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Tutkimuksen aiheeseen päädyttiin omien sisarusten kanssa saatujen kokemusten ohjaamana. Tutkimuksella 

haluttiin päästä paremmin selville siitä, miten sisarusten suora ja epäsuora vaikutus vaikuttavat lapsen 

kasvuun. Lapsen sosiaalisuuden ja persoonallisuuden kehitys alkaa jo lapsen ensimmäisistä 

vuorovaikutussuhteista. Sisarukset kasvavat yleensä rintarinnan ja aktiivisessa suhteessa, joka on usein jopa 

ihmiselämän pitkäikäisin ihmissuhde. Sisarukset vaikuttavat toistensa kehityksen väistämättä. 

 

Pro gradun teko alkoi jo keväällä 2011 teoreettisen aineiston kokoamisella ja päättyi tutkimuksen 

toteuttamiseen kesällä 2013. Tutkimusaineisto on koottu keväällä 2013 kolmelta alakoulun viimeiseltä 

vuosiluokalta kyselylomakkeella, jonka pohjaksi on valittu Koskenniemen (1982, 101) sosiaalisten tyyppien 

jaottelu. Jokaisen yhdeksän sosiaalisen tyypin pohjalta on laadittu yksi oppilaskuvaus, jonka alle oppilaat 

nimesivät luokkansa oppilaita. Lisäksi lomakkeessa oli kymmenes kohta, johon oppilaat nimesivät ja kuvasivat 

lyhyesti niitä oppilaita, jotka eivät muiden kuvausten alle sopineet. Tutkimus noudattelee laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen periaatteita, mutta määrällisellä tutkimuksella on kuitenkin pääpaino. 

 

Kaikki sisarukset eivät kasva samanlaisessa sisarussuhteessa, vaan sisarusten syntymäjärjestys, lukumäärä, 

sukupuoli ja ikä määrittävät jokainen osaltaan sisarusten välistä suhdetta. Tutkimuksessani pyrin selvittämään 

sen, millainen yhteys näillä edellä mainituilla tekijöillä on lapsen sosiaaliseen rooliin koulussa. Lapsi elää 

kotonaan usein tietyssä roolissa ja tuosta roolista tulee tuttu ja turvallinen, joka johtaa usein siihen, että lapsi 

pyrkii samaan rooliin myös koulussa. 

 

Tutkimuksessa havaitaan sisarusten positiivinen vaikutus yksilön sosiaaliseen toimintaan koululuokassa. 

Ainoilla lapsilla näyttää olevan sisaruksia omaaviin lapsiin verrattuna suurempi taipumus joutua luokassaan 

syrjään. Sisarukset ovat lapselle vertaisia ja sisarusten kanssa toimiminen opettaa lapsia toimimaan vertaisten 

kanssa. Sisarusten lukumäärällä on samansuuntaisia vaikutuksia. Kolme tai useampia sisaruksia omaavilla 

lapsilla näyttää olevan selkeästi pienempi taipumus ajautua luokassa syrjään. He ovat kasvaneet yhdessä 

vertaisten kanssa, jolloin koulussa vertaisten kanssa ryhmän jäsenenä toimiminen on heille tuttua.  

 

Sisarusasemalla vaikuttaa myös olevan selkeä yhteys lapsen rooliin koulussa. Sisarussarjan vanhimmalla 

lapsella ja ainoalla lapsella on varsin samankaltaiset roolit koulussa. Vanhemmat kohtelevat usein vanhimpia 

ja ainoita lapsia varsin samankaltaisesti, joka voi johtaa samankaltaisiin rooleihin. Vanhimpien ja nuorempien 

sisarusten välillä eroavaisuudet ovat jo huomattavammat. Vanhimmilla sisaruksilla oli suurin taipumus toimia 

johtajina ja suurin taipumus ajautua syrjään. Keskimmäisillä sisaruksilla vaikuttaa olevan vähiten taipumusta 

johtajien rooleihin, mutta toisaalta heidän sosiaalisesta kyvykkyydestään viestii runsas suosikki -nimitysten 

määrä ja vähäinen taipumus ajautua syrjään. Myös sisarussuhteen laatu vaikutti olevan yhteydessä lapsen 

runsaaseen suosikki -nimityksiin ja vähäiseen riskiin syrjäytyä. Nuorimpien sisarusten nimitysten määrä ei 

erottunut minkään sosiaalisen päätyypin osalta erityisen voimakkaasti. Kirjallisuudessa vanhimmat sisaruksen 

mielletäänkin usein johtajiksi, keskimmäiset sosiaalisiksi ja nuorimmat persoonallisiksi.  

 

Tutkimustuloksista huomaa sen, kuinka runsaasti vertaisten kanssa kokemuksia saaneet lapset pystyvät 

toimimaan paremmin koululuokan sosiaalisessa ympäristössä. Lapsen aiemmat ennen koulua saaneet 

kokemukset ohjaavat lapsen sosiaalista toimintaa koulussa ja vähän noita kokemuksia saanut lapsi joutuu 

suuremmalla todennäköisyydellä syrjään. Tutkimustulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa alle kouluikäisten 

lasten kasvattajille. 

Asiasanat sisaruus, sisarusasema, roolit, sosiaalisuus,       
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2009 lapsiperheiden osuus koko Suomen väestöstä oli 41,1 prosenttia ja näissä 

lapsiperheissä oli keskimäärin 1,8 lasta. Noin 56 prosenttia Suomen lapsista elää yhden tai 

useamman sisaruksen kanssa ja noin 44 prosenttia kasvaa ilman toisia sisaruksia. 

(Tilastokeskus 2010a, 2010b.) Yli puolet lapsista kasvaa siis sisaruksen kanssa, joten 

sisarusten vaikutus on syytä tiedostaa lasten kasvuun liittyvissä tutkimuksissa. Sisarukset 

kehittyvät rinta rinnan ja vaikuttavat siten väistämättä toistensa kehitykseen.  

 

Minua motivoivat aiheeseen omat kokemukseni, jotka kahden veljen keskessä kasvaessani 

olen saanut. Omassa lapsuudessani kanssakäyminen veljieni kanssa oli päivittäistä ja 

aktiivista. Olimme päivittäin toistemme kanssa tekemisissä jopa enemmän kuin mitä olimme 

tekemisissä vanhempiemme kanssa. Meillä oli samat kiinnostuksen kohteet, samat 

harrastukset, samat kaverit ja sama toimintaympäristö, silti me kaikki kasvoimme erilaisiksi. 

Usein mietin, millainen ihminen minusta olisi kasvanut ilman muita sisaruksia tai vaikkapa 

kahden sisaren vaikutuksen alaisena. Tätä en tule koskaan saamaan selville, mutta tavoitteeni 

on tutkimukseni kautta saada jonkinasteinen vastaus tähän kysymykseen.  

 

Lapsen kehitystä koskevat tutkimukset ovat tähän asti koskeneet yleensä vanhemman ja 

lapsen suhdetta. Sisarustutkimuksissa on pääosin keskitytty tavanomaisten sisarusten eli 

samojen vanhempien yhteisten lasten tutkimiseen ja muut sisarustyypit on jätetty vähemmälle 

huomiolle. Sisaruksia voivat olla tavallisten sisarusten lisäksi myös sisaruspuolet, jotka ovat 

tulleet sisaruksiksi toisen vanhemman uuden parisuhteen kautta ja heillä on korkeintaan yksi 

yhteinen vanhempi. Sisaruksiksi lasketaan myös adoptoidut sisarukset tai niin sanotut 

fiktiiviset sisarukset, jotka on hyväksytty perheeseen esimerkiksi kunniallisista tai 

tunneperäisistä syistä. (Cicirelli 1995, 3.) Sisarustutkimusten vähäinen määrä motivoi minua 
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käsittelemään tutkimuksessani nimenomaan sisarusten vaikutusta yksilön kehitykselle. 

Erilaiset sisarukset vaikuttavat erilailla toistensa kehitykseen. Jokainen sisaruksen kanssa 

kasvanut tiedostaa jollain tasolla sen, miten sisarus on häneen vaikuttanut ja miten hän itse on 

vaikuttanut sisarukseensa. Tutkimuksessani tutkin sisarusten lukumäärän, sisarusaseman, 

sisarussuhteen laadun ja lapsen sukupuolen vaikutusta lapsen sosiaaliseen rooliin 

koululuokassa. Roolienjaottelun pohjaksi valitsin Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien 

luokittelun, joka jakautuu kolmeen pääluokkaan vaikutusmahdollisuuksiensa mukaan ja 

yhteensä yhdeksään alaluokkaan erilaisten vaikutustapojensa mukaan. Kyseinen jaottelu on 

varsin kattava ja tutkimukseeni hyvin soveltuva.  

 

Tavanomaisilla sisaruksilla on valtava määrä eroavaisuuksia persoonallisten ja sosiaalisten 

ominaisuuksien suhteen. Tutkimukseni viitekehyksessä käsittelen lapsen kasvua sosiaaliseksi 

ja persoonalliseksi yksilöksi. Lapsen sosiaalisuus ja persoonallisuus määrittyvät ympäristön ja 

synnynnäisten taipumusten kautta. Lapsen ympäristöllä tarkoitan tässä tutkimuksessa lähinnä 

vanhempien ja sisarusten muodostamaa sosiaalista ympäristöä, joista jälkimmäinen on 

tutkimuksessani erityisen merkittävässä asemassa. Jokainen lapsi on yksilö ja jokaisen lapsen 

yksilölliset vaikuttavat siihen, miten hän sulautuu ryhmäänsä. Usean sisaruksen kanssa elävä 

lapsi on tottunut toimimaan yhdessä vertaisten kanssa, mutta ilman sisaruksia elävä lapsi 

toimii sen sijaan usein yksin. Lapsi saa sisarussuhteessaan kokemuksia tovereiden kanssa 

toimimisesta ja nuo kokemukset siirtyvät mukana uuteen tilanteeseen tai ryhmään 

siirryttäessä.  

 

Tutkimustehtäväni on käsitellä seuraavia kysymyksiä; Millaisiin rooleihin sisarukset 

sijoittuvat koululuokassa? Miten ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten roolit eroavat? 

Millaisia eroavaisuuksia on vanhempien ja nuorempien sisarusten rooleilla? Miten sisarusten 

määrä ja sisarussuhteiden laatu vaikuttavat lapsen rooliin koulussa? Kun lapsella on 

tietynlainen rooli kotonaan, vaikuttanee se hänen toimintaan myös perheen ulkopuolella, niin 

koulussa kuin vapaa-aikanakin. Jos lapsi elää kotonaan kahden pikkusisaruksen kanssa ja 

toimii ikään kuin pienen johtajan roolissa, poikkeaa hänen persoonallisuutensa ja sosiaalinen 

toimintansa melko varmasti kahden ison sisaren kanssa elävän lapsen vastaavista 

ominaisuuksista. Tutkimukseni tavoite on saada selville se, onko erilaisten sisarusten kanssa 

kasvavilla lapsilla taipumus tiettyihin rooleihin koulussa ja miten sisarukset ylipäänsä 

vaikuttavat toistensa sosiaaliseen toimintaan. 



3 

 

 

Tutkimukseni tekoprosessi oli kaksivaiheinen. Tutkimusaiheeni päätin jo ennen kandin työni 

aloittamista ja tavoitteeni oli jo tuossa vaiheessa jatkaa tutkimusta pro gradu -vaiheeseen asti. 

Tutkimuksen viitekehyksen kokoamisessa oli siis alusta alkaen selkeä päämäärä. 

Tutkimukseni viitekehyksen tein pääosin kandin työnäni, mutta pro gradu -vaiheessa hioin 

sitä kuitenkin paremmaksi ja täsmällisemmin aiheeseeni sopivaksi. Teoriatiedon keräämisen 

jälkeen asetin tutkimukseeni tutkimuskysymykset, joiden pohjalta laadin tutkimuslomakkeen 

ja suoritin aineiston hankinnan sekä analysoinnin. 

 

Tutkimustietoni keräsin tutkimuslomakkeella, joka sisälsi sekä kvalitatiivisen että 

kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia lasten rooleja 

luokassa, siksi olenkin ottanut tutkimukseni kohderyhmäksi kolme alakoulun viimeistä 

vuosiluokkaa, joissa oppilaat tuntevat toisensa ja roolit ovat kohtuullisen vakiintuneet. 

Tutkimuslomakkeeni kvantitatiivisesti osuudesta saadun tiedon olen koonnut 

pylväsdiagrammeiksi, joissa esittelen tuloksia eri muuttujien valossa ja kvalitatiivisen 

osuuden tietoja käytän muiden tulosten tukena. Pääpaino tutkimustuloksissa on kuitenkin 

Guess Who -menetelmällä saaduilla tuloksilla, sillä niiden kautta oppilaan sosiaalinen rooli 

voidaan määrittää suhteessa oppilaan sisarussuhteisiin. 

 

 

 

 



4 

 

2 LAPSEN SOSIAALISUUS 

Yksilön kehitys jatkuu koko elämän ja siihen vaikuttaa kolme keskenään vuorovaikutuksessa 

olevaa tekijää. Ensimmäinen tekijä on yksilön perimä eli geenit. Toinen tekijä on ympäristö, 

joka sisältää fyysisen ympäristön lisäksi kulttuurillisen ja sosiaalisen ympäristön. Kolmantena 

tekijänä on yksilön oma suuntautuneisuus, joka tarkoittaa sitä, että yksilö hakeutuu 

omatoimisesti sellaisten toimien pariin, joista hän on kiinnostunut. (Nurmiranta, Leppämäki 

& Horppu 2009, 8 - 13.) Kaikki edellä mainitut tekijät eivät kuitenkaan vaikuta yksilön 

kehitykseen samalla tavalla, vaan esimerkiksi fyysisiin piirteisiin on perimällä suuri merkitys, 

kun taas psyykkisiin ominaisuuksiin vaikuttavat sekä perintö- että ympäristötekijät (Lazarus 

1979, 131, 144).  

 

Ihmissuhde tai sosiaalinen suhde on vähintään kahden ihmisen välinen jatkuva yhteys, joka 

toteuttaa omia erityispiirteitään (Ahokas 2010, 141). Lapsen toiminta muotoutuu 

vuorovaikutuksessa ensin lähiympäristönsä ja myöhemmin entistä laajemman ympäristön 

kanssa (Takala & Takala 1988, 216). Sosiaaliset tilanteet vaikuttavat oppimiseemme, 

ympäristömme havainnointiin ja arviointiin sekä myös siihen, kuinka käytämme kieltämme. 

Sosiaalisilla tilanteilla on käytännöllisesti katsottuna vaikutusta kaikkiin psykologisiin 

toimintoihimme. Sosiaalisten tilanteiden kautta yksilö sisäistää yhteiskuntansa normit ja 

standardit. (Lazarus 1979, 159, 180.)  

 

Kanssaihmiset ovat merkittävässä asemassa ihmisen kehityksessä ja ihmisen elämä onkin 

läpikotaisin sosiaalista. Toisten ihmisten puuttumisen vaikutuksista esimerkkinä ovat niin 

sanotut susilapset, jotka ovat kasvaneet ilman toisten ihmisten läsnäoloa ja jääneet 

kehitykseltään vajavaisiksi. (Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas 2010, 11.) 

Sosiaalisuuden vaikutusta yksilöön voidaan tutkia sekä vuorovaikutustilanteiden että 
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persoonallisuuteen perustuvan sosiaalisen vaikutuksen kehityshistorian tasolta (Lazarus 1979, 

157).  

2.1 Lapsen sosiaalisuuden kehittyminen  

Syntyessään maailmaan, lapsi joutuu keskelle monimutkaisten suhteiden verkostoa (McGurk 

1982, 7). Pärjätäkseen siinä sosiaalisessa ympäristössä, johon yksilö syntyessään joutuu, on 

yksilön sisäistettävä suuri määrä yksilöllisiä ja sosiaalisia taitoja. Yksilön tulee oppia 

näkemään itsensä muiden joukossa, rakentamaan sosiaalisia suhteita niin oman ikäisten kuin 

vanhempienkin ihmisten kanssa, näkemään toisten ihmisten toiminnan syyt sekä oppia 

ohjaamaan käyttäytymistään muiden havaittujen oletusten mukaisesti. (Emt.) Perheen sisäinen 

vuorovaikutus on lapsen kehityksen kannalta tärkeää, sillä tuolloin lapsi oppii sosiaalisten 

suhteiden mallit, tunnesuhteet ja auktoriteetteihin suhtautumisen (Takala & Takala 1988, 46). 

 

Takala ja Takala (1988, 22, 25, 74) näkevät lapsen varhaiskehityksen keskeisimpänä 

tehtävänä arkielämän toimintojen oppimisen. Näitä toimintoja lapsi oppii vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa. Lapsi muodostaa maailmankuvansa oman ympäristönsä, itsensä ja 

muiden ihmisten avulla. Lapsen toiminta tapahtuu aina jonkin yhteisön ohessa, tällaisia 

yhteisöjä ovat niin perhe, leikkikaverit, päiväkoti kuin koulukin. Kun lapsi kehittyy ja hänessä 

tapahtuu muutoksia, alkavat hänelle läheiset ihmiset suhtautua häneen erilaisella tavalla, 

jolloin tämä muutos voimistuu entisestään. 

 

Sosiaalisen kehityksen tutkimus keskittyy tutkimaan lapsen omaa ja toisten henkilöiden 

käyttäytymistä. Sosialisaatioteorian mukaan lapsi voi toisen ihmisen käyttäytymistä 

seuraamalla omaksua itselleen kyseisen käyttäytymistavan. (Youniss 1982, 243 - 244.)  Lapsi 

osaa jo kolmen vuoden iässä mukautua kanssaihmisten toimintaan, jolloin esimerkiksi 

juhlatilanteessa lapsi pyrkii käyttäytymään kuten muutkin juhlavieraat. Samalla tavoin lapsi 

omaksuu malleja niin televisiosta kuin vaikkapa kirjoistakin. (Takala & Takala 1988, 30.)  

 

Kognitiivisen teorian mukaan lapsi prosessoi käyttäytymistä kognitiivisesti ja sovittaa sitä 

omakseen. Lapsen omaksumisprosessi etenee niin, että aluksi lapsi seuraa toisen henkilön 

käyttäytymistä ja kiinnittää huomion tiettyihin yksilön piirteisiin. Näistä piirteistä lapsi 
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kokoaa tietynlaisen sisäisen kuvan. Lapsi muovaa piirteet uudelleen ja yhdistelee ne 

mahdollisesti aiemmin havaitsemiinsa piirteisiin. Kun lapsi seuraavan kerran joutuu 

samanlaiseen tilanteeseen, muokkaa lapsi käyttäytymistään tilanteeseen aiemmin opitun 

perustella paremmin sopivaksi. (Youniss 1982, 243 - 244.)  

 

Lapsen ja ympäristön vuorovaikutuksessa lapselle muodostuu sosiaalisia toimintakaavioita, 

jotka sisältävät esimerkiksi opittuja toimintaketjuja, ympäristöä koskevia käsitteitä ja tietoja, 

tunteita liittyen toisiin ihmisiin ja myös käsityksiä yksilön toimintaan liittyvistä sosiaalista 

säännöistä (Takala & Takala 1988, 185). Sosiaalisen ympäristön avulla lapsi oppii, kuinka 

hän omilla toimillaan vaikuttaa toisiin ihmisiin sekä siihen, mitä hänelle itselleen tapahtuu. 

Sosiaalisen ympäristön laadulla onkin merkittävä vaikutus siihen, kehittyykö lapselle 

yhteisöllisyyden kannalta tärkeitä piirteitä. (Emt., 203 - 204.) Lapsen aikaisemmat 

kokemukset pysyvät mukana uusiin vuorovaikutustilanteisiin tullessa ja ne ohjaavat lapsen 

toimintaa uudessa tilanteessa (Lahikainen 2010, 91). Ja koska ihminen kaipaa toisten ihmisten 

hyväksyntää, pyrkii hän muuttamaan käyttäytymistään kanssaihmisiä miellyttäväksi (emt., 

128).  

 

Nurmiranta ym. (2009, 46) kertovat lapsen sosiaalisesta kehityksestä kahden 

kehityspsykologisen teorian avulla. Ensimmäinen teoria on kiintymyssuhdeteoria, jonka 

mukaan lapsen varhainen vuorovaikutus ja suhde ensimmäiseen hoivaajaan, luo yksilön 

sosiaalisuuden ja persoonallisuuden pohjan. Tätä varhaista vuorovaikutusta tapahtuu lapsen 

kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Varhainen vuorovaikutus muodostuu hoivaajan ja lapsen 

temperamenteista sekä hoivaajan herkkyydestä ja kyvystä vastata lapsen tarpeisiin.  Toinen 

teoria korostaa lapsen vertaissuhteiden merkitystä sosiaalisuuden ja persoonallisuuden 

muotoutumisessa. Tämän teorian mukaan lapsen suhde lapseen on merkittävämpi kuin lapsen 

suhde aikuiseen ja kehityksen myötä siitä tulee yhä vain merkittävämpi. Lapsen varhaisin ja 

tärkein tunnetaito on kiintymyksen tarve, jonka avulla lapsi pyrkii perusturvallisuuteen 

(Isokorpi 2004, 132). Kiesiläisen (1994, 151) mukaan lapsen suotuisa kehitys vaatii 

kokemusta perusturvallisuudesta. Perusturvallisuuden ja vakaan ympäristön ylläpidossa 

vanhemmilla on suuri vastuu.  

 

Lapsi oppii toisten ihmisten kanssa käymänsä vuorovaikutuksen kautta, että vuorovaikutuksen 

laatu vaihtelee kohteen, toiminnan, tilanteen ja merkityksen mukaan. Sosiaalinen kognitio eli 
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sosiaalinen tieto koostuu yksilön käsityksestä itsestään, muista ja näiden välisistä suhteista. 

(Brooks-Gunn & Lewis 1982, 102.) Lapsen käyttäytymisessä ilmenee myös paljon ikäkausien 

sisäistä ja välistä vaihtelua, ja tämä lapsen sosiaalisen kehityksen joustavuus mahdollistaakin 

varsin monipuolisten ihmissuhteiden luomisen (Ambrose 1982, 27). 

 

Suoninen (2010, 70 - 71) kertoo yksilön minuuden rakentuvan vuorovaikutuksessa. Yksilön 

minuuden voi nähdä rakentuvan kahdesta tasosta, joista herkästi muuttuva minuuden taso 

muuntuu jatkuvasti vuorovaikutuksen seurauksena. Syvään juurtunut minuuden taso taas 

pysyy muille ihmisille suljettuna ja muuntuu vain harvoin, silloinkin ainoastaan oman 

reflektoinnin seurauksena. Jos lapsi jää vuorovaikutuksen ulkopuolella, vaikeuttaa sen minän 

kehitystä ja muiden kanssa elämisen jäsentymistä (Lahikainen 2010, 114). Ihmisen 

yksilöllisen kehityksen edellytyksenä on muiden ihmisten keskusteluyhteyteen hakeutuminen 

ja toisista ihmisistä riippuvuuden myöntäminen (Suoninen 2010, 73). 

 

Vuorovaikutus yksilöiden välillä on aktiivista, prosessinomaista ja lisäksi se kehittyy 

jatkuvasti (Suoninen ym. 2010, 27). Vuorovaikutus on tärkeää myös siksi, että se muodostaa 

pohjan inhimilliselle ja sosiaaliselle elämälle (emt., 29). Lapsen sosiaalisen tiedon ja 

kognitiivisen kapasiteetin kasvaessa lapsi oppii erottamaan sosiaalisen ja ei-sosiaalisen 

tilanteen. Lapsen tulee oppia erottamaan myös erilaiset sosiaaliset tilanteet toisistaan, kuten 

vaikkapa vanhempien ja ystävien kanssa käytävät sosiaaliset tilanteet. (Brooks-Gunn & Lewis 

1982, 106, 109.)  

 

Lapsen opetellessa uusia taitoja, saa hän taidoistaan ja käyttäytymisestään palautetta 

kanssaihmisiltä. Tällaista yksilöksi yhteisessä toiminnassa kehittymistä sanotaan 

psykososiaaliseksi kehitykseksi. Lapsi kehittyy näin samalla yksilöksi ja osaksi yhteisöä. 

(Nurmiranta ym. 2009, 29.) Ihmissuhteissa lapsi oppii myös kurin, rajojen, ohjeiden ja 

sääntöjen merkityksen. Esimerkiksi päiväkotiryhmässä tai koululuokassa toimiessaan lapsi 

oppii miten toisten lasten tai opettajien kanssa tullaan toimeen, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. 

(Isokorpi 2004, 127 - 128.) 

 

Yksilön sosiaalinen kehitys alkaa jo varhaisista vuorovaikutustilanteista ja kiintymyssuhteista, 

jotka myös toimivat pohjana myöhemmille ihmissuhteille. Sosiaaliset suhteet muuttuvat ja 

kehittyvät jatkuvasti yksilön kehityksen edetessä. (Nurmiranta ym. 2009, 45.) Brooks-Gunnin 
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ja Lewisin (1982, 106) mukaan lapsella on jo elämänsä ensimmäisinä kuukausina sekä kykyä 

että motivaatiota saada tietoa sosiaalisesta ympäristöstään ja lapsi etsii aktiivisesti 

yksilöllisyytensä, persoonallisuutensa ja kognitiivisen organisaationsa vaatimia ärsykkeitä. 

Ihmisen aistit ohjaavat häntä kohti toisia ihmisiä (Brooks-Gunn & Lewis. 1982, 105) ja 

ihmisillä onkin synnynnäinen taipumus toisten ihmisten yhteyteen (Nurmiranta ym. 2009, 

45).  

 

Kun vauva ei vielä omaa puhekykyä, tulee hänen kyetä näyttämään tyytyväisyytensä tai 

tyytymättömyytensä muulla tavalla (Lahikainen 2010, 90). Takalan ja Takalan (1988, 63) 

mukaan vauva kykenee tulemaan elinympäristössään paremmin toimeen kuin on yleisesti 

luultu. Esimerkkinä tästä on itku, jolla vauva kertoo vanhemmalle vaikkapa nälästä tai kivusta 

(emt., 64). Jo vastasyntynyt kykenee tekemään aloitteita vuorovaikutuksen synnyttämiseksi, 

eikä vain ota niitä passiivisesti vastaan (Takala & Takala 1988, 73). Muut ihmiset ovatkin 

pienelle ihmiselle hengissä säilymisen edellytys (McGurk 1982, 7; Nurmiranta ym. 2009, 45).  

 

Jos lapsen tarpeita ei riittävästi huomioida, vaikuttaa se negatiivisesti lapsen 

perusluottamuksen rakentumiseen. Heikko perusluottamus vaikuttaa niin lapsen sosiaaliseen 

kehitykseen kuin lapsen oppimiseen ja oppimishalukkuuteenkin. (Launonen & Pulkkinen 

2004, 52.) Lahikainen (2010, 93) painottaa muiden ihmisten tärkeyttä lapsen kehityksen 

kannalta ja mainitsee, että lapsen huomioimatta jättäminen on seurauksiltaan yhtä merkittävä 

teko, kuin lapsen auttaminen, vaikutus vain on vastakkainen. Lapsena syntyneiden 

”mielenlukkojen” avaaminen on aikuisiässä työn takana (Kantola 2001, 57).  

 

Sosiaaliset suhteet sisältävät sosiaalisten toimijoiden lisäksi myös sosiaalisia toimintoja, jotka 

edellyttävät aina sosiaalisia toimijoita. Sosiaalisia toimintoja tapahtuu toimijoiden välillä ja ne 

sekä edistävät että ylläpitävät toimijoiden välisiä suhteita. Pienelle lapselle tärkeitä sosiaalisia 

toimintoja ovat esimerkiksi suojaaminen, hoitaminen ja leikki. Yhdessä sosiaaliset toimijat, 

lapsen toiminta, ärsykeulottuvuus ja kyvyt suuntaavat lasta kohti omaa sosiaalista 

ympäristöään. (Brooks-Gunn & Lewis 1982, 114 - 116, 125.) 

 

Nurmirannan ym. (2009, 29 - 30) mukaan lapsen psykososiaalisessa kehityksessä voidaan 

nähdä olevan erillisiä, kriisien kautta eteneviä vaiheita. Ensimmäinen vaihe tulee jo yksilön 

ollessa vauvaiässä, 0–1-vuotiaana. Ensimmäisen vaiheen tavoite on vauvan 
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perusluottamuksen synnyttäminen. Vauvan hoitajan tulisi tyydyttää vauvan kaikki tarpeet, jos 

näitä tarpeita ei tyydytetä, on tuloksena turvattomuuden ja epäluottamuksen tunne. 

Perusluottamuksen lisäksi oleellista on vastavuoroisen tunnekommunikaation viriäminen 

esim. fyysisen kosketuksen, katseiden tai hymyjen kautta (Takala & Takala 1988, 187). 

 

Seuraava haaste esiintyy yksilön varhaislapsuudessa, 1–3-vuotiaana. Varhaislapsuuden 

haasteena on voimistaa yksilön itsenäisyyden kokemusta. Kun lapsi hallitsee ruumistaan ja 

toimintojaan, tuo se lapselle tunnetta itsenäisyydestä ja omasta tahdosta. (Nurmiranta ym. 

2009, 29 - 30.) Takalan ja Takalan (1988, 187, 189) esittämät, 1–2-vuotiaiden sosiaalisen 

kehittymisen piirteet, sisältävät minäkäsityksen alkavan kehittymisen lisäksi esineiden 

käsittelyä ja kulttuurille ominaisten toimintatapojen oppimisen.  Lapsen ollessa alle 

kaksivuotias, on lapsen ja vanhemman välisellä vuorovaikutuksella ja leikillä tärkeä asema 

sosiaalisuuden kehittymisessä. Seuraavina sosiaalisuuden kehittymisen piirteinä Takala ja 

Takala (1988, 188) näkevät 2–4-vuotiailla vastavuoroisen kommunikaation oppimisen, 

sosiaalisen vuorovaikutuksen harjoittelun, sosiaalisten sääntöjen oppimisen sekä aikuisen 

toimintaan ja puheeseen luottamisen. Tässä iässä painopiste siirtyy vähitellen aikuisista kohti 

toisia lapsia, jolloin aikuisesta riippuvainen lapsi voi jäädä lapsijoukossa yksin (emt., 191). 

 

Leikki-iässä, 4–5-vuotiaana, lapsi kohtaa seuraavan haasteensa. Haasteena on tuolloin löytää 

tasapaino lapsen aloitteellisuuden ja kykyjen suhteen. 3–6-vuotiaana lapselle kehittyy 

omantunnon ja oman käyttäytymisen säätelyn perusta. Tuolloin lapsi on kyselyiässä ja hän on 

utelias sekä kokeilunhaluinen. Lapsi omaksuu tietoja ja asenteita ympäristöstään sekä oppii 

uutta. (Nurmiranta ym. 2009, 29 - 30.) Takala ja Takala (1988, 188, 196) kertovat 4–7-

vuotiaiden harjoittavan yhä monimutkaisempia vuorovaikutuksen taitoja ja leikkejä, 

kehittävän sisäistä kontrollijärjestelmäänsä, oppivan kielen välityksellä yhteisön kulttuurista 

ihmiselämän perusasioita sekä kehittyvän hyvissä ja esimerkillisissä olosuhteissa 

epäitsekkäiksi ja auttavaisiksi. Tällaista käyttäytymistä ilmenee erityisesti silloin, kun lasten 

keskinäinen taitoero on suuri. Tässä ikävaiheessa lapsi ymmärtää toisen ihmisen olevan 

itsenäinen ja myös ajattelevan eri tavalla (Takala & Takala 1988, 196). 

 

Lapsen emotionaalisella kompetenssilla tarkoitetaan lapsen kykyä käsitellä ja tunnistaa omia 

tunteitaan. Emotionaalinen kompetenssi kehittyy koko lapsuuden ajan. Vastasyntynyt 

ilmaisee tunteensa kokonaisvaltaisesti. Neljän kuukauden ikäinen vauva kykenee käyttämään 
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ilmeitä tunteidensa ilmaisussa.  Kaksivuotiaana lapsi kykenee nimeämään tunteensa ja 

puhumaan niistä. Kolmevuotias ymmärtää jo toisten tunteita ja niiden syitä. Kouluikään 

mennessä lapsi on hyvä ymmärtämään toisten tunteita ja 10-vuotiaana lapsi kykenee 

säätelemään ja hallitsemaan tunteitaan. (Nurmiranta ym. 2009, 55.)  

 

2–4-vuotiaalla alkaa vuorovaikutuksen painopiste siirtyä vanhemmista kohti toisia lapsia ja 

lapsi oppii sosiaalisia perustaitoja, kuten itseilmaisua, toisten kuuntelua ja omalla vuorollaan 

puhumista. 4–7-vuotiaalla sosiaaliset taidot kehittyvät edelleen, tuolloin lapsen 

vastavuoroisuus kehittyy ja lapsi alkaa ottaa toiset paremmin huomioon. (Nurmiranta ym. 

2009, 57.) Jaraston ja Sinervon (1997, 164) mukaan alle kouluikäinen on innokas tekemään 

sosiaalisia kokeiluja ja esimerkiksi ryhmä tarjoaa lapselle erilaisia sosiaalisia malleja. 

Ryhmässä lapsi oppii leikin ja tekemisen avulla huomioimaan toisia, odottamaan vuoroaan, 

jakamaan lelujaan ja ottamaan erilaisia rooleja. 

 

Koulun alkaessa ovat lapset sosiaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Koulu pyrkii 

kehittämään oppilaissa yhdessäoloon tarvittavia taitoja, jolloin on huomioitava lasten erilaiset 

kyvyt. Yhdessäolon kannalta tärkeitä taitoja ovat: toisten huomioon ottaminen, avuliaisuus, 

rehellisyys ja itseluottamus. (Takala & Takala 1988, 208 - 209.) Lapsi on 6-vuotiaana 

varhaisessa kouluiässä. Varhaisessa kouluiässä lapsella on tarve ihmissuhteisiin ja lapsi 

haluaa näyttää oman kykynsä ja ahkeruutensa. Lapsi opettelee koulun ryhmätöiden avulla 

toimimaan yhteiskunnassa ja onnistuminen sosiaalisissa toimissa tuo lapselle pysyvyyden 

tunteen. Tärkeää varhaisessa kouluiässä olevalle lapselle on myös kokemus hallinnan 

tunteesta, eli kun lapsi omilla kyvyillään ratkaisee vastaantulevia ongelmia. (Nurmiranta ym. 

2009, 30.) 

 

Lapselle kehittyy oppimaan oppimisen ja sosiaalisen kehityksen perusteet viimeistään parin 

ensimmäisen kouluvuoden aikana, mutta jos näiden kehityksessä on ongelmia, voi sillä olla 

jopa työelämään asti kantautuvia seurauksia. Sosiaalisia ongelmia omaavat lapset saattavat 

lahjakkuuksista huolimatta joutua pitkäksi aikaa opetuksen tuoman hyödyn ulkopuolelle. 

(Kantola 2001, 96, 101.) Hartup (1982, 179) kertoo ikätovereiden välisten sosiaalisten 

suhteiden kehittyvän yksinkertaisista suhteista kohti monimutkaisia hierarkioita ja 

vastavuoroisia suhteita. Lapsen persoonan ja ajattelun kehitys ovat myös varsin tärkeitä 

vaikuttajia lapsen sosiaaliseen elämään koulussa (Nurmiranta ym. 2009, 62).  
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Kouluikäinen lapsi oppii entistä paremmin ottamaan toiset huomioon ja myös vastavuoroisuus 

kehittyy entisestään. 7-vuotias koululainen voi vielä olla kovin itsekäs ja aggressiivinen, 

mutta kymmenen ikävuoden lähestyessä lapsi on jo epäitsekkäämpi ja kykenee hallitsemaan 

ja ilmaisemaan tunteitaan muullakin tavoin kuin hyökkäävästi. Jos lapsi käyttäytyy 

aggressiivisesti eikä kykene toimimaan empaattisesti tai prososiaalisesti, saattaa siitä 

myöhemmin seurata käyttäytymis- tai sopeutumisongelmia. Lapset, jotka tulevat huonosti 

toimeen toisten kanssa, jäävät herkästi syrjään. (Nurmiranta ym. 2009, 62 - 63.) 

Aggressiivinenkin lapsi voi kyetä ottamaan toiset huomioon ja hänellä voi myös olla joitakin 

sosiaalisia taitoja, jotka estävät häntä joutumasta syrjään (Launonen & Pulkkinen 2004, 53). 

 

Perheen sisäisellä vuorovaikutusilmastolla sekä vanhempien asenteilla ja 

kasvatusmenetelmillä on havaittu olevan vaikutusta lapsen yhteistoiminnallisuuden, 

auttamisen, hoivaamisen, altruistisuuden, johtavan ja alistavan toiminnan sekä itsearvostuksen 

ja itsenäisyyden kehittymiselle. Lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kehitystä ohjaavat niin 

vanhempien kasvatustietoisuuden taso, vanhempien tunnesuhtautuminen lapseen, aikuisen ja 

lapsen välinen auktoriteettisuhde, lapsen ohjauksen ja rajoittamisen määrä kuin perheessä 

esiintyvä muu toimintakin. (Takala & Takala 1988, 237.) 

 

Ne lapset, joihin aikuiset ovat suhtautuvat torjuvasti ja joita aikuiset rankaisevat fyysisesti, 

ovat yleensä sosiaalisessa käyttäytymisessään aggressiivisempia. Myös kodin yleinen 

aggressiivisuuden hyväksyminen tuottaa aggressiivisempia lapsia, kun taas kodissa, jossa 

aggressiiviseen käyttäytymiseen puututaan, kehittyy lapsista harvemmin aggressiivisia. 

(Takala & Takala 1988, 239.) Lapsilla on taipumusta jäljitellä hänellä tärkeiden ihmisten 

käyttäytymistä ja arvoja. Jäljitteleminen saa vanhemman hyväksymään lapsen toiminnan ja 

samalla lapsi luo itsesäätelylleen perustan. (Weinreich-Haste 1982, 63.) 

 

Kun lapsi ei saa kanssaihmisiltään hyviä kielenkäytön malleja, ihmisten välinen 

kommunikaatio on vähäistä, eikä lasta rohkaista kokeilemaan, elää lapsi kielellisen ja 

sosiaalisen kasvun kannalta epäsuotuisassa ympäristössä. Huono kasvuympäristö näkyy 

lapsen kielellisen ja sosiaalisen kehityksen puutteina. Lapsella voi olla ongelmia puheen 

tuottamisessa, toisten kuuntelemisessa, tarkkaavaisuuden keskittämisessä, suuttumuksensa 

hallinnassa, kontaktin säilyttämisessä toiseen ihmiseen ja aikuisten hyväntahtoisuuteen 
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luottamisessa. (Takala & Takala 1988, 212 - 213.) Vanhempien ja lapsen suhde vaikuttaa 

siihen, kuinka herkästi lapsi reagoi ystäviensä vaikutuksesta (Launonen ym. 2004, 51). 

Lapsen suhteet aikuisiin ja muihin lapsiin ovat myös siinä mielessä keskenään yhteydessä, 

että lapsen kohtuulliset perheolot ennakoivat hyviä kaverisuhteita (Hartup 1982, 179 - 180) ja 

aikuisilta lapset saavat myös vuorovaikutusmallin perustan (Kantola 2001, 112). 

 

Ryhmään kuuluminen on ihmiselle tärkeää, se tuo turvallisuuden tuntua ja lisää 

itseluottamusta. Lapselle tärkeän ryhmän muodostavat hänen omat ikätoverinsa. (Jarasto ja 

Sinervo 1997, 159.) Ikätoverien ja vertaisten kanssa tasapuolisessa suhteessa toimiessaan 

kehittyvät sekä lapsen persoona että lapsen sosiaaliset taidot (Nurmiranta ym. 2009, 58). 

Vertaissuhteen tasapuolisuutta korostaa myös Ahokas (2010, 157), jonka mukaan lapset 

oppivat vertaisiltaan lisäksi yhteistyötä ja kilpailua sekä kokemuksia vuorovaikutuksessa. 

Hartup (1982, 158, 169) kertoo ikätovereiden vaikuttavan sosiaalisen taidon kehityksen 

lisäksi myös aggressiivisuuden, sosiaalisuuden sekä moraalisten arvojen kehitykseen. Vaikka 

vertaissuhteet kehittävät lasta monin tavoin, niin Ahokkaan (2010, 157 - 158) mukaan 

vertaissuhteissa piilee toisaalta myös syrjäytyneeksi jäämisen vaara.  

 

Ystävyys kehittää sekä lapsen sosiaalista että emotionaalista kehitystä, mutta mahdollisesti 

myös kognitiivista ja moraalista kehittymistä. Ystävyksiä omaavat lapset ovat yleensä 

sosiaalisesti taitavampia ja vähemmän ongelmaisia, kuin lapset, joilla ystäviä ei ole. 

Yksilöiden on todettu valitsevan ystävikseen yleensä heitä itseään muistuttavia ihmisiä. 

Esimerkiksi ikä, asuinpaikka, etninen tausta ja samankaltaiset lähtökohdat edesauttavat 

ystävyyden muodostumista. (Ahokas 2010, 159.) 

  

Heikot sosiaaliset taidot vaikeuttavat lapsen sosiaalista kehitystä ja voivat johtaa syrjintään 

toveriryhmässä (Launonen & Pulkkinen 2004, 53). Vertaisten kanssa toimiessaan, lapsi oppii, 

että myönteisellä sosiaalisella käyttäytymisellä saa ystäviä ja kielteisellä käyttäytymisellä ei 

(Ahokas 2010, 163). Kun lapsen vastavuoroisuus kehittyy, kehittyvät samalla lapsen 

ystävyyssuhteet. Nuorimmille lapsille ystävät ovat pikemminkin leikkikavereita, kun taas 11–

12-vuotiaille on ystävyydellä jo syvempiä merkityksiä, esimerkiksi vaikeuksien jakamisen, 

emotionaalisen tuen ja luottamuksen kautta. (Nurmiranta ym. 2009, 64 - 65.)  
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Ikätovereidensa kanssa ryhmässä toimiessaan lapsen käsitys itsestään selkiytyy, kun hän 

vertaa itseään muihin. Lapsi löytää samalla itsestään uusia piirteitä, tunteita, kykyjä ja samalla 

hän tutustuu toiseen sukupuoleen. (Jarasto & Sinervo 1997, 163.) Sisarus- ja toverisuhteet 

ovat merkityksellisiä juuri siksi, koska niissä itseä verrataan muihin samanvertaisiin 

(Lahikainen 2010, 120). Vertailu oman itsen ja muiden välillä voi johtaa pyrkimykseen 

yksilöityä. Kulttuurista riippuen vaihtelee myös yksilön pyrkimys samanlaisuuteen tai 

erilaisuuteen. Samanlaisuus tuo turvallisuutta ja erilaisuus johtaa ainutlaatuisuuteen. 

(Lahikainen 2010, 96.) Ihmisten taipumusta yhdenmukaisuuteen kutsutaan konformisuudeksi 

(Suoninen ym. 2010, 25). 

2.2 Lapsen sosiaalinen toiminta 

Kahden ihmisen kohtaamisessa kohtaa kaksi kokonaista maailmaa, nimittäin silloin kohtaavat 

kaikki näiden kahden ihmiset tiedot, muistot, kokemukset, arvot, asenteet ja odotukset. Kahta 

samanlaista ihmistä ei ole olemassa, siksi jokainen kohtaamistilannekin on erilainen. 

(Kiesiläinen 1994, 125, 128.) Lapsen käymä sosiaalinen vuorovaikutus vaihtelee laadullisesti 

ja määrällisesti sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten kanssa vuorovaikutus tapahtuu. 

Samanikäisten ja eri-ikäisten välinen vuorovaikutus edesauttavat molemmat lapset sosiaalista 

kehitystä. Esimerkiksi suhteiden ylläpito, tunneilmaisu ja todellisuuden luonteen 

arviointikyky kehittyvät lasten vertaisvuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutuksesta aikuisten 

kanssa. (Hartup 1982, 158, 161.) Oleellinen ero ikätovereiden ja aikuisten käymässä 

kanssakäymisessä on leikkikalut ja niiden koordinoitu käyttö. Lasten leikkiessä keskenään 

esiintyy vähän hälinää tai itkua, runsaasti lelujen jakamista ja myös jonkin verran tappeluja. 

Lisäksi lelujen käytön jäljittely osoittaa leikin olevan sosiaalisesti säädeltyä. (Emt., 172.) 

 

Ystävyys on positiivista sitoutumista, sillä ystävät viettävät aikaa keskenään, auttavat toisiaan 

ja vaihtavat positiivisia tunteita. Positiivisesta sitoutumisesta viestii myös ystävien kyky oppia 

välttämään ristiriitoja ja keskittyä enemmän tavoitteita edistäviin, eli proaktiivisiin 

toimintoihin. Ystävyyssuhteissa tärkeitä ovat myös tasa-arvo, lojaalius, hyväksyntä ja 

läheisyys. (Ahokas 2010, 158 - 159.) Hartupin (1982, 181 - 182) mukaan ystävyyssuhteet 

ovat sosiaalisia saavutuksia. Ystävyyssuhteita voidaan pitää merkkinä lapsen sosiaalisesta 

kyvykkyydestä ja hyvästä mielenterveydestä. Ystävyyssuhteet ovat vastavuoroisia ja ne 
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eroavat vaikkapa lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta siinä, että ne ovat vapaaehtoisia ja 

säilyäkseen ehjänä, täytyy ystävysten välisen luottamuksen säilyä. Viehättävillä, älykkäillä ja 

keskiluokkaisilla lapsilla onkin havaittu olevan enemmän ystäviä kuin alempiluokkaisilla tai 

vähemmillä avuilla varustetuilla lapsilla (emt. 191). 

 

Takala ja Takala (1988, 213 - 215) esittelevät tutkimuksen, jossa havainnoitiin juuri koulun 

aloittaneita lapsia. Havaintojen perusteella tyttöjen ja poikien erot olivat huomattavia. 

Tutkimuksessa havaittiin haluttomuutta ja väsymystä koulunkäyntiin ainoastaan pojilla, joilla 

muutenkin oli enemmän ongelmia käyttäytymisensä kanssa. Poikien käyttäytymisessä 

havaittiin parantumista kuitenkin jo muutaman kuukauden koulunkäynnin jälkeen. 

Tutkimuksen mukaan tytöillä esiintyi kaksi kertaa enemmän hoivaavaa ja auttavaista 

toimintaa kuin pojilla. Sukupuolten välisiä eroja voitaneen selittää laajalla 

kehitystapahtumalla, jonka kautta tytöt ja pojat omaksuvat itselleen sukupuoliroolien 

mukaista käyttäytymistä. Isokorven (2004, 138) mukaan tunne-elämän ja käyttäytymisen 

häiriöt voivat olla syynä heikkoon koulumotivaatioon ja omien kykyjen tasolla toimimiseen. 

Pahimmillaan nämä vaikeudet voivat johtaa masennukseen ja syrjäytymiseen. 

 

Kouluikäisen lapsen sosioemotionaalisen hyvinvoinnin on todettu olevan kolmen laajan 

sosiaalisen taitoalueen varassa. Näitä taitoalueita ovat ongelmanratkaisu, vuorovaikutus- ja 

tunnetaidot. (Ahokas 2010, 175.) Koulussa ystävien on todettu nauttivan samanlaista suosiota 

sekä olevan temperamentiltaan, sosiaaliselta käyttäytymiseltään ja masentumistaipumuk-

siltaan yhteneviä (emt., 159).  

  

Koulukypsä lapsi kykenee selviytymään koulun asettamista sosiaalisista, fyysisistä ja 

psyykkisistä vaatimuksista. Koululaisen tulee omaksua koulun edellyttämiä sosiaalisia taitoja, 

kuten oman vuoron odottamista, kieltojen noudattamista, puolensa pitämistä ja ryhmän 

tasapuolisena jäsenenä toimimista. Tutkimuksissa on havaittu, että uudessa ryhmässä 

suosituiksi tulevat lapset, jotka ensin seuraavat ryhmää sivusta ja sitten vähitellen tulevat 

ryhmän jäseniksi. Lapset, jotka yrittävät määräillä ja häiritsevät ryhmän toimintaa, tulevat 

epäsuosituiksi. (Nurmiranta ym. 2009, 62, 64.) On myös todettu, että aktiivinen ja iloinen 

lapsi herättää kanssaihmisissä syrjäänvetäytyvää ja passiivista lasta enemmän huomiota. 

Toisilta ihmisiltä saatu huomio lisää lapsen osallistumista vuorovaikutukseen. (Launonen & 

Pulkkinen 2004, 50.) 
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2.3 Yhteenvetoa lapsen sosiaalisuudesta 

Sosiaalisilla tilanteilla on käytännöllisesti katsottuna vaikutusta kaikkiin psykologisiin 

toimintoihimme (Lazarus 1979, 159). Lapsen syntymän jälkeen hänen ympäristönsä 

vähitellen laajenee entistä suuremmaksi ja mukaan tulee entistä enemmän erilaisia sosiaalisia 

suhteita. Lapsen kanssa elävät yksilöt ovat merkittävässä asemassa ihmisen kehityksessä ja 

elämä on läpikotaisin sosiaalista (Suoninen ym. 2010, 11). Sosiaalisen ympäristön laadulla 

onkin tärkeä merkitys yhteisöllisyyden kannalta tärkeiden piirteiden kehittymiselle (Takala & 

Takala 1988, 203 - 204). Lapsen aikaisemmat vuorovaikutuksissa saamat kokemukset 

ohjaavat lapsen toimintaa uusissa tilanteissa (Lahikainen 2010, 91). Aikaisemmat kokemukset 

vertaisista helpottavat lapsen sopeutumista uuteen vertaisryhmään. Jos lapsi elää ilman muita 

sisaruksia, saattaa vertaisryhmään sopeutuminen kestää toisia lapsia kauemmin ja huonossa 

tapauksessa johtaa siihen, että lapsi syrjäytyy. 

 

Yksilön sosiaalinen kehitys alkaa jo varhaisista vuorovaikutustilanteista ja kiintymyssuhteista, 

jotka toimivat pohjana myöhemmille ihmissuhteille (Nurmiranta ym. 2009, 45). Jos 

varhaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen perustarpeita ei tyydytetä, vaikuttaa se 

negatiivisesti perusluottamuksen rakentumiseen ja heikolla perusluottamuksella taas on 

negatiivisia vaikutuksia lapsen sosiaalisuuden kehitykselle (Launonen & Pulkkinen 2004, 52; 

Kiesiläinen 1994, 152). Kiesiläinen (1994, 155) on todennut, että lapsen tasapainoisen 

kehityksen edellytyksiä ovat lapsen hyväksyminen kokonaisena ja omalaatuisena sekä 

rakkauden ja rajojen tasapaino. Vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaaliselle 

kasvulle ja jokainen lapsen kanssa toimiva yksilö vaikuttaa siihen omalla tavallaan. 

Positiivinen vuorovaikutus edesauttaa lapsen sosiaalisesti tervettä kasvua ja vastaavasti 

negatiivinen vuorovaikutus voi vaikuttaa siihen heikentävästi. Sisarussuhteiden kannalta tämä 

voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sisaruksensa sortamaksi joutunut lapsi voi omata heikon 

itsetunnon, joka voi johtaa syrjäytymiseen tai toisten sortamiseen koululuokassa. 

 

Vanhemmat voivat omalta osaltaan runsaasti vaikuttaa lasten sosiaaliseen kehitykseen, sillä 

perheen vuorovaikutusilmastolla, vanhempien asenteilla ja kasvatusmenetelmillä on havaittu 

olevan merkitystä esimerkiksi lapsen yhteistoiminnallisuuden, auttamisen ja itsearvostuksen 

sekä johtavan ja alistavan toiminnan kehittymiseen. Myös aikuisten fyysisesti kurittamilla 

lapsilla on havaittu olevan sosiaalisesti aggressiivisempia piirteitä. (Takala & Takala 1988, 



16 

 

237, 239.) Jos lapsi voi omaksua aggressiivisia piirteitä vanhemmiltaan, todennäköisesti hän 

omaksuu niitä myös sisaruksiltaan. Aggressiivinen toiminta kotona tekee lapsesta 

aggressiivisen ja aggressiivinen toiminta koulussa voi se johtaa siihen, ettei lapsesta pidetä ja 

hänen seuraansa aletaan välttää.  

 

Ryhmään kuuluminen on ihmiselle tärkeää ja lapselle tärkeän ryhmän muodostavat hänen 

ikätoverinsa (Jarasto & Sinervo 1997, 159). Ikätoverien ja vertaisten kanssa toimiessa 

kehittyvät lapsen persoona ja sosiaaliset taidot (Nurmiranta ym. 2009, 58) ja vertaissuhteet 

vaikuttavat myös aggressiivisuuden, sosiaalisuuden ja moraalisten arvojen kehitykseen 

(Hartup 1982, 158, 169). Toverisuhteissa lapsi vertaa itseään muihin ja oppii samalla 

tuntemaan itsensä paremmin, hän löytää itsestään uusia piirteitä, tunteita ja kykyjä (Jarasto & 

Sinervo 1997, 163.). Heikot sosiaaliset taidot voivat johtaa syrjintään toveriryhmässä 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 53). Ilman toveriryhmän vaikutusta lapsi saattaa jäädä vaille 

sosiaalisia taitoja, jotka edesauttavat vertaisryhmässä toimimista. Ilman noita taitoja lapsi 

saattaa ajautua syrjään. 
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3 LAPSEN PERSOONALLISUUS 

Persoonallisuus koostuu ihmisen toiminnan ja tietoisuuden kokonaisuudesta (Takala & Takala 

1988, 216). Se koostuu niin temperamentista, tilanteiden hallintakeinoista, suojautumis-

keinoista, suoriutumispyrkimyksistä, sosiaalisesta suuntautumisesta, asenteista, harrastuksista 

kuin arvostuksistakin (emt., 242 - 243). Persoonallisuus voidaan nähdä alueena, joka pyrkii 

yhdistämään henkilön monet psykologiset toiminnot laajasisältöiseksi kehykseksi (Lazarus 

1979, 64). Egidiuksen (1981, 88) mukaan persoonallisuus määrittelee ihmisen ajattelun, 

toiminnan ja tuntemukset erilaissa tilanteissa. 

 

Persoonallisuuspsykologiassa on muodostunut kaksi painopisteeltään poikkeavaa 

tutkimustapaa. Yksi tapa on idiografinen ja toinen on nomoteettinen. Idiografinen 

tutkimustapa keskittää huomion yksittäisen henkilön ominaisuuksiin ja nomoteettinen taas 

useiden henkilöiden ominaisuuksiin, piirteisiin ja näiden keskinäiseen suhteeseen. Molempien 

tutkimustapojen tavoitteena on tehdä yleistyksiä yksilön persoonallisista ominaisuuksista. 

(Lazarus 1979, 30 - 31.) 

 

Lazarus (1979, 41) mainitsee Freudin näkemyksen kolmiosaisesta persoonallisuudesta. 

Freudin mukaan persoonallisuus koostuu seuraavista osista: id eli se, ego eli minä ja superego 

eli yliminä. Id sisältää ihmistä motivoivat voimat, ego viittaa ihmistä kontrolloiviin ja 

sopeuttaviin voimiin ja superego tarkoittaa ihmisen omaatuntoa. Tämän näkemyksen nähdään 

olevan merkittävä siksi, että se sisältää kaikki yleisesti tärkeinä pidetyt persoonallisuuden 

komponentit. 

 

Yksilön persoonallisuudenpiirteet voidaan jakaa sisällön suhteen useisiin malleihin: 

motiivipiirteet viittaavat tavoitteisiin, joihin käyttäytyminen kohdistuu; kykypiirteet viittaavat 
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yksilön ominaisuuksiin ja taitoihin; temperamenttipiirteet viittaavat taipumuksesta vaikkapa 

optimismiin tai depressiivisyyteen sekä; tyylillisiin piirteisiin eli yksilön eleisiin ja 

käyttäytymistyyliin. (Lazarus 1979, 44.) Mäkinen (1993, 105) havaitsi, että eräät 

persoonallisuuden piirteet, kuten yritteliäisyys, pitkäjännitteisyys, harkitsevuus ja sekä avoin 

että hallittu tunneilmaisu, ennustivat hyvää koulumenestystä. 

3.1 Lapsen persoonallisuuden kehittyminen 

Nurmirannan ym. (2009, 22) mukaan persoonallisuus muodostuu ihmisen psyykkisten, 

fyysisten ja sosiaalisten ominaisuuksien sekoituksesta ja se kehittyy vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa, alkaen jo vauvan ja vanhemman välisestä kanssakäymisestä. 

Persoonallisuudelle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. Siihen voi kuulua 

yksilön ominaisuuksista esimerkiksi luonne, temperamentti, itsetunto sekä arvot ja asenteet. 

Lapsen persoonallisuuden kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi hänen sosiaalinen 

toimintansa ja myös persoonallisuus alkaa vakiinnuttuaan vaikuttaa sosiaalisiin toimintoihin 

(Lazarus 1979, 188 - 189). 

 

Egidius (1981, 89) esittelee kaksi erilaista persoonallisuuden kehityksen teoriaa. 

Psykoanalyyttisessa teoriassa on viisi psykoseksuaalisen kehityksen vaihetta. Ensimmäinen 

vaihe on oraalinen vaihe, toinen vaihe on anaalinen vaihe, kolmas vaihe on nimeltään fallinen 

vaihe, jota seuraa kuudesta kahteentoista ikävuoteen kestävä, latenssivaihe, jonka jälkeen 

viimeisenä oleva vaihe, genitaalivaihe, käynnistää puberteetin. Toinen teoria on nimeltään 

sosiaalisen oppimisen teoria, joka korostaa yksilön ja ympäristön yhteen kietoutumista 

persoonallisuuden muodostumisessa. Tämän teorian mukaan ihmisen persoonallisuus 

muotoutuu yksilön ja ympäristön välillä tapahtuvan vahvistamisen ja sammuttamisen sekä 

ehdollistumisen ehkäisemisen ja välineoppimisen kautta. Esimerkiksi lapsi kiintyy äitiinsä 

tämän lapselle tuottaman mukavuuden vuoksi. 

 

Launonen ja Pulkkinen (2004, 49) kertovat perinnöllisten tekijöiden olevan merkittävässä 

asemassa lapsen kehityksessä ja että jopa puolet yksilön persoonallisuuden piirteistä on 

johdettavissa perinnöllisiin tekijöihin. Toinen puoli persoonallisuuden piirteistä selittyy 

ympäristötekijöillä, joita ovat niin omat henkilökohtaiset kokemukset kuin oman yhteisön 
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yhteiset kokemuksetkin. Lazaruksen (1979, 146) mukaan persoonallisuus kehittyy sekä 

sosiaalisten että fysiologisten tekijöiden vuorovaikutuksesta. 

 

Lazarus (1979, 189 - 194) kertoo, että persoonallisuusteorioiden mukaan ihmisellä on 

syntyessään jonkinlainen synnynnäinen luonne, joskaan sitä ei pystytä täsmällisesti 

määrittelemään. Näiden persoonallisuusteorioiden eroavaisuudet ovat niiden tavoissa 

painottaa tätä synnynnäistä luonnetta. Toiset teoriat korostavat biologisten ominaisuuksien 

merkitystä persoonallisuuden kehittymisessä ja toiset taas painottavat yhteiskunnan ja 

kokemusten merkitystä. Persoonallisuuden kehityksessä on kuitenkin syytä huomioida sekä 

biologiset että yhteisölliset prosessit, sillä ne vaikuttavat toinen toiseensa. 

 

Monet lasten iän myötä kokemat muutokset johtuvat aikuisten odotusten ja vaatimusten sekä 

lapsen luonteen ja persoonallisuuden rakenteen muuttumisesta. Monesti lapsen 

temperamentin erot tulkitaan kehitystason eroiksi ja lähiympäristön normeihin mukautuminen 

taas kehittymiseksi. (Takala & Takala 1988, 247.) Kaikista muuttumattomimmat 

persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteet ikävälillä 6–10 ovat sukupuoleen kytkeytyneet 

odotukset ja ihanteet. Nämä piirteet ilmenevät toiminnassa, kuvittelussa ja puheessa. Tyttöjen 

vakaita piirteitä ovat passiivinen käyttäytyminen ja riippuvuus, kun taas pojilla näitä ovat 

aggressiivinen käyttäytyminen ja järjestymätön sosiaalinen vuorovaikutus. Koulussa 

esiintyvistä piirteistä koulusuoriutuminen ja koulumotivaatio ovat melko muuttumattomia, 

kun taas paljon muutosta ilmenee niissä piirteissä, joista aikuisten arvomaailmalla ja 

toveriympäristöllä on eriävät mielipiteet. Osa käyttäytymisen ja persoonallisuuden piirteiden 

muutoksista voidaan selittää lapsen kokemilla negatiivisilla kokemuksilla. Ensimmäisinä 

kouluvuosina tapahtuu merkittävää yksilön sosiaalisen persoonallisuuden kiteytymistä, kun 

taas murrosiässä persoonallisuuden kerrosmaisuuden kehitys on keskiössä. (Emt., 245 - 246.) 

Lazaruksen (1979, 187) mukaan lapsen tullessa kahdeksan vuoden ikään, hänestä kehittyy 

ajatteleva yksilö, joka ei enää ota passiivisesti vastaan kaikkea kulttuurin tuomia periaatteita, 

vaan hän itse aktiivisesti etsii niitä. 

 

Lapsella voidaan nähdä olevan ikävuosien mukaan jakautuvia kehitystehtäviä, joiden 

suorittaminen ja suorituksen laatu muokkaa lapsen persoonallisuutta (Takala & Takala 1988, 

217, 224). Kehitystehtävistä suoriutuminen antaa seuraavan kehitystehtävään joko vankan tai 

puutteellisen pohjan. Ensimmäisen ikävuoden kehitystehtävä on perusluottamuksen 
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syntyminen. Perusluottamus rakentuu lapsen ja aikuisen tunteiden vaihtoa, yhteistä toimintaa, 

sekä ottamista ja antamista sisältävässä vuorovaikutuksessa. Lapsi käsittää, että maailma on 

pysyvä ja tutussa ympäristössä hän kokee olonsa turvalliseksi. (Emt., 218 - 219.) 

 

Lapsen ollessa 2–3-vuotias kehittyy lapsen liikkuminen ja itsenäinen toiminta. Lapsi alkaa 

vähitellen tehdä asioita itse ja tutkia ympäristöään. Lapsi käsittää, että hänellä on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä hänen ympärillään tapahtuu, joten lapsi kokeilee 

mahdollisuuksiensa rajoja. Lapsi saattaa pyrkiä myös tuomaan aikuisen tietoon omia 

ajatuksiaan ja haluaa niistä palautetta. Tämän kehitysvaiheen onnistuessa lapselle muodostuu 

kyvykkyyden, toimeliaisuuden ja omanarvon tunteita. Jo tässä ikävaiheessa ilmenee eroja 

tyttöjen ja poikien toiminnan välillä. Kun pojat toimivat impulsiivisesti ja aggressiivisestikin, 

toimivat tytöt rauhallisesti paikoillaan keskittyen yhteen askareeseen. Lapsen ollessa 3–5 -

vuotias sukupuoliroolien erilaisuuteen vaikuttavat myös vanhemmat, jotka suhtautuvat 

tyttöihin ja poikiin erilailla. (Takala & Takala 1988, 219 - 221.)  

 

Lapsen tullessa 3–5 vuoden ikään, alkaa lapsen oma-aloitteisuus korostua. Lapsen riippuvuus 

vanhemmista vähenee, leikeissä lapsi kokeilee mahdollisuuksiaan ja erilaisia rooleja, lapsi 

pyrkii osoittamaan paremmuutensa leikkitovereihinsa ja lapselle syntyy merkittäviä 

ystävyyssuhteita. Lapsi alkaa arvioida omaa toimintaansa vanhempien asettamien vaatimusten 

mukaan ja tällöin lapsen omatunto alkaa kehittyä. Jos rangaistuksen pelko sävyttää vahvasti 

lapsen ja aikuisen suhdetta, saattaa lapsen omatunto kehittyä ahdistuksen ja 

syyllisyydentunteen varaan. 6–12-vuotiaan kehitystehtävänä on uutteruuden kehitys ja 13–17 

-vuotiaalla se on identiteetin muodostuminen. (Takala & Takala 1988, 218 - 222.)  

 

Vanhemmat ovat tärkeässä osassa lapsen persoonallisuuden kehittyessä, koska heidän 

kanssaan lapset ovat pääasiallisesti tekemissä persoonallisuuden kehityksen kannalta 

merkittävinä aikoina. Vastaavassa osassa voivat olla myös muut samassa ikävaiheessa 

olevalle lapselle tärkeät henkilöt. Kasvatustieteen teoreetikoiden mukaan lapsen 

persoonallisuus voi kehittyä sosiaalisuuden kautta kahdella tavalla. Ensinnäkin 

vahvistamisoppimisen kautta, jolloin lapsi omaksuu kaiken sellaisen, jonka kautta hän saa 

tyydytystä tai hänen kokema jännitys tai tuska helpottuu. Tämä ilmenee muun muassa 

palkitsemisten tai rangaistusten kautta. Persoonallisuus voi kehittyä myös identifikaation 

kautta, joka tarkoittaa lapsen toisten ihmisten käyttäytymismalleihin ja tapoihin samastumista. 
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Samaistuessa lapsi ei kuitenkaan omaksu samaistumisen kohteeltaan kaikkia ominaisuuksia, 

vaan osa hylätään ja osa tulee omaksutuksi. (Lazarus 1979, 181 - 183, 187.) 

 

Yhteiskuntaluokalla ja kulttuurilla on myös vaikutusta lapsen persoonallisuuteen. Erilaisissa 

kulttuureissa suhtaudutaan vaikkapa kuolemaan, sairauksiin, perheenjäsenten rooleihin ja 

tunteisiin erilaisella tavalla. Myös yhteiskuntaluokkien välillä voi olla erilaisia suhtautumisia 

arvostuksiin, motiiveihin ja elämäntyyleihin. Nämä kulttuurien ja yhteiskuntaluokkien 

suhtautumistavat vaikuttavat eittämättä myös yksilön kehitykseen. (Lazarus 1979, 170 - 175.)  

 

Lapsen tarpeiden tyydyttämiseen liittyvä vuorovaikutus on minäkuvan ja maailmakäsityksen 

kannalta merkityksellisempää, kuin muu lapsen kokema vuorovaikutus. Silloin, kun lapsi on 

avuttomimmillaan, muodostuu lapsen persoonallinen identiteetti, minäkäsitys ja käsitys 

muista erityisen voimakkaasti. (Lahikainen 2010, 111.) Lapsen toiminnan tavoitteet ovat 2–3-

vuotiaalla hetkellisissä haluissa ja toiveissa, kun taas 5–7-vuotiaalla toiminnot jäsentyvät 

osaksi laajempia kokonaisuuksia ja etäisempiä tavoitteita. Lapsi huomioi myös oman 

toimintansa rajoituksen ja toiset ihmiset, jolloin hänelle muodostuu käsitys minästään. 

(Takala & Takala. 1988, 226.) 

 

Vaikeat tilanteet muokkaavat lapsen suojautumiskeinoja, mutta samalla ne kehittävät myös 

tilanteiden hallinnan keinoja. Lasten käyttäytymisessä on huomattavia eroja yllättävien 

tilanteiden tullessa vastaan. Joku saattaa vaikeassa tilanteessa kiihtyä ja ahdistua, toinen 

saattaa vetäytyä syrjään ja luopuu yrittämisestä ja yksi taas tehostaa yrittämistä. (Takala & 

Takala 1988, 231.) Lapsen persoonallisuuden kehityksen häiriöt voivat johtua vaikkapa 

kasvuympäristön liittyvistä riskitekijöistä, kuten asuinolojen jyrkästä muutoksesta, huonosta 

ravitsemustilasta, sairauksista, perheen hajoamisesta, taloudellisista ongelmista, lapseen 

kohdistuvasta väkivallasta tai vanhempien persoonallisuuden häiriöistä. Monet näistä 

tekijöistä ovat yhteydessä toisiinsa ja voivat kasautua lapselle moniongelmaiseksi 

kasvuympäristöksi. Vaikka lähiympäristön ongelmista ei voi varmaksi ennustaa, kenestä tulee 

häiriintynyt lapsena, on ulkoisilla riskitekijöillä ja haavoittavilla kokemuksilla yleensä 

kuitenkin kehityshäiriöitä lisäävä vaikutus. (Emt. 1988, 234 - 236.) Esimerkiksi lapsen 

itsearvostukselle parhaat edellytykset syntyvät, kun vanhemmat ovat hänestä kiinnostuneita, 

he asettavat lapselle selkeät rajat ja antavat lapselle oikeuden toimia itsenäisesti (emt., 239). 
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3.2 Temperamentti 

Yksilöiden kehityksessä on yhteneviä piirteitä, mutta sosioemotionaalisessa käyttäytymisessä 

suuret erot johtuvat yksilöiden erilaisista temperamenteista (Launonen & Pulkkinen 2004, 

54). Yksilön temperamentti on synnynnäinen ominaisuus, joka tekee ihmisestä yksilön ja 

siihen kuuluu sekä synnynnäisiä valmiuksia että taipumuksia. Erot temperamenteissa 

määrittelevät sen, miten yksilö reagoi asioihin ja temperamenttiin kuuluu erilaisia 

käyttäytymis- ja toimintatyylejä. Yksilön temperamentti on pitkälti pysyvää, joskin ihminen 

saattaa oppia iän myötä reagoimaan tilanteisiin eri tavalla. (Nurmiranta ym. 2009, 22 - 23.) 

Pienten lasten persoonallisuus on pääosin muuttuvaa, joskin temperamenttia pidetään melko 

pysyvänä. Temperamentin osa-alueista huomio on kiinnitetty eritoten aktiivisuuteen, jonka 

kautta yksilö joutuu monenlaisiin tilanteisiin ja sitä kautta kehittää persoonallisuuttaan, sekä 

autonomisen hermoston vakauteen ja säätelyyn, joka ohjaa lasta toimimaan joustavasti 

vaikeassakin tilanteessa. Yksilön temperamentti, aktiivisuuden erot ja ympäristöön 

reagoimisen herkkyys selittävät lapsen sosiaalisen käyttäytymisen erityispiirteitä. (Takala & 

Takala 1988, 243 - 244.) 

 

Temperamentilla on monia ulottuvuuksia. Yksi ulottuvuus on ”rytmisyys” eli lapsen 

toimintojen ja biologisen rytmin säännöllisyys, jolla tarkoitetaan ominaisuuksia, kuten ilta- tai 

aamu-unisuus tai vaikkapa tavaroiden omilla paikoillaan pitämistä. Lähestyminen tai 

välttäminen on ulottuvuus, joka tarkoittaa uuden tai yllättävän asian kohtaamiseen liittyvää 

ensireaktiota, joka lähestyjällä on aktiivista ja kiinnostunutta ja välttäjällä taas varovaista, 

estynyttä ja ujoa. Sopeutumisella yhtenä ulottuvuutena tarkoitetaan yksilön suhtautumista ja 

toimintaa muuttuvissa tilanteissa. Hidas sopeutuminen voi vaikeuttaa koulun uusiin asioihin 

ja ihmisiin tottumista ja näin aiheuttaa lapselle stressiä. Sosiaalisuuden ulottuvuus merkitsee 

yksilön halua ja kiinnostusta toisten ihmisten yhteyteen. Emotionaalisuuden ulottuvuuteen 

kuuluu tunteiden ja mielialojen ilmaisua sekä taipumus optimismiin tai pessimismiin. 

Aktiivisuuden ulottuvuus näkyy yksilön tavassa toimia ja esimerkiksi siinä, paljonko hän on 

aloillaan ja paljonko liikkeessä. Keskittymiskyvyllä viitataan yksilön kykyyn keskittyä 

tekemiseen ulkoisista häiriötekijöistä huolimatta ja tarkkaavuudella tarkoitetaan yksilön 

sinnikkyyttä ja peräänantamattomuutta. (Nurmiranta ym. 2009, 24 - 26.) 
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Erään varhaisen temperamenttiopin mukaan yksilön temperamenttityypit muodostuvat 

ihmiskehon pääasiallisen nesteen mukaan. Koleerisen tyypin kehoa hallitsee kuiva ja kuuma 

keltainen sappi, jonka vuoksi hän on kiivas, kuohahteleva ja voimakas. Sangviinikon kehoa 

hallitsee kostea ja kuuma veri, mikä tekee hänestä toiveikkaan, vilkkaan ja välittömän. 

Melankolisen ihmisen kehoa hallitsee kuiva ja kylmä musta sappi, jonka takia hän on alistuva, 

raskasmielinen ja sisäänpäin kääntynyt. Flegmaatikon kehoa hallitsee kostea ja kylmä lima, 

jonka vuoksi hän on hidas, välinpitämätön ja tyyni. (Kiesiläinen 1994, 31 - 32.) 

3.3 Yhteenvetoa lapsen persoonallisuudesta 

Persoonallisuus koostuu ihmisen toiminnan ja tietoisuuden kokonaisuudesta (Takala & Takala 

1988, 216) ja se määrittelee ihmisen ajattelua, toimintaa ja tuntemuksia erilaisissa tilanteissa 

(Egidius 1981, 88). Persoonallisuuden kehittyminen alkaa jo vauvan ja vanhemman välisestä 

vuorovaikutuksesta (Nurmiranta ym. 2009, 22). Lapsen sosiaalinen toiminta vaikuttaa 

merkittävästi hänen persoonansa kehittymiseen ja vakiinnuttuaan myös persoona alkaa 

vaikuttaa sosiaaliseen toimintaan (Lazarus 1979, 188 - 189). Lapsen persoonallisuus ja 

sosiaalisuus kulkevat siis käsi kädessä. Tämä voi johtaa siihen, että jos lasta kohdellaan 

kotona vanhempien tai toisten sisarusten toimesta huonosti, voi se johtaa esimerkiksi siihen, 

että hänestä tulee aggressiivinen ja äkkipikainen. Aggressiivisuus ja äkkipikaisuus voivat taas 

johtaa syrjintään koulussa. Jos lapsi ei syrjinnän vuoksi saa tarpeeksi positiivisia kokemuksia 

vertaissuhteissa toimimisesta, voi se pahimmassa tapauksessa johtaa heikkoihin sosiaalisiin 

taitoihin myös vanhemmalla iällä. 

 

Vanhemmat ovat merkittävässä asemassa lapsen persoonallisuuden kehityksessä, sillä lapsi on 

pääasiallisesti vanhemman kanssa tekemisissä persoonallisuuden kehityksen kannalta 

merkittävinä aikoina (Lazarus 1979, 181 - 183). Erityisen tärkeää on lapsen tarpeiden 

tyydyttämiseen liittyvät vuorovaikutus, koska lapsen ollessa avuttomimmillaan, muodostuu 

lapsen persoonallinen identiteetti, minäkäsitys ja käsitys muista erityisen voimakkaasti 

(Lahikainen 2010, 111). Jos vanhempi kärsii henkisistä ongelmista, kuten masennuksesta, 

vaikuttavat ne siis väistämättä hänen lapsensa kehitykseen. 
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Persoonallisuuteen vaikuttavat sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös perinnölliset tekijät. Jopa 

puolet persoonallisuuden piirteistä on johdettavissa perinnöllisiin tekijöihin ja toisen puolen 

taas katsotaan olevan seurausta ympäristötekijöistä, kuten henkilökohtaisista kokemuksista ja 

yhteisön yhteisistä kokemuksista (Launonen & Pulkkinen 2004, 49). Yksilön temperamentti 

on esimerkiksi synnynnäinen ominaisuus, joka määrittelee, miten yksilö reagoi asioihin 

(Nurmiranta ym. 2009, 22 - 23). Pienillä lapsilla persoonallisuus on muutoksessa, joskin 

temperamentti on kuitenkin melko pysyvä. Lapsen temperamentti, aktiivisuuden erot ja 

ympäristöön reagoimisen erot selittävät lapsen sosiaalisen käytöksen erityispiirteitä. (Takala 

& Takala 1988, 243 - 244.) Lapsen sosiaalisia taitoja tai sosiaalista roolia ei siis pystytä 

perustelemaan pelkästään lapsen sosiaalisten suhteiden vaikutuksella, vaan lapsen 

synnynnäiset taipumukset vaikuttavat siihen myös osaltaan. Lapsilla voi siis olla 

synnynnäinen taipumus toimia yksin, joka voi osaltaan johtaa lapsen syrjässä olemiseen 

koulussa. 



25 

 

4 SISARUSSUHDE 

Cicirellin (1995, 4) mukaan sisarussuhde koostuu kahden tai useamman tiedot, asenteet, 

uskomukset, tunteet ja näkemykset toistensa kanssa jakavan sisaruksen fyysisestä, 

verbaalisesta ja ei-verbaalisesta kanssakäymisestä. Sisarussuhteen merkitystä lapsen 

kehitykselle ei ole aina pidetty yhtä huomattavana, vaan ennen sisarusten välisen suhteen 

merkityksen ymmärtämistä on päähuomio kiinnitetty vanhemman ja lapsen suhteeseen (emt., 

1). Kun tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan vanhempien suhdetta yhteen lapseen, on se 

johtanut suurempien perheiden ja sitä kautta myös sisarussuhteiden tutkimuksen jäämiseen 

vähemmälle huomiolle (Lamb 1982, 4 - 5).  Psykologit kautta linjan ovat kuitenkin 

korostaneet sisarussuhteiden merkitystä lapsen kehitykselle (Dunn 1983, 787).  

 

Sisarussuhteella voidaan Cicirellin (1995, 2 - 3) mielestä nähdä olevan 5 sille ominaista 

piirrettä. Ensimmäinen piirre koskee sen pitkäkestoisuutta, sillä sisarussuhde on usein yksilön 

pitkäaikaisin ihmissuhde, se voi olla pidempi kuin vaikkapa suhde puolisoon, vanhempiin tai 

omiin jälkeläisiin. Toinen piirre tulee sisaruksen yleensä syntymän myötä saadusta 

erikoisasemasta, sillä sisaren tai veljen nimike ei katoa, vaikka sisarukset erotettaisiin 

toisistaan. Sisarussuhteen intiimiys ja runsas päivittäinen vuorovaikutus muodostavat 

kolmannen piirteen. Neljäs piirre on sisarten tasa-arvoisuuteen pyrkiminen, vaikkakin sisarten 

välinen tasa-arvo voi ailahdella esimerkiksi iän, koon, vanhempien vaikutuksen tai muiden 

henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Viides piirre koskee sisarusten yhteisiä ja erillisiä 

kokemuksia, jotka voivat tehdä sisarista erilaisia tai vaihtoehtoisesti myös samankaltaisia. 

Apterin (2007, 27) mukaan ominaista sisarussuhteille ovat niiden tunnevoima, läheisyys ja 

sekoitus kilpailua, suojelua, vihamielisyyttä sekä rakkautta. 
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4.1 Sisarussuhteet Suomessa 

Vuonna 2009 lapsiperheen keskimääräinen koko Suomessa oli 3,77 henkilöä ja 

lapsiperheiden osuus koko väestöstä oli 41,1 prosenttia. Lapsiperheiden osuus on ollut 

lähivuosien ajan tasaisessa laskusuhdanteessa, joka johtuu osittain esikoistaan odottavien 

ikäluokkien pienuudesta. Lapsiperheiden lasten määrä on laskenut vähitellen sodan jälkeisistä 

”huippuvuosista”. Suurin muutos lapsiperheiden lasten määrässä on tapahtunut 4 tai 

useamman lapsen perheissä, joita on nykyään kolme kertaa vähemmän kuin 50-luvulla ja 

kaksi kertaa vähemmän kuin 70-luvulla. (Tilastokeskus 2010b.) Samalla kun lapsiperheiden 

osuus väestöstä on laskenut 50-luvulta 2010-luvulle yli kolmanneksen (Tilastokeskus 2010a), 

on uusperheiden osuus kasvanut samassa ajassa yli neljänneksellä (Tilastokeskus 2011). 

Vuonna 2011 alle 18-vuotiaista lapsista uusioperheiden lapsia oli joka kymmenes 

(Tilastokeskus 2011). 

 

Vuonna 2009 yleisin lapsiluku perheessä oli yksi lapsi, mutta on kuitenkin huomioitava, että 

moneen vielä tuolloin yhden lapsen perheeseen on syntynyt tai tulee syntymään 

tulevaisuudessa yksi tai useampi uusi lapsi, jolloin nämä perheet eivät enää ole yhden lapsen 

perheitä. Keskimäärin suomalaiseen ja skandinaaviseen perheeseen syntyy hieman alle kaksi 

lasta. Vuonna 1950 lapsiperheissä oli keskimäärin 2,24 alle 18-vuotiasta lasta ja vuonna 2009 

vastaava luku oli 1,83. (Tilastokeskus 2010a, 2010b.) 

 

TAULUKKO 1. Lapsiperheiden lapsimäärät prosentteina 1950 - 2009 (Tilastokeskus 2010a) 

Vuosi 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 tai enemmän 

1950 39,2 % 28,9 % 15,9 % 16,1 % 

1970 42,5 % 32,8 % 14,8 % 9,9 % 

1990 44,7 % 39,1 % 12,7 %  3,5 % 

2009 43,6 % 38,3 % 13,3 % 4,9 % 



27 

 

4.2 Ainoa lapsi 

Schönbeck (2009, 41, 43) mukaan ainoaksi lapseksi lasketaan ilman sisaruksia kasvaneiden 

lasten lisäksi myös niin sanotusti funktionaalisesti ainoat lapset. Funktionaalisesti ainoaksi 

lapseksi lasketaan lapset, joilla on yli kuuden vuoden ikäero toisiin sisaruksiinsa tai lapset, 

jotka ovat kasvaneet vammaisen tai sairaan sisaruksen kanssa tai lapset, jotka ovat muuten 

vain menettäneet sisaruksensa ja joutuneet sen seurauksena kantamaan yksin vanhempiensa 

odotukset.  

 

Aikuiset ovat kiinteästi mukana ainoan lapsen elämässä, mutta he eivät voi koskaan korvata 

lapsen sisarusta, kuten myöskään ystävyyssuhteet eivät korvaa sisarussuhdetta (Schönbeck 

2009, 44, 52). Kreikkalainen esseisti Plutarkhos on melkein 2000 vuotta sitten todennut, että 

useat ystävyyssuhteet ovat vain varjoja siitä ensimmäisestä ystävyydestä, jonka luonto on 

synnyttänyt, eli lapsen suhteesta sisaruksiin ja vanhempiin (Sironen & Vesterinen 2005, 34). 

Jos lapsella ei ole kotona samanikäistä toveria, jonka kanssa riidellä, voi lapsen olla vaikea 

puolustautua, antaa periksi tai vaikkapa käsitellä kiistoja. Nämä edellä mainitut taidot täytyy 

ainoan lapsen opetella kodin ulkopuolella. Toisaalta toisinpäin ajateltuna ainoat lapset myös 

välttyvät sisarten välisiltä kiistoilta ja muilta haitoilta. (Schönbeck, 2009, 50 - 52.) Ainoa lapsi 

ei esimerkiksi koe kilpailua sisaruksiltaan, joten ainoasta lapsesta kehkeytyy persoonaltaan 

tasapainoisempi (Rosenberg 1982, 198), mutta itsetunnoltaan keskinkertaisempi (Falbo 1982, 

298). Falbon (1982, 300) mukaan ainoiden lasten erilaisuutta selvittäviä tekijöitä ovat 

vanhempien luonteenpiirteet ja sisarusten puute. 

 

Ainoat lapset saavat usein lapsuudessaan runsaasti vanhempiensa huomiota ja arvostusta 

osakseen, koska heillä ei ole muita sisaruksia, jotka veisivät vanhempien aikaa ja huomiota. 

Vanhempien silmissä he ovat todella ainutlaatuisia, mutta ajan kuluessa ainoat lapset voivat 

kohdata ongelmia huomatessaan, etteivät he ehkä olekaan niin ainutlaatuisia ja erikoisia kuin 

vanhemmat ovat heidän antaneet ymmärtää. (Schönbeck, 2009, 44 - 45.) Ryhmässä ainoa 

lapsi saattaa kohdata ongelmia myös siksi, ettei hän ole tottunut jakamaan aikuista toisten 

lasten kanssa (Jarasto & Sinervo 1997, 161). Vanhempien huomio ja odotukset nähdään 

yhtenä syynä siihen, että ainoa lapsi kehittyy paremmaksi kuin sisarussarjassa esikoista 

myöhemmin syntynyt lapsi (Falbo 1982, 300). 
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Apterin (2007, 42) mukaan ainoakin lapsi voi kohdata kilpailua omasta asemastaan vaikkapa 

serkun tai kaverin kautta. Vanhempien runsas huomio voi johtaa siihen, että ainoat lapset ovat 

vanhempiinsa tiukasti sidoksissa ja tämän vuoksi ainoat lapset mieluimmin sopeutuvat ja 

noudattavat sääntöjä kuin alkavat kapinoida niitä vastaan (Schönbeck 2009, 60 - 61). 

Kapinointina tälle riippuvuudelle, ainoat lapset pyrkivät usein muuttamaan kotoaan pois niin 

pian kuin mahdollista (emt., 62). Schönbeck (2009, 46 - 47, 63) muistuttaa, etteivät kaikki 

ainoat lapset suinkaan ole samalla tavoin hemmoteltuja ja piloille huomioituja, mutta lisää 

kuitenkin, että kahdella ainoalla lapsella on enemmän yhtäläisyyksiä kuin kahdella sisaruksia 

omaavalla lapsella.  

 

Ainoiden lasten erityispiirteiksi Schönbeck (2009, 52, 61) mainitsee sosiaalisen kypsyyden, 

hyvän kielenkäyttötaidon, hyvän itseluottamuksen ja halun tulla nähdyksi. On kuitenkin 

korostettava, että sosiaalisesti kypsänoloisen lapsen kuoren alla on pieni lapsi, jonka 

tunneperäinen kypsyys on kaukana jäljessä. Sosiaalisen kypsyyden vuoksi ainoalle lapselle 

saatetaan sysätä liian paljon vastuuta ja liika vastuu voi johtaa tarpeeseen hakea terapeuttista 

apua vanhemmalla iällä. Ainoaa lasta kuvattiin Nymanin (1995, 55 - 56) tutkimuksessa 

esimerkiksi itsenäiseksi, kunnianhimoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja älykkääksi. Ainoan lapsen 

huonoina puolina nähtiin itsekeskeisyys, riippuvuus ja yksinäisyys. Poikia kuvattiin erityisesti 

sekä ahdasmielisiksi että epävarmoiksi ja tyttöjä vastaavasti ujoiksi (Emt.). Falbo (1982, 300) 

havaitsi, että ainoan lapsen älykkyyteen vaikuttaa alentavasti se, jos lapsella on ainoastaan 

yksi vanhempi.  

 

Schönbeck (2009 47 - 49) jakaa ainoat lapset kahteen erilaiseen luokkaan. Ensimmäinen 

luokka on niin sanottu baby-ainoa lapsi. Baby-ainoa lapsi on kokoajan huomion keskipisteenä 

ja ylisuojeltuna baby-ainoasta lapsesta kasvaa huonosti elämään varustautunut ja naiivi. 

Toinen luokka on aikuinen-ainoa lapsi. Aikuinen-ainoa lapsi on kuin perheen kolmas 

aikuinen, jota ei kohdella ja kasvateta kuin lasta tulisi. Aikuinen-ainoa lapsi toimii, kuin 

aikuinen haluaisi hänen toimivan. Poikkeavuus muihin ikätovereihin saattaa johtaa 

ikätovereista syrjäytymiseen.  
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4.3 Sisarusten vaikutus 

Cicirelli (1982, 279) mainitsee kaksi tapaa tarkastella sisarussuhteen vaikutusta. Ensimmäinen 

tapa heijastaa sisarsuhteeseen sen, miten perhe suhtautuu lasten ikään, sukupuoleen ja 

paikkaan perheessä. Ensimmäisen tavan mukaan lapsen luonteenpiirteet ja käyttäytyminen 

ovat johdettavissa perheen sisäisistä rakenteista. Toinen tapa keskittyy sisarusten 

keskinäiseen, suoraan ja jokapäiväiseen vuorovaikutukseen. 

 

Sisarusten yhteistyöllä, vastavuoroisella sosiaalisuudella, auttamisella, aggressiivisella tai 

negatiivisella käyttäytymisellä ja yhteistoiminnallisilla tehtävillä sekä toiminnoilla on havaittu 

olevan huomattava vaikutus toisen sisaruksen kehitykseen ja käyttäytymiseen. (Cicirelli 1995, 

6.)  Lasten leikit ja riidat vaikuttavat yhtälailla sisarusten kasvuun ja kehitykseen (Parker ja 

Stimpson 2004, 56). Sisarukset vaikuttavat toiminnallaan toinen toisensa käyttäytymiseen, 

oppimiseen ja kehitykseen, suorasti tai epäsuorasti, pitkäkestoisesti tai lyhytkestoisesti. 

Sisarusten vaikutus voi sisältää tyypillistä sosiaalista oppimista, kuten sääntöjä, normeja ja 

yleisiä toimintatapoja sekä ryhmän käyttäytymisen oppimista, jolla on yksilöllinen merkitys 

kasvulle. Suoralla vaikutuksella tarkoitetaan sitä, kun sisarus vaikuttaa toisen sisaruksen 

ajatuksiin suoraan ilman välikäsiä. Epäsuora vaikutus siirtyy sisaruksesta toisen jonkin 

välikappaleen, kuten esimerkiksi vanhempien tai yhteisen ystävän, avulla. Lyhytkestoisella 

vaikutuksella taas tarkoitetaan, kun sisarus vaikuttaa toiseen sisarukseen toimillaan 

hetkellisesti ja pitkäkestoinen vaikutus vaikuttaa myös tulevaisuudessa. (Cicirelli 1995, 6.) 

 

Sisarus voi vaikuttaa toisen sisaruksensa toimintaan ja ajatuksiin jo ennen syntymäänsä 

(Cicirelli 1995, 6; Lamb 1982, 5) ja myös kuolemansa jälkeen (Cicirelli 1995, 6). Nadelmanin 

ja Begunin (1982, 31, 35) tutkimuksessa 40 prosenttia lapsista koki jonkin asteista 

epävarmuutta ennen uuden vauvan syntymää ja 64 prosentilla havaittiin negatiivisia piirteitä 

käyttäytymisessä muutamia viikkoja sisaren syntymän jälkeen. Uuden vauvan syntymiseen 

suhtautumisen havaittiin vaihtelevan esimerkiksi vanhemman sisaruksen yksilöllisten erojen, 

sukupuolen, iän, vauvan sukupuolen, ennen syntymää koettujen kokemusten ja raskauden 

vaiheen mukaan. (Emt., 32 - 35.) 

 

Dunn ja Kendrick (1982, 58 - 59) havaitsivat, että esikoisen suhtautuminen uuden sisaren 

syntymään on usein yhteydessä sisarten väliseen suhteeseen uuden sisaren ollessa 14 
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kuukauden ikäinen. Kun esikoinen suhtautui positiivisesti uuteen sisareen, kehittyi 

sisarussuhde positiiviseksi ja kun esikoisen suhtautuminen oli negatiivista, voimistui se 

entisestään nuoremman tullessa 14 kuukauden ikään. Positiivinen suhtautuminen pienempään 

sisareen tämän ollessa 14 kuukauden ikäinen, johti myös positiiviseen suhtautumiseen tämän 

ollessa 4-vuotias. 

 

Yhdessä varttuvat sisarukset tutkivat myös yhdessä maailmaa ja heidän välillään olevaa 

suhdetta. Toisen sisaruksen läsnäolo vahvistaa heidän omia käsityksiään maailmasta ja 

samalla se vahvistaa myös heidän keskinäistä ymmärrystään. (Apter 2007, 93.) Sisarukset 

oppivat tuntemaan toistensa kautta sen mikä on oikein ja sen mikä on väärin, he oppivat 

ennakoimaan toisiaan ja ymmärtämään, miltä toisesta tuntuu (Parker & Stimpson 2004, 76 - 

77). Sisarussuhteen onkin todettu edistävän lasten yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, omien 

reviirien luomista ja kilvoittelua sekä ymmärrystä siitä, että ihmisillä on erilaisia oikeuksia ja 

tarpeita eri aikoina (Nadelman & Begun 1982, 15).  

 

Lockwood, Kitzmann ja Cohen (2001) havaitsivat 8–13-vuotiaita lapsia koskeneessa 

tutkimuksessaan, että hyvä sisarussuhde edesauttaa hyvien toverisuhteiden muodostumista ja 

vastaavasti huono sisarussuhde voi johtaa huonoon menestykseen toveririntamalla. 

Sisarussuhde voi haitata tai edistää prososiaalisen käyttäytymisen, konfliktien ratkomisen 

sekä vuorovaikutuksen luomisen, ylläpitämisen ja lopettamisen kehittymistä. Hyvä 

sisarussuhde ja sisarusten väliset konfliktit eivät kuitenkaan ole yhteydessä ystävyyssuhteiden 

laatuun. Lämmin sisarusten välinen suhde on positiivisessa yhteydessä hyvien toverisuhteiden 

lisäksi myös lapsen sosiaalisen aktiivisuuteen, suosittuna olemiseen, hyväksyväisyyteen, 

vähäiseen toisten lasten sortamiseen, hylätyksi tulemiseen ja ryhmästä syrjään vetäytymiseen. 

Lämpimällä sisarsuhteella todettiin olevan vaikutusta toverisuhteisiin sekä yksilö- että 

ryhmätasolla. Sisarussuhteissa vallitsevilla konflikteilla taas havaittiin yhteys toverisuhteisiin 

ryhmätasolla, muttei yksilötasolla. 

 

Lockwood ym. (2001) huomasivat, että sisarusten välisillä konflikteilla oli kolmos- ja 

nelosluokkalaisten toverisuhteille enemmän negatiivia vaikutuksia ja viides- ja 

kuudesluokkalaisten toverisuhteille enemmän positiivisia vaikutuksia. Lapset, joiden 

sisarussuhteissa on vähän konflikteja, eivät välttämättä saa konfliktien tuomaa kokemusta, 

mutta he myös välttyvät runsaan konfliktien määrän tuomalta mahdollisuudelta tulla hylätyksi 
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toverien toimesta. Kun lapsi kasvaa hyvässä sisarussuhteessa, oppii hän uskomaan hyvän 

toverisuhteen mahdollisuuteen ja samalla lapsi pääsee hyödyntämään hyvässä 

sisarussuhteessa opittuja sosiaalisia kykyjä.  

 

Lockwood ym. (2001) mainitsevat kaksi mallia, jotka selittävät sisarussuhteen ja 

toverisuhteen vastavuoroista vaikutusta. Ensimmäinen on jatkamismalli, jonka mukaan lapsi 

käyttää samoja vuorovaikutuskeinoja toveri- ja sisarussuhteissa ja se ennustaa suhteista 

tulevan laadullisesti varsin samanlaiset. Toinen malli on kompensaatiomalli, jossa lapsi pyrkii 

sisarus- ja toverisuhteillaan kompensoimaan toisen suhteensa puutteita ja vajavaisuuksia. 

Kompensaatiomalli johtaa siihen, että sisarus- ja toverisuhteista tulee varsin erilaiset. 

 

Apterin (2007, 76, 82) mukaan sisarukset ovat merkittävässä asemassa, kun lapsi kasvaa kohti 

sosiaalista ja moniulotteista maailmaa. Jos lapselta puuttuu sosiaalista tulkintakykyä, voi se 

vaikeuttaa toimintaa sosiaalisessa elämässä. Sisarukset, vanhemmat ja leikkitoverit opettavat 

lapselle kykyä tulkita toisten ihmisten mielialoja ja tunteita. Kanssaihmisen tunteiden, 

ajatusten, mielialojen ja mieltymien ymmärtäminen johtaa usein suhteen lähentymiseen. 

Toisaalta sisaruksen syvällinen tunteminen tuo myös sisarukselle aseen, jolla toisen voi 

suututtaa tilanteen tullen (emt., 86 - 87). Läheisille sisaruksille on usein tyypillistä kyky 

ymmärtää toistensa tunnetiloja, mielialaoja ja ajatuksia. Tähän yhteisymmärrykseen sisarusten 

välillä voidaan liittää empatia, joka sisältää halun tukea ja lohduttaa, sekä mahdollisesti myös 

halun hämmentää ja kauhistuttaa. (Emt., 70 - 71.) Vanhemman lapsen käyttäytyminen 

heijastuu väistämättä nuorempaan lapseen ja suuren perheen ollessa kyseessä, vaikuttaa 

jokainen sisarus ja aikuinen osaltaan lapsen kehitykseen (Rannikko 2008, 43). Perner, 

Ruffman ja Leekam (1994, 1235 - 1236) ovat havainneet, kuinka suurperheiden lapset oppivat 

yhden sisaruksen omaavaa lasta varhaisemmin tunnistamaan virheellisen tiedon tai valheen, 

sillä sisarukset leikeissään usein teeskentelevät ja näyttelevät. Suuressa perheessä lapset ovat 

lisäksi enemmän suorassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, koska vanhemmat eivät ehdi 

puuttua lasten väliseen vuorovaikutukseen samalla lailla, kuin pienemmässä perheessä.  
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4.3.1 Erilaiset sisarukset 

Kehityspsykologian tutkimusten perusteella on havaittu, että esimerkiksi sisarusten 

persoonallisuuksissa ja älykkyyksissä voi olla huomattava määrä eroavaisuuksia, huolimatta 

yhteisestä geneettisestä perimästä ja sosiaalisesta ympäristöstä (Rannikko 2008, 14; 

Nurmiranta ym. 2009, 24). Dunn (1983, 796) kertoo, etteivät sisarukset esimerkiksi yleensä 

kykene antamaan lapsille yhtä hyviä kielellisiä ärsykkeitä kuin vanhemmat, siksi ainoasta tai 

vanhimmasta lapsesta kehittyy yleensä toisia lapsia kielellisesti lahjakkaampi. Esikoisina 

syntyneitä poikia kuvataan myös älykkäiksi, kun vastaavasti toiseksi syntyneitä poikia 

kuvataan vain älykkäinä esiintyviksi (Rosenberg 1982, 198). 

 

Rannikon (2008, 34) mielestä sisarusten väliset käyttäytymiserot johtuvat pitkälti geenien ja 

ympäristön yhteisvaikutuksesta. Dunnin, Plominin ja Asburyn (2001, 227 - 228) havainnon 

mukaan pitkässä juoksussa geeneillä on ympäristöä suurempi vaikutus lapsen ominaisuuksien 

muotoutumiseen. Adoptoiduilla sisaruksilla voi lapsena vaikuttaa olevan yhtäläisyyksiä, 

mutta murrosiän kynnyksellä lapset kasvavat kuitenkin erilaisiksi (Dunn ym. 2001, 226 - 

229). Dunnin (1983, 797) mukaan syitä sisarusten erilaisiksi kasvamiseen ovat esimerkiksi 

sisarusten sukupuoli, ikä, syntymäjärjestys sekä vanhemman ja lapsen suhteen laatu. 

Nadelman ja Begun (1982, 13) lisäävät näihin tekijöihin vielä sisarusten määrän ja Fabel 

(1982, 301) vanhempien vaatimukset ja tasapainoisuuden. Lapset pyrkivät usein 

erottautumaan sisaruksistaan saadakseen vanhempiensa huomiota, jolloin heistä voi kasvaa 

hyvinkin erilaiset.  Joidenkin psykologien mielestä saman perheen lapset saattavat jopa omata 

suurempia eroja kuin eri perheen lapset. (Blair 2012, 58 - 59.) 

 

Breland (1974, 1012) on havainnut, että pienten perheiden ensimmäiset lapset saavat yleensä 

parhaita tuloksia älykkyystesteissä ja suurten perheiden viimeisenä syntyneet saavat taas 

vastaavasti huonoimpia. Glass, Neulinger ja Brim (1974, 810) havaitsivat myös, että esikoisen 

paremmuutta esiintyi erityisesti keskivertoa paremman sosioekonomisen taustan omaavilla 

lapsilla. Esikoisten paremmuuden ajatellaan johtuvan siitä, että esikoinen toimii edelläkävijän 

roolissa ja vanhemmilla on enemmän aikaa hänelle sekä hänen oppimiselleen, kun taas 

myöhemmin syntyvät lapset viettävät enemmän aikaