelupalstan keskustelut olivat varsin antoisia, mutta tällä 

menetelmällä tavoitin ainoastaan vanhempien näkökulman. Haastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä tuskin olisi tuonut uutta tutkimustuloksiini, 

koska siinä olisi myös painottunut vanhemman näkemys lapsestaan. Sen 

sijaan etnografinen tutkimusote voisi antaa edellä mainittuja menetelmiä 

enemmän. Lapsen havainnoiminen tämän luonnollisessa 

toimintaympäristössä voisi palvella temperamenttitutkimusta hyvinkin 

paljon. Luonnollisella toimintaympäristöllä viittaan lapsen kotioloihin, en 
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päiväkotiin. Tämä ehdotus siksi, että lapsi voi kokea päiväkodissa 

ollessaan eroahdistusta, jolloin tämän käyttäytyminen ei välttämättä ole 

luonnollista. Lapsi saattaa hoidossa ollessaan pinnistellä urhoollisena ja 

kotona ollessaan toimii eri tavoin (Rusanen 2011, 49). 

 

Etnografista tutkimusmenetelmää käyttämällä tutkimuksesta jäisi pois 

vanhempien näkökulma ja näin lapsen todellisten piirteiden arviointi olisi 

tutkijan vastuulla. Havainnointi edellyttäisi yhden lapsen pitkäaikaista 

seuraamista luotettavan kuvan saamiseksi. 

 

Lapsen näkökulman huomioimista ei voi koskaan painottaa liikaa. Hänen 

on tärkeää kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän vuoksi 

jokaisen kasvattajan ja terveydenhuollon henkilökunnan olisi hyvä 

perehtyä temperamenttitutkimuksiin. Kuten olen aiemmin todennut, 

vaikuttaa vanhempien epävarmuus lapsen ja vanhemman väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen. Näin ollen jokaisen vanhemman tulisi saada 

tietoa lapsen käyttäytymisestä, koska tämä voi helpottaa heidän 

suhtautumista lapseensa. Esimerkiksi neuvolan tai päiväkodin 

henkilökunta voisivat olla ratkaisevassa asemassa hyvän 

vuorovaikutussuhteen kehittymiseksi. 

 

Kokemukseni mukaan nimenomaan neuvolassa ei ole puhuttu mitään 

temperamentista. Sen sijaan ratkaisuiksi itkuisten vauvojen kanssa on 

kehotettu ottamaan mm. allergiatestejä. Tietenkin allergiat ja sairaudet on 

syytä selvittää, mutta yhtä tärkeää on puhua myös vauvan 

temperamentista. Neuvolahenkilökunnalle tulisi laatia yhtenäinen lomake, 

jonka avulla voitaisiin kartoittaa lapsen temperamenttia. Lomakkeessa 

voitaisiin hyödyntää tutkimukseni teemoja, joiden avulla lapsen 

temperamentin hahmottaminen helpottuisi. Samaa menetelmää voisi yhtä 

hyvin hyödyntää myös päiväkodeissa ja perhepäivähoitajien keskuudessa. 

Lapsen haastava käyttäytyminen voisi olla helpompi ymmärtää, kun 

temperamenttierot on tiedostettu. Yhtä lailla temperamenttierojen 

tiedostamisesta hyötyisi myös koulun henkilökunta. Myös Carey (1998, 
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522) mainitsee erityisesti koulupsykologien hyötyvän 

temperamenttitutkimuksista. 

 

7.3 Tutkimustulosten tarkastelua kansainvälisten tutkimusten 
valossa 
 
Vuosien saatossa on kehitetty useita erilaisia temperamenttiteorioita. 

Yhteistä keskeisimmille teorioille on, että ainakin emotionaalinen herkkyys 

ja intensiivisyys, itsesäätely, aktiivisuus ja sosiaalisuus kuuluvat 

temperamenttipiirteisiin. Tutkimuksista riippuen temperamenttia 

arvioitaessa on käytetty myös muita teemoja. Tutkimukseni teemoina 

käytin yleisiä temperamenttipiirteitä, joiden avulla arvioin lasten 

käyttäytymistä. Temperamenttitutkimukset ovat arvioineet viimeisten 30 

vuoden ajan lasten käyttäytymistä seuraavien piirteiden avulla: Aktiivisuus, 

rytmisyys, lähestyminen/välttäminen, sopeutuvaisuus, emotionaalisuus, 

intensiteetti, aggressiivisuus, sinnikkyys ja aistikokemukset. (Carey 1998, 

523-524; Kathy 2002, 1.)  

