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LAURI LANTELA – RAIMO RAJALA

Perheympäristön yhteys 9.-luokkalaisten
itsearvioituihin tunneälytaitoihin

Lantela, Lauri – Rajala, Raimo. 2019. PERHEYMPÄRISTÖN YHTEYS 9.-LUOKKALAISTEN
ITSEARVIOITUIHIN TUNNEÄLYTAITOIHIN. Kasvatus 50 (1), 20–33.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhdeksäsluokkalaisten nuorten itsearvioitujen tunneälytaitojen ja perheympäristön ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä sekä sitä, missä
määrin nuorten tunneälytaidot selittyvät perheympäristön ulottuvuuksilla. Tutkimusaineisto (N = 429) kerättiin 17:stä eteläpohjalaisesta peruskoulusta. Kyselylomakkeissa
vastaajat arvioivat tunneälytaitojaan ja perheympäristöään. Korrelaatioiden (Pearson)
tarkastelussa ja lineaarisessa regressioanalyysissa sosiaalisen ympäristön tekijöiden yhteys
tunneälytaitoihin oli pojilla voimakkaampaa kuin tytöillä. Yhtenäinen, tunneilmapiiriltään avoin ja luottamuksellinen ympäristö tukee tunneälytaitojen kehittymistä. Voimakkaat konﬂiktit, aggressiivinen käytös ja autoritaarinen toimintatapa ovat uhkatekijöitä
tunneälytaitojen kehittymiselle. Tuloksista voi olla hyötyä koulussa arvioitaessa perheympäristön merkitystä nuorten tunneälytaitojen sekä sosioemotionaalisten ongelmien
taustalla. Niiden avulla voidaan myös tukea tunneälytaitojen kehitystä eri kasvuympäristöissä aiempaa paremmin.
Asiasanat: tunnetaidot, sosiaaliset taidot, sosioemotionaaliset taidot, tunneäly, perhe,
nuoret

aina kuulunut näiden taitojen kehittyminen.
Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (2014) myötä koulun kasvatuksellinen rooli korostuu ja tunne- ja sosiaaliset taidot ovat aiempaa keskeisempiä koulutyössä. Suomessa tunne- ja sosiaaliset taidot
ovat olleet viime aikoina esillä myös sosioemotionaalisten ongelmien, kuten psyykkisten häiriöiden, kiusaamisen ja muiden so-

Johdanto
Ihmistieteellisessä tutkimuksessa ja teoriassa sosioemotionaaliset taidot ovat olleet aina
kiinnostuksen kohteena. Kysymykset siitä,
kuinka havainnoimme ja hallitsemme omia
tunteitamme ja kuinka huomioimme muiden tunteet, liittyvät keskeisesti ihmisyyteen.
Myös kasvatuksen keskeisiin päämääriin on
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siaalisen kanssakäymisen ongelmien yhteydessä, positiivisessa pedagogiikassa sekä lapsija perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteissa (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö
& Lipponen 2014; Luopa, Pietikäinen & Jokela 2008; Marttunen 2009; Sosiaali- ja terveysministeriö 2016; Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos 2017; Uusitalo 2007). Sekä ongelmien
ehkäiseminen että tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on tärkeää elämässä menestymisen ja työuran kannalta. Pitkällä aikavälillä heikot tunnetaidot ovat yhteydessä
mielenterveyden häiriöihin (Hertel, Schütz &
Lammers 2009), ja työelämässä tunne- ja sosiaaliset taidot ovat positiivisessa yhteydessä
urakehitykseen ja palkkaan (Mischel, Shoda
& Rodriguez 1989; Momm ym. 2015). Lahjakkaankaan nuoret taidot eivät kehity hyviksi, mikäli ympäristö ei tue kehitystä. On tärkeää saada tietoa siitä, millaisessa ympäristössä sekä tunne- että sosiaaliset taidot voivat kehittyä mahdollisimman vahvoiksi.
Aikaisemman tutkimuksen ja teorian mukaan perheympäristö on monin tavoin yhteydessä sosioemotionaalisiin taitoihin ja ongelmiin. Perheiden moraaliset ja sosiaaliset normit sosiaalistavat tunteiden tilanteenmukaiseen valikoitumiseen ja ilmaisuun ja luovat
pohjaa myöhemmän elämän sosiaalisille suhteille, tunnetaidoille ja hyvinvoinnille (Keltikangas-Järvinen 2012; Saarni 2008; Valiente &
Eisenberg 2006). Nuoruudessa perheympäristön merkitys saattaa olla pienempi kuin aikaisemmissa ikävaiheissa, mutta vähäinen se ei
kuitenkaan ole (Lucia & Breslau 2006; Steinberg & Morris 2001). Vahvat perheen sisäiset
suhteet ovat positiivisessa yhteydessä nuoren
sosioemotionaaliseen kehitykseen. Hyvä suhde vanhempiin vähentää nuorten riskiä mielenterveysongelmiin ja epäsosiaaliseen käytökseen ja tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä
(Greenberg & Lippold 2013; Moretti & Peled
2004). Sisaruussuhteiden määrän ja laadun on
ehdotettu olevan yhteydessä nuorten sosiaalisiin taitoihin ja empaattisuuteen. Sekä positiivisia että negatiivisia yhteyksiä on perusteltu
teoreettisesti ja tuettu empiirisesti. On esitet-
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ty muun muassa, että ainoan lapsen vanhemmiltaan saama huomio ja toisaalta harjoittelumahdollisuudet useamman lapsen perheessä
tukevat nuoren sosioemotionaalisten taitojen
kehittymistä. (Ks. esim. Trent & Spitze 2011.)
Perheen kulttuurinen ja vapaa-ajan aktiivisuus
ovat positiivisessa yhteydessä nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin ja sosiaalisiin taitoihin. Aktiivisuuden kautta opitaan empatiaa
ja sosiaalisia taitoja. (Comer Kidd & Castano
2013; Ketsetzis, Ryan & Adams 1998; Yamaguchi 2013.) Sosiodemograﬁsilla tekijöillä, kuten vanhempien sosioekonomisella asemalla,
perhemuodolla ja koulutuksella, on yhteys sosiaaliseen syrjäytymiseen, itsearvioituun masentuneisuuteen, psykiatristen palveluiden
käyttöön ja tunneälyyn (Khan & Dar 2013;
Myrskylä 2012; Torikka ym. 2014). Perheympäristön sosiaalisen toimintakyvyn ja järjestyksen ylläpidon ongelmat ovat usein nuoren
heikkojen sosiaalisten taitojen ja psykososiaalisten ongelmien taustalla (Higuita-Gutiérrez
& Cardona-Arias 2017; Saxbe & Repetti 2009;
Tamir 2016).
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan perheympäristön yhteyttä tunneälyyn kuuluviin
tunnetaitoihin. Tunneälytaidoilla on selkeä
yhteys hyvinvointiin ja menestykseen (ks.
esim. Brown & Schutte 2006; Mischel ym.
1989; Schutte ym. 2001). Ei ole kuitenkaan
selvää, millainen perheympäristö niiden kehittymistä lapsilla ja nuorilla tukee, koska suuri osa tutkimuksesta on keskittynyt tarkastelemaan tunneälyä selittävänä muuttujana aikuisilla (ks. esim. Petrides, Pita & Kokkinaki 2007;
Saklofske, Austin & Minski 2003). Muutamia
perheympäristön vaikutuksia tutkineita tutkimuksia on kuitenkin tehty. Niissä on todettu
muun muassa sosioekonomisen taustan ja lapsen laiminlyönnin yhteys tunneälyyn (Khan
& Dar 2013; Moreno-Manso ym. 2015). Perheympäristön vaikutuksista on siis vain hyvin
vähän tietoa, eikä suomalaisia nuoria koskevaa
tietoa ole lainkaan. Sitä olisi kuitenkin tärkeä
saada, jotta tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä voitaisiin tukea paremmin perheissä ja
kasvuyhteisöissä.
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Tämä tutkimus liittyy piirretunneälyn tutkimustraditioon (trait emotional intelligence).
Muita tunneälyn tutkimustraditioita ovat kykymalli (ability model) ja sekamalli (mixed
model). Kykymalli käsittää tunneälyn kognitiivisen älyn kaltaisena kykynä ja sekamalli useiden ominaisuuksien yhdistelmänä. Empiiristä
tutkimusta tehtäessä nämä eroavat käsitykset
näkyvät muun muassa siten, että kykyä mitataan älykkyystestien tapaan ja että sekamallin tutkimusta tehtäessä tietoa voidaan kerätä useista lähteistä ja useilla eri menetelmillä.
(Bar-On 2006; Mayer, Caruso & Salovey 1999;
Salovey & Mayer 1990.) Piirretunneälyn traditiossa käytetään perinteisesti itsearviointeja tai
ulkopuolista havainnointia (Austin, Saklofske & Egan 2005; Petrides & Furnham 2000b;
Schutte, Malouff & Thorsteinsson 2013). Mittaustavan lisäksi erottelulla on teoreettiset perustelut. Piirretunneäly käsitetään tunne- ja sosiaalisiin taitoihin liittyvinä käsityksinä, pystyvyysuskomuksina, tai yleisemmin persoonallisuuden tunneulottuvuuksien ominaisuuksina (Davis & Humphrey 2014; Petrides 2011;
Petrides ym. 2007; Schutte, Malouf & Bhullar 2009). Kyky- ja piirretunneäly korreloivat
vain heikosti keskenään, joten tämä erottelu
on tärkeä tehdä (ks. esim. O’Connor Jr. & Little 2003). Piirretunneäly valikoitui tähän tutkimukseen uskottavan, paljon käytetyn ja vapaasti saatavilla olevan mittarinsa takia. Piirretunneälyn tutkijat pitävät näin mitattuna tehtävää tunneälyn tutkimusta ability-perinteen
tutkimusta luotettavampana, sillä taitojen,
persoonallisuuden, piirteiden ja pystyvyyden
itsearviointi on perinteisesti vähemmän ongelmallista kuin älykkyyden itsearviointi.

Tutkimusongelma ja
tutkimuskysymykset
Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten tunneälytaitojen ja perheympäristön ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja sitä, missä määrin
nuorten tunneälytaidot selittyvät perheympäristön ulottuvuuksilla. Pyrkimyksenä oli saada laajasti tietoa perheympäristön yhteydestä
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tunneälyn osa-alueisiin, jotta voitaisiin tarkentaa käsitystä siitä, millainen ympäristö tukee
tämän ominaisuuden kehittymistä.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Kuinka perhesuhteet ovat yhteydessä tunneälytaitojen ulottuvuuksiin?
2. Kuinka perheympäristön systeemin ylläpito
on yhteydessä tunneälytaitojen ulottuvuuksiin?
3. Kuinka kulttuurinen ja vapaa-ajan aktiivisuus ovat yhteydessä tunneälytaitojen ulottuvuuksiin?
4. Kuinka sosiodemograﬁset tekijät ovat yhteydessä tunneälytaitojen ulottuvuuksiin?

Tutkimusaineisto
Tutkimuksen osallistujat ja aineiston keruu
Tutkimukseen osallistui 473 eteläpohjalaista yhdeksäsluokkalaista. Vastaajista tyttöjä oli
250 ja poikia 179. Aineisto kerättiin keväällä 2014. Aineiston keruupyyntö lähetettiin
sähköpostitse kaikkien eteläpohjalaisten yläkoulujen rehtoreille (N = 26) ja edelleen sivistystoimenjohtajille, mikäli tämä oli koulun
käytäntö. Useat koulut kieltäytyivät. Yleisimpinä syinä ilmoitettiin muut kiireet ja runsaat aiemmat kyselyt. Kaikkien kyselyn täyttäneiden
huoltajilta kysyttiin kirjallinen tai sähköinen
lupa. Lupalaput postitettiin jokaiseen luokkaan. Kyselyyn osallistui lopulta 28 luokkaa
17 koulusta 12 kunnan alueelta. Eniten (60 %)
vastaajia asui taajaan asutuissa kunnissa ja vähiten kaupunkimaisissa kunnissa (6 %). Aineisto ei ole asumistiheyden suhteen edustava,
joten jakauma ei näiltä osin vastaa populaation todellista tilannetta. Vastaukset kerättiin
verkkolomakkeella oppitunnin aikana. Alueella oli noin 4 000 yhdeksänsien luokkien oppilasta, joista kyselyn piiriin saatiin koulujen
ja luokanvalvojien kieltäytymisten jälkeen lopulta reilu kymmenesosa.
Kokonaisvastausprosentti jäi siis melko
matalaksi; mukaan valikoituneiden luokkien
vastausprosentti oli 88. Saaduista 473 vastauksesta hylättiin lopulta 44 kappaletta (9 %).
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Hylkäämisen perusteena olivat kesken jätetyt
lomakkeet. Hylätyissä lomakkeissa oli sukupuoleksi ilmoitettu poika (68 %) useammin
kuin tyttö (32 %). Käyttökelpoisia vastauksia
saatiin 429, joista tyttöjen vastauksia oli 250
ja poikien 179. Opettajat raportoivat, että pojilta jäi useammin lupalappu tuomatta, joten
he eivät voineet osallistua.
Tutkimuksessa käytetyt kyselyt
Perheympäristöä koskevaksi kyselyksi valittiin
Moosin (2009) perheympäristökysely (Family
Environment Scale). Sen ensimmäinen versio
on kehitetty vuonna 1994 ja sitä on uudistettu useita kertoja. Tässä tutkimuksessa käytettiin viimeisintä, kohderyhmälle sopivaa versiota, jossa huomioitiin nuorten näkökulma.
Alkuperäinen kysely on laaja. Se sisältää perhesuhteisiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja perhesysteemin ylläpitoon liittyvät ulottuvuudet, jotka jakautuvat edelleen kymmeneen
osa-alueeseen, joissa kussakin on yhdeksän
kysymystä. Kaikkia osioita ei sisällytetty lopulliseen versioon. Mukaan otettiin muuttujia
seuraavista osa-alueista: koheesio, tunteiden
ilmaisu, konﬂikti, älyllis-kulttuurinen orientaatio, aktiivisuus-virkistysorientaatio, organisaatio sekä kontrolli. Tarkempi kuvaus muuttujista esitetään muuttujien muodostuksen yhteydessä. Muutamia lomakkeen osa-alueita jätettiin pois, jotta kyselylomakkeesta saatiin lyhyempi. Poistettavat osa-alueet valittiin aikaisemman tutkimuksen ja lomakkeeseen perehtymisen perusteella. Pois jätettiin osa-alueet,
jotka kuvaavat perheenjäsenten itsenäisyyttä,
saavutusorientoituneisuutta ja kilpailullisuutta sekä perheen moraalis-uskonnollista painotusta. Alkuperäiset dikotomiset muuttujat
muutettiin viisiportaisiksi Likert-asteikollisiksi muuttujiksi monipuolisempien analyysien
mahdollistamiseksi.
Piirretunneälyä koskevaksi kyselyksi valittiin Schutten (1998) tunneälytesti (Schutte
Emotional Intelligence Scale). Schutten testi
pohjaa Mayerin ja Saloveyn teoriaan. Sitä kehitettäessä on operationalisoitu teoriassa esitetyt
ulottuvuudet mahdollisimman täydellisesti: se
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sisältää muuttujia, joiden oletetaan kattavan
sekä omien että toisten tunteiden arvioinnin,
tunteiden säätelyn, tunteiden ilmaisun sekä
tunteiden hyödyntämisen ongelmanratkaisussa. Kehittelyn lähtökohtana oli 66 kysymyksen
joukko, josta päädyttiin vakiintuneeseen 33
kysymyksen joukkoon. Myöhemmin testistä
on tehty myös laajempi versio, mutta sitä ei
ole juuri empiirisessä tutkimuksessa käytetty
(Austin, Saklofske, Huang & McKenney 2004).
Tutkimuksessa on päädytty moniin erilaisiin
faktoriratkaisuihin. Testin kehittäjät suosittelivat yhden faktorin ratkaisua, ja tämä malli
on saanut myöhemmin myös tukea (Saklofske
ym. 2003). Yhden lisäksi on ehdotettu muun
muassa kolmen (Austin ym. 2004), neljän (ks.
esim. Brackett, Mayer & Warner 2004) ja kuuden faktorin ratkaisua (ks. esim. Petrides &
Furnham 2000b) erilaisilla populaatioilla ja
kulttuurisilla ryhmillä. Myös testin rakenteeseen ja luotettavuuteen on keskitytty erikseen
useissa tutkimuksissa (Jonker & Vosloo 2008).
Aineiston tilastollinen käsittely
Muuttujia muodostettaessa käytettiin eksploratiivista faktorianalyysiä. Tässä tutkimuksessa
päädyttiin vinokulmaiseen rotatointiin, koska
tunneälyn teorian perusteella faktorit korreloivat keskenään.
Ekstraktointimenetelmäksi valittiin suurimman uskottavuuden estimointi. Perheympäristön ja tunneälytaitojen yhteyttä tarkastellaan ja testataan korrelaatioilla, Kruskal-Wallisin testillä sekä lineaarisilla regressiomalleilla.

Piirretunneälyä kuvaavat muuttujat
Taulukossa 1 esitetään faktorianalyysin tuloksesta johdetut summamuuttujat. Viisi muuttujaa on pudotettu pois, koska ne eivät korreloi
minkään faktorin kanssa tai muodosta mielekästä kimppua. Myös aiemmissa tutkimuksissa on poistettu joitain muuttujia, joiden on esitetty olevan kulttuurisidonnaisia tai semanttisesti epämääräisiä (Gignac ym. 2005; Jonker
& Vosloo 2008). Taulukossa esitetään myös
muuttujien konsistenssia kuvaava Cronbachin
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TAULUKKO 1. Tunneälytaitojen osa-alueita kuvaavat summamuuttujat
Muuttuja

Į

Malliosiot

Tunteiden säätely

0,72

Kykenen kontrolloimaan tunteitani; Motivoin itseäni ajattelemalla,
että tehtäväni ratkeaa positiivisesti

Sanaton viestintä

0,85

Olen tietoinen muiden ihmisten lähettämistä sanattomista viesteistä; Olen tietoinen sanattomista viesteistä, joita lähetän muille

Empatia

0,83

Muiden ihmisten on helppo uskoutua minulle; Saan muut ihmiset
tuntemaan olonsa paremmaksi, jos he ovat alakuloisia

Tunteiden käyttö
ajattelun apuna

0,78

Kun mielialani muuttuu, näen uusia mahdollisuuksia; Kun olen
hyvällä tuulella, saan uusia ideoita

Tunteiden
tiedostaminen

0,71

Olen tietoinen tunteistani; Tunnistan tunteeni helposti

alfa sekä yksittäisten muuttujien korrelaatio
faktorin kanssa. Summamuuttujat on nimetty vahvimman latauksen saaneiden muuttujien mukaan. Ne on muodostettu laskemalla alkuperäisten muuttujien keskiarvo eli suhteelliset pistemäärät. Faktorimallissa on kuusi
ominaisarvoltaan yli yhden olevaa faktoria.
Ne selittävät vaihtelusta yhteensä 51 prosenttia. Ensimmäisellä faktorilla on selvästi suurin
selitysvoima (32 %), seuraavalla se on kuusi
prosenttia. (Tarkemmat muuttujien muodostukseen liittyvät tiedot saa kirjoittajilta.)
Muodostamamme muuttujat kattavat tunneälyn keskeiset osa-alueet eli omien tunteiden sisäisen ja ulkoisen havainnoinnin ja hallinnan ja toisten tunteiden havainnoinnin ja
ymmärtämisen, eli intra- ja interpersoonalliset tunneälytaidot. Ulottuvuudet nimettiin
voimakkaimmin faktorin kanssa korreloivien
väittämien sisältöä painottaen. Nimeämisessä käytettiin aikaisemmalle tutkimukselle ja
teorialle tyypillistä sanastoa (Kokkonen 2003;
Saarinen 2007; Salovey & Mayer 1990). Muuttujat korreloivat keskenään melko voimakkaasti (0,47–0,67) ja kauttaaltaan merkitsevästi.

Perheympäristöä kuvaavat muuttujat
Perhesuhteita kuvaavien summamuuttujien
muodostuksen tukena käytettiin alkuperäisen

jaottelun mukaisille muuttujajoukoille tehtyjä
faktorianalyysejä. Esitetyn teorian ja tutkimusongelman mukaisesti faktorianalyyseissä tavoiteltiin sekä muuttujia, jotka sijoittuvat perheympäristön suhde (suhdemuuttujat)- tai
systeemin ylläpito -ulottuvuudelle että muuttujia, jotka mittaavat kulttuurista ja vapaa-ajan
aktiivisuutta (taulukko 3). Jakauman sijaintia,
hajontaa ja muotoa kuvaavien tunnuslukujen
perusteella voidaan sanoa, että tyypillisimpiä
voimavaroja perheissä ovat konﬂiktien vähäisyys ja koheesio. Kulttuurista aktiivisuutta oli
tyypillisesti tämän vastaajajoukon perheissä
vähän. Yhtä lukuun ottamatta kaikki jakaumat olivat vinoja oikealle. Muuttujat on esitetty taulukossa 2.
Suhdemuuttujista ensimmäinen nimettiin
koheesioksi. Se kuvaa yleisesti perheenjäsenten
keskinäisten sosiaalisten suhteiden sujuvuutta, auttamista, tukemista ja huomioimista. Toinen, tunteiden ilmaisu, kuvaa tunneilmapiirin
avoimuutta ja luottamusta. Kolmas summa on
nimeltään konﬂikti. Se sisältää muuttujia, jotka
kuvaavat avoimen aggressiivista käytöstä. Neljäs summa muodostettiin saman osa-alueen
eri muuttujista. Se sai nimekseen sopuisuus ja se
kuvaa pyrkimystä sovun säilyttämiseen. Systeemin ylläpitämiseen liittyviä summia muodostettiin kolme. Ensimmäinen sai nimekseen autoritaarisuus. Sen sisältämät väittämät kuvaavat
sääntöjen asettamista ja niiden ehdottomuut-
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TAULUKKO 2. Perheympäristön ulottuvuuksia kuvaavat summamuuttujat
Muuttuja

Į

Malliosio

Koheesio

0,90

Perheenjäsenet auttavat ja tukevat toisiaan

Tunteiden ilmaisu

0,61

Perheenjäsenet eivät ilmaise tunteitaan (k)

Konﬂikti

0,73

Riitelemme paljon perheessämme

Sopuisuus

0,65

Perheenjäsenet eivät juuri koskaan menetä malttiaan

Kulttuurinen
aktiivisuus

0,62

Perheenjäsenet pitävät musiikista, taiteesta ja kirjallisuudesta

Vapaa-ajan aktiivisuus

0,71

Jokaisella perheenjäsenellä on harrastuksia

Siisteys ja järjestys

0,68

Kotonamme on usein vaikea löytää tavaroita

Demokraattisuus

0,68

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa perheen päätöksiin

Autoritaarisuus

0,65

Perheessämme korostetaan voimakkaasti sääntöjen noudattamista

ta, ohjausotteen autoritaarisuutta: kotona asiat
tehdään korostetusti määrätyllä tavalla, eikä
säännöissä jousteta. Toinen summa muodostettiin saman osa-alueen muuttujista, ja se sai
nimekseen demokraattisuus. Se kuvaa perheenjäsenten yhtäläisiä vaikutusmahdollisuuksia
päätöksenteossa. Kolmas summa on nimeltään siisteys ja järjestys. Se kuvaa sitä, kuinka
järjestelmällisesti kotona pidetään huolta järjestyksestä ja siisteydestä ja millaiseksi nuoret
kotinsa näiltä osin arvioivat. Kulttuurisen ja
vapaa-ajan aktiivisuuden muuttujia muodostettiin kaksi. Runsas vapaa-ajan aktiivisuus tarkoittaa, että perhe viettää aikaa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa sekä harrastuksissa
ja kodin ulkopuolisissa tapahtumissa. Kulttuurinen aktiivisuus tarkoittaa perheen kulttuuriharrastuksia, kuten museoissa, konserteissa ja
teatterissa käymistä sekä lukemista.
Vastaajien taustatietoja kysyttiin kyselyn
lopussa. Asumisjärjestelyvaihtoehtoina olivat
1. Isän ja äidin kanssa, 2. Isän/äidin ja hänen
uuden puolisonsa kanssa, 3. Äidin kanssa, 4.
Isän kanssa, 5. Muu järjestely. Perheen kokoa
tarkennettiin kysymällä: ”Kuinka monta lasta perheessänne asuu sinun lisäksesi?” Myös
vanhempien koulutusta, ammattia ja työtilannetta kysyttiin. Sukupuolivaihtoehtoina olivat

tyttö ja poika. Näiden kysymysten jälkeen oli
vapaa kenttä, johon oli mahdollisuus tarkentaa vastauksia.

Perheympäristön ja tunneälytaitojen
yhteyden tarkastelu
Yhteyden alustavien tarkastelujen ja vastaajien yleisen sukupuolittaisen vastaajaproﬁilin
perusteella analyysit tehtiin tytöille ja pojille
erikseen. Ennen analyyseja muuttujien sukupuolittaiset jakaumat tarkastettiin. Jakaumien
tarkastamisen yhteydessä muutama sellainen
vastaaja rajattiin analyysien ulkopuolelle, joka
ei ollut suhtautunut kyselyyn vakavasti (esim.
vastauksissa käytettiin epäloogisesti äärivaihtoehtoja). Yhteyden alustavassa tarkastelussa
perhesuhteita kuvaavien muuttujien ja piirretunneälyn muuttujien sirontakuvioista nähtiin, että yhteys on olemassa, mutta kohina
oli kauttaaltaan voimakasta. Perheympäristömuuttujista koheesion korrelaatiokertoimet
nousivat kauttaaltaan suhteellisen korkeiksi.
Koheesion yhteyttä piirretunneälyn ulottuvuuksiin tarkasteltiin edelleen Kruskal-Wallisin testillä. Testiä varten selittävä muuttuja luokiteltiin histogrammin perusteella kolmeen
luokkaan, jotka olivat alle 2,67-kertoimen jää-
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neistä muodostettu heikko koheesio (n = 61),
alle 3,67-kertoimen jääneiden keskinkertainen
koheesio (n = 141) sekä kertoimen 3,67 ylittäneiden voimakas koheesio (n = 199). Parittaisien
vertailujen tarkastelussa heikon koheesion ja voimakkaan koheesion ryhmien jakaumat poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi (p < .001) kaikissa vastemuuttujissa eli kaikilla piirretunneälyn
osa-alueilla; heikkoa koheesiota ja kohtalaista koheesiota vertailtaessa näin ei kaikissa tapauksissa ollut. Tilannetta voidaan havainnollistaa yleisesti koheesion ja piirretunneälyn kokonaispistemäärän yhteisvaihtelua kuvaavalla
laatikkojanalla (kuvio 1).
Kuviossa 1 tyttöjen ja poikien luokittaiset jakaumat ovat kohtalaisen samankaltaiset.
Heikon koheesion luokassa jakaumat poikkeavat huomattavasti, mutta mediaani on melkein sama. Näyttää siltä, että osa tytöistä saa
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korkean kokonaispistemäärän heikosta koheesiosta huolimatta. Pojilla näin ei ole, vaan korkeaa kokonaispistemäärää ei tässä luokassa saa
pojista yksikään. Kruskall-Wallisin testissä tyttöjen ja poikien tunteiden säätely (P < 0,001)
ja empaattisuus (p < 0,05) poikkesivat toisistaan. Tytöt (M = 3,8) ovat poikia (M = 3,6) empaattisempia, mutta pojilla (M = 3,7) on tyttöjä (M = 3,4) parempi tunnesäätely. Muiden
osa-alueiden jakaumat ovat keskimäärin melko samanlaisia. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan esittää, että pojat mahdollisesti
yliarvioivat ja tytöt aliarvioivat tunneälytaitojaan (Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner & Salovey 2006; Lumley, Gustavson, Partridge & Labouvie-Vief 2005; Petrides & Furnham 2000a).
Taulukossa 3 on esitetty korrelaatiot perheympäristön ja tunneälytaitojen osa-alueiden välillä. Korrelaatioiden tarkastelussa po-

KUVIO 1. Koheesion yhteys tunneälytaitojen kokonaispistemäärään
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TAULUKKO 3. Korrelaatiot perheympäristön ja tunneälytaitojen osa-alueiden välillä
Pojat
Suhdemuuttujat
Tunteiden ilmaisu
Konﬂikti
Sopuisuus
Koheesio
Systeemin ylläpito
Autoritaarisuus
Demokraattisuus
Siisteys ja järjestys
Vapaa-aika ja kulttuuri
Kulttuurinen aktiivisuus
Vapaa-ajan aktiivisuus

T. säätel.
0,345**
-0,205**
0,317***
0,493***

S. vies.
n.s.
-0,213**
0,192**
0,413***

Empa.
0,229**
n.s.
0,220**
0,465***

T.tied.
0,268***
-0,147*
0,166*
0,337***

T.aja.
0,237**
-0,197**
0,260***
0,441***

-0,255***
0,363***
0,364***

-0,263***
0,232**
0,243**

-0,322***
0,168*
0,270***

n.s.
0,216**
0,265***

-0,228**
0,308***
0,232**

n.s.
0,327***

n.s.
0,227**

n.s.
0,311***

n.s
0,173*

n.s.
0,295***

Tytöt
Suhdemuuttujat
Tunteiden ilmaisu
Konﬂikti
Sopuisuus
Koheesio
Systeemin ylläpito
Autoritaarisuus
Demokraattisuus
Siisteys ja järjestys
Vapaa-aika ja kulttuuri
Kulttuurinen aktiivisuus
Vapaa-ajan aktiivisuus

T. säätel.
0,286***
-0,259***
0,262***
0,403***

S. vies.
n.s.
n.s.
n.s.
0,147*

Empa.
n.s.
n.s.
0,161*
0,349***

T.tied
0,175**
-0,128*
0,161*
0,328***

T.aja.
n.s.
-0,132*
0,198**
0,309***

n.s.
0,213***
0,163**

-0,181**
n.s.
n.s.

-0,186**
n.s.
n.s.

-0,151
n.s.
0,165**

-0,192**
n.s.
0,182**

n.s.
0,188**

n.s.
n.s.

0,161*
0,314***

n.s*
0,179**

n.s.
0,187**

*** p < 0,001 (2-suuntainen) ** p < 0,01 * p < 0,05 n.s p > 0,05. T. säätel.= tunteiden säätely; S. vies.
= sanaton viestintä; Empa.= empaattisuus; T. tied = tunteiden tiedostaminen; T.aja. = tunteiden käyttö
ajattelun apuna

jilla merkitseviä yhteyksiä oli paljon ja ne olivat
odotetun suuntaisia. Kulttuurinen aktiivisuus
on korrelaatiomatriisin perusteella yhteydessä
vain yhteen piirretunneälyn osa-alueeseen ja
vain tytöillä. Sosiaalinen aktiivisuus korreloi
niistä jokaisen kanssa. Koheesiomuuttuja korreloi kauttaaltaan voimakkaimmin vastemuuttujien kanssa. Tytöillä merkitseviä yhteyksiä oli
huomattavasti vähemmän ja korrelaatiot olivat
kauttaaltaan heikompia. Tytöillä perheympäristön ulottuvuuksista ainoastaan kaksi korreloi sanattoman viestinnän osa-alueen kanssa.

Taustamuuttujien yhteyttä testattiin tuomalla ne muiden muuttujien kanssa samaan
regressiomalliin. Taustamuuttujista ainoastaan sisarten määrä oli itsenäisessä yhteydessä vastemuuttujiin. Havaittiin, että perhe, jossa tyttö on ainoa lapsi, tukee parhaalla tavalla
tunteiden säätelyn ja tunteiden tiedostamisen
kehittymistä. Isommat perheet tukevat näiden
ominaisuuksien kehittymistä heikoimmin.
Yhteyttä voidaan selittää esimerkiksi huomion määrällä, jonka nuori saa yhden lapsen
perheessä verrattuna useamman lapsen per-
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heisiin (ks. esim. Trent & Spitze 2011). Muut
taustamuuttujat eivät olleet yhteydessä tunneälytaitojen ulottuvuuksiin. Regressioanalyysi
tehtiin selitettävä muuttuja kerrallaan kaikilla jatkuvilla perheympäristömuuttujilla. Lopullisesta tuloksesta nähdään, kuinka paljon

Lantela – Rajala

mitattujen muuttujien yhdistelmät voivat selittää tunneälytaitoja tilastollisesti mielekkäällä tavalla. Regressioanalyysin lopulliset mallit
on esitetty taulukossa 3. Selittävien muuttujien vähäisyys kertoo, että niissä on runsaasti
päällekkäisyyttä.

TAULUKKO 4. Kasvuympäristön yhteys tunneälytaitoihin regressioanalyysissä
Pojat
Selitettävä

Selittäjät

ʹ

R2a

Tunteiden säätely

Koheesio**

0,270

0,296

Autoritaarisuus ***

-0,247

Sanaton viestintä

Demokraattisuus *

0,173

Tunteiden ilmaisu

0,157

Koheesio ***
Autoritaarisuus

Empatia

*

Koheesio

0,378

0,199

-0,195

**

0,421

***

0,267

Autoritaarisuus ***

-0,246

Tunteiden tiedostaminen

Koheesio ***

0,337

0,108

Tunteiden käyttö ajattelun apuna

Koheesio

0,433

0,209

***

Autoritaarisuus *

-0,152

Tytöt
ʹ

R2a

0,403

0,169

0,196
0,174
0,158

0,050

Selitettävä

Selittäjät

Tunteiden säätely

Koheesio

Sanaton viestintä

Sisarten määrä * (ainoa lapsi)
(1–3)
Koheesio ***
Autoritaarisuus **

-0,190

Koheesio ***

0,361

Empatia

***

Autoritaarisuus
Tunteiden tiedostaminen

Koheesio ***
Autoritaarisuus

Tunteiden käyttö ajattelun apuna

0,338

0,129

-0,170

**

Koheesio ***
Autoritaarisuus

0,158

-0,207

**

0,328

0,143

-0,222

***

Sisarten määrä (ainoa lapsi)
**

(1–3)

0,232
0,189

*** p < 0,001 (2-suuntainen) ** p < 0,01 * p < 0,05 n.s p > 0,05. Sisarten määrä vertautuu luokkaan 4 tai
enemmän.
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Pojilla selvästi korkeimmat selitysosuudet
olivat empaattisuudessa (26,7 %) ja tunteiden
säätelyssä (29,6 %). Näistä tunneälytaitojen
osa-alueista perhesuhteet selittivät yli neljänneksen. Empaattisuuden ja tunteiden säätelyn
voidaan katsoa olevan melko vahvasti yhteydessä perhesuhteisiin. Myös tunteiden käyttöä
ajattelun apuna ja sanattoman viestinnän taitojen kehitystä suhteet selittivät kohtalaisesti
(20,9 %), mutta tunteiden tiedostamista vain
suhteellisen vähäisesti (10,8 %). Myös tytöillä
tunteiden säätely (15,9 %), empatia (15,8 %)
ja tunteiden käyttö ajattelun apuna (13,3 %)
saivat korkeimmat selitysosuudet. Tunteiden
tiedostamisesta mallin muuttujat selittivät
noin 13 prosenttia, mutta sanattoman viestinnän kehittymisestä ainoastaan noin viisi
prosenttia. Kollineaarisuus ei muodostunut
tunnuslukuja tarkasteltaessa regressioanalyysissä ongelmaksi.

Tutkimuksen luotettavuudesta ja
eettisyydestä
Otokseen liittyvät rajoitukset täytyy ottaa huomioon tuloksista tehtyjä päätelmiä tarkasteltaessa. Esimerkiksi sosioekonomisen taustan
yhteyttä ei voitu luotettavasti tällä aineistolla
todeta; vaikka vastaajajoukko oli kohtalaisen
suuri, ei vaihtelua perhetaustoissa ollut tässä suhteessa riittävästi. Keskiluokkaiset ydinperheet olivat aineistossa yliedustettuina. Aineisto ei ole edustava vaan mahdollisesti keskeytysten sekä osallistumatta jättämisten takia valikoitunut. Edustavuusongelmaan voivat vaikuttaa myös puutteet mittaustavassa.
Vastaajapsykologian näkökulmasta voidaan
kyseenalaistaa tutkimuksessa havaittuja sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. On mahdollista, että pojat yliarvioivat ja tytöt aliarvioivat
kykyjään ja arvioivat perheympäristöjään eri
tavoin (ks. esim. Bian, Leslie & Cimpian 2017;
Petrides & Furnham 2000a). Sukupuolten välisen vertailun luotettavuutta heikentää myös
poikien vähäisempi määrä ja mahdollinen valikoituminen. On myös syytä korostaa, että
aineisto kerättiin itsearviointina. Mittaustapa
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ohjaa tulkitsemaan tuloksia nuorten omina
käsityksinä taidoistaan. Piirretunneäly määritellään älyn sijasta nimenomaan omiin kykyihin liittyvinä käsityksinä ja uskomuksina. Tällä
pystyvyydellä tai piirteellä on piirretunneälyn
teoriassa ja tutkimuksessa tunneälyn kaltaisia
positiivisia seurauksia. Tuloksia tulkittaessa on
syytä huomioida erottelu kykyjen, älykkyyden
ja taitojen ja niihin liittyvien uskomusten välillä. Nuorten tunneälytaitoihin liittyviä suoria
tulkintoja on siis syytä tehdä tämän tutkimuksen perusteella varoen.
Rajoituksena voidaan pitää myös regressioanalyysissä käytettyä eksploratiivista lähestymistapaa. Yleensä luotettavampana menettelynä pidetään konﬁrmatorista hypoteesien
testaamista, jossa teoriasta johdettuja tarkkoja malleja koetellaan empiirisesti. Tässä tutkimuksessa teoria ohjasi lähinnä muuttujien valintaa ja yleistä tutkimusasetelmaa, eikä esimerkiksi interaktioista esitetty ennakko-oletuksia.
Aineistolähtöistä menetelmää puoltaa kuitenkin se, että aikaisempaa piirretunneälyn kehityksellisiä taustatekijöitä koskevaa tutkimusta ei juuri ole olemassa, ja teoriassa esitettyjen näkemysten pätevyyttä haluttiin tarkastella
yleisellä tasolla ja kartoittavalla menettelyllä.

Jatkotutkimusehdotuksia
Tässä tutkimuksessa saatiin selville muuttujien omavaikutuksia. Yhdysvaikutuksista huomioitiin ainoastaan sukupuoli. Jatkossa olisi
hyödyllistä ottaa paremmin huomioon selittävien muuttujien väliset yhteydet esimerkiksi sosiodemograﬁsten muuttujien ja sosiaalisen ympäristön välillä. Yhteyden voimakkuus
vaihtelee selvästi sukupuolittain sekä suhteiden ja tunneälyn eri ulottuvuuksilla. Olisi hyödyllistä laajentaa ja tarkentaa niitä koskevaa
näkemystä esimerkiksi kokeellisella tutkimusasetelmalla. Voisi olla hyödyllistä tutkia laadullisella otteella tutkimuksessa havaittuja yhteyksiä ja perheympäristötekijöitä, jotta voitaisiin lisätä ymmärrystä siitä, kuinka suomalaisissa kodeissa voitaisiin paremmin tukea
tunneälytaitojen kehitystä.
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Näkemystä kehityksellisistä taustatekijöistä saataisiin myös esimerkiksi komparatiivisella otteella: vertaamalla erilaisten kulttuuristen
alueiden kasvatususkomusten ja -käytäntöjen
sisältämiä asenteita intra- ja interpersoonallisiin tunneälytaitoihin sekä edelleen piirretunneälyn kehittymiseen ja proﬁileihin. Yleisen
kasvatus- ja kehityspsykologisen tiedon perusteella näihin kysymyksiin voidaan esittää vastauksia. Piirretunneälyn teorian tarkentamisen
ja siihen pohjautuvien sovellutusten hyödyntämisen ja kehittämisen kannalta olisi kuitenkin tarpeellista tutkia näitä ongelmia teoriasta
johdettujen instrumenttien avulla.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella perhesuhteiden laatua parantamalla voidaan ehkäistä sosioemotionaalisia ongelmia ja vaikuttaa positiivisesti tunneälytaitojen kehittymiseen. Yhtenäinen, tunneilmapiiriltään avoin
ja luottamuksellinen, voimakkaista konﬂikteista ja aggressiivisuudesta vapaa ympäristö
tukee tunneälytaitojen kehittymistä kauttaaltaan. Voimakkaimmin tunneälytaitoja selitti tutkimuksessa koheesio; yhteishengeltään
hyvä perheympäristö, jossa jokainen saa huomiota ja aikaa, tukee sekä tyttöjen että poikien tunneälytaitojen kehitystä (vrt. Greenberg & Lippold 2013; Lucia & Breslau 2006).
Yhteys oli erityisen selkeä pojilla heikon koheesion perheissä, joissa tunneälytaidot kehittyvät yleensä korkeintaan keskinkertaisiksi. Konﬂikteilla on odotetun suuntainen vaikutus tunneälytaitoihin. Perheen kyvyttömyys
selvitä ristiriitatilanteista ilman aggressiivista
käytöstä on uhkatekijä tunneälytaidoille ja
saattaa olla aggressiivisen käytöksen ja muiden tunteiden säätelyn ongelmien taustalla
myös koulussa. (Vrt. Chang, Schwartz, Dodge
& McBride-Chang 2003; Higuita-Gutiérrez
& Cardona-Arias 2017.) Tunteiden ilmaisun
avoimuus ja luottamus ovat myös odotetusti positiivisessa yhteydessä tunneälytaitoihin
(vrt. Baker & Hoerger 2012; Eisenberg ym.
1999). Tunneälytaitoja tukee ympäristö, jossa
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on mahdollista ilmaista tunteitaan ja riittävästi luottamusta, jotta henkilökohtaisia asioita
voidaan jakaa. Demokraattinen sekä siisti ja
hyvässä järjestyksessä oleva ympäristö tukevat tunneälytaitojen kehittymistä. Yhtäläiset
mahdollisuudet vaikuttaa perheen päätöksentekoon olivat positiivisessa yhteydessä poikien
tunneälytaitoihin.
Osallistumismahdollisuuksien tarjoamat
vuorovaikutustilanteet tukevat odotetusti tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä (Higuita-Gutiérrez & Cardona-Arias 2017; Williams
ym. 2009). Tytöillä demokraattisuus oli yhteydessä ainoastaan tunteiden säätelyyn. Autoritaarisuus oli tässä tutkimuksessa negatiivisessa
yhteydessä lähes kaikkiin mitattuihin tunneälytaitojen ulottuvuuksiin sekä tytöillä että pojilla. Sen on aiemmin todettu olevan negatiivisessa yhteydessä muun muassa muiden tunteiden ymmärtämiseen ja sosiaalisiin taitoihin
(Chen, Dong & Zhou 1997; O’Reilly & Peterson 2014). Nuoret saattavat oppia vanhemmiltaan asenteita ja sosiaalisia toimintamalleja,
jotka toimivat heikosti sosiaalisten suhteiden
muodostamisessa ja ylläpidossa sekä omien
tunteiden säätelyssä. Siisteyden ja järjestyksen
ylläpidon yhteyttä tunneälytaitoihin voidaan
selittää sekä sillä, että näiden tehtävien hoito
vaatii tunteiden säätelykeinojen kehittämistä
(Tamir 2016), että sillä, että hyvin hoidetussa ympäristössä asuvalla ei ole perusasioiden
laiminlyönnistä johtuvaa ylimääräistä emotionaalista kuormaa (Saxbe & Repetti 2009).
Vapaa-ajan aktiivisuus selittää pojilla kaikkia tunneälytaitojen osa-alueita, tytöillä sanattoman viestinnän osa-aluetta lukuun ottamatta kaikkia. Kulttuurinen aktiivisuus oli
yhteydessä ainoastaan yhteen tunneälytaitojen
osa-alueeseen: empaattisuuteen tytöillä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella olisi voinut
olettaa, että yhteyksiä olisi löytynyt enemmän.
Sosiodemograﬁset tekijät eivät juuri olleet yhteydessä tunneälytaitoihin. Sukupuolen merkitys selitysosuuksissa oli selkeä, mutta yhteydet olivat sukupuolittain samansuuntaisia.
Poikien tunneälytaidot olivat voimakkaammin yhteydessä perheen sosiaalisiin suhteisiin.
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Eroa sukupuolten välillä voidaan selittää peilaamalla tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin.
Vaikeudet perheessä näkyvät sosioemotionaalisina ongelmina useammin pojilla kuin tytöillä. (Alatupa, Karppinen, Keltikangas-Järvinen
& Savioja 2007; Bertrand & Pan 2013; Werner
& Smith 2001.) Tämän tutkimuksen tulosten
perusteella sekä teoriassa että tutkimuksessa
olisi syytä huomioida perheympäristön vaikutuksiin ja muihin taustatekijöihin liittyvät
sukupuolten väliset erot aiempaa tarkemmin.
Tunneälyn teoriassa ja sitä soveltavassa tutkimuksessa tarkastellaan ominaisuuden taustaa
sukupuolittain vain harvoin. Silloin on kyse
yleensä tämän ominaisuuden määrällisestä
vertailusta, harvemmin pohditaan kasvuympäristön merkitystä sen taustalla sukupuolittain.
Perheympäristöllä on selkeä merkitys
nuorten sosioemotionaalisten taitojen kehittymisessä. Tämän tutkimuksen mukaan nuoret
ovat eriarvoisessa asemassa tunne- ja sosiaalisten taitojen oppimisen ja sosioemotionaalisen
hyvinvoinnin lähtökohdissa. Perheitä ja vanhemmuutta pyritään tukemaan voimaannuttavilla kumppanuuden ja yhteistyön muodoilla
hyvinvointivaltion muutosten ja yhteiskunnan
kustannusten vähentämisen ohjatessa kasvatusvastuuta vanhemmille (Sihvonen 2016).
Koulun hyvinvointi-, kasvatus- sekä opetustyön tavoitteiden saavuttaminen ja tunneälytaitoihin liittyvät oppimistavoitteet ohjaavat
luomaan ja ylläpitämään vahvoja kodin ja
koulun vuorovaikutusrakenteita ja työmuotoja. Tasa-arvo ja oppimistavoitteet suuntaavat huomioimaan lasten tuen tarpeet ja mahdolliset perhetilanteeseen liittyvät vaikeudet
ja ongelmat. Koulun verkostoihin osallisiksi
tuleminen saattaa tuottaa muutoksia, jotka
näkyvät lopulta tunne- ja sosiaalisten taitojen
kehittymisenä ja sosioemotionaalisten ongelmien vähentymisenä. Toimiva kumppanuus
ja yhteistyö voivat olla avainasemassa koulun
ja opettajan työn tavoitteiden saavuttamisessa,
kun normiohjauksella suunnataan opettajan
työtä ja peruskoulua entistä vahvemmin oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja tunne-
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taitojen kehittämiseen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013; Perusopetuksen opetussuunnitelman – – 2014).
Tämän tutkimuksen valossa didaktisella
oppiaineen opetuksella ei välttämättä kyetä
tukemaan tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä tehokkaasti. Onnistuminen tunneälytaitojen opettamisessa on luokkahuonetyöskentelyä laajempi ja syvempi kysymys. Tavoitteiden toteutumista saattavat edistää varhainen
puuttuminen ja huolen puheeksiotto, kodin
osallistaminen, moniammatillinen yhteistyö
sekä esimerkiksi perheneuvolan asiantuntijuuden hyödyntäminen (Eriksson & Arnkil 2005).
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
yhteydessä esitetyt tavoitteet vanhemmuutta
tukevien ja ennaltaehkäisevää työtä vahvistavien palveluiden kehittämisestä ja ammattilaisten välisen tiedonkulun sujuvoittamisesta
sekä koko perheen ottamisesta opiskeluhuollon piiriin luovat mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan tunneälytaitojen kehittymisen
tukemiseen. (Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma
-työryhmä 2017.)
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