 

Tutkimusaineistoa analysoidessani edellä mainittujen piirteiden lisäksi 

lapsen äkkipikaisuus nousi aineistossani yhdeksi teemaksi. Äkkipikaisen 

käyttäytymisen mainitseminen keskusteluissa toistui siinä määrin, että 

luonnehdin haastavan lapsen yhden temperamenttipiirteen olevan 

äkkipikaisuus. Kansainvälisiä tutkimuksia tarkastelemalla lapsen 

äkkipikaisuutta ei ole mainittu erikseen. Se saattaa sisältyä korkeaan 

intensiteettiin tai ärtyisyyteen, mutta päätin muodostaa siitä oman teeman 

sen vuoksi, että sen mainitseminen toistui aineistossani niin usein. Muilta 

osin tutkimustulokseni ovat hyvin yhdenmukaisia kansainvälisten 

tutkimustulosten kanssa. Tulokset ovat yhtenäisiä siitä huolimatta, että 

tutkimus on toteutettu aikaisemmista tutkimuksista poikkeavalla tavalla ja 

perustuu ainoastaan vanhempien kokemuksiin. 

 

Suurin osa tutkimuksessani mukana olleista lapsista omaa korkean 

intensiteetin, jolla viitataan ihmiseen taipumukseen ilmaista tunteensa 

äänekkäästi kaikkien kuultavaksi. Monet tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että 
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nimenomaan intensiteetti kuvailee hyvin ihmisen temperamenttia. 

Esimerkiksi Brandstatterin ja Eliaszin (2001, 77) mukaan temperamentista 

puhuttaessa ydinkysymyksenä on juuri ihmisen jaottelu joko intensiivisiin 

tai vakaisiin tyyppeihin. Samoilla linjoilla ovat myös Greenspan ja Salmon 

(1995, 29) mainitessaan, että haastava lapsi reagoi hyvin äänekkäästi 

kaikkeen. 

 

Monen haastavan lapsen kuvailtiin olevan aktiivisia ja paljon negatiivisia 

tunteita kokevia. Useat tutkijat ovat päätyneet samaan johtopäätökseen ja 

tässä yhteydessä esimerkkinä voidaan mainita Eybergin ja Webster-

Strattonin (1982, 124) tutkimukset, joiden mukaan vaikean temperamentin 

omaavat lapset ovat hyvin aktiivisia ja paljon negatiivisia tunteita kokevia. 

Tutkimukseni perusteella he reagoivat helposti niin kosketukseen kuin 

ääniinkin. Monet tutkimukset vahvistavat käsitystäni. (Ks. esim. Kathy 

2002, 2.) 

 

Tutkimuksessani olen todennut haastavan lapsen kärsivän muun muassa 

fysiologisten toimintojen epäsäännöllisyydestä, mikä ilmenee vauva-

aikana usein koliikkina. Tämän lisäksi haastavien lasten mainittiin 

nukkuvan yönsä huonosti ja heräilevän öisin vielä taaperoiässä. 

Aikaisempia tutkimuksia tarkastelemalla voidaan havaita, moni tutkija on 

tehnyt saman johtopäätöksen. Esimerkiksi Carey (1998, 528) mainitsee 

tällaisten lasten olevan taipuvaisia koliikin ja uniongelmien lisäksi kärsivän 

myös esimerkiksi liiallisesta painonnoususta. Ylipainon yhdistäminen 

haastavaan lapseen ei ilmennyt aineistossani, sillä kukaan ei maininnut 

lapsen painoa lainkaan. 

 

Tutkimukseni mukaan moni vanhempi koki epäonnistuneensa 

vanhempana. Haastavan lapsen tarpeiden tyydyttäminen oli monen 

mielestä turhauttavaa, koska lapsi tuntui kaikesta huolimatta olevan 

huonolla tuulella. Muun muassa Careyn (1998) tutkimukset tukevat 

väitettäni. Hänen mukaan on luonnollista, että hymyilevä ja iloinen lapsi 

saa helposti osakseen enemmän myönteistä huomiota vanhemmiltaan 

kuin jatkuvasti ärtyisä lapsi. Lapsen temperamentti vaikuttaa siihen 
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millaista hoitoa hän vanhemmiltaan saa. (Carey 1998, 529.) Osa 

aineistossani mukana olleista vanhemmista asennoitui lastaan kohtaan 

hyvin negatiivisesti. Voin tutkimukseni pohjalta todeta samaa kuin Brooks 

ja Goldstein (2002, 11), että yksi vanhemmuuden vaikeimmista tehtävistä 

onkin oppia hyväksymään lapsen yksilöllinen temperamentti. Myös 

Webster-Stratton ja Eyberg (1982) ovat todenneet jo 1980-luvulla 

temperamentiltaan aktiivisten lasten äitien suhtautuvan lapsiinsa 

negatiivisesti ja torjuvasti. Crockenberginkin (2003) mukaan on olemassa 

näyttöä, että helposti negatiivisia tunteita näyttävät lapset saavat muita 

lapsia helpommin osakseen vähemmän hellävaraista hoitoa. Tämä pätee 

niin vanhempien kuin muidenkin lapsen kasvattajien, kuten päiväkodin 

henkilökunnan antamaan hoivaan. (Crockenberg 2003, 1036.) Chessin ja 

Thomaksen (1979, 271-272) tutkimusten tulokset tukevat osaltaan muita 

tutkimuksia, sillä myös heidän mukaan siinä missä vanhempi vaikuttaa 

lapseen, niin myös lapsi vaikuttaa temperamenttipiirteillään vanhempaan. 
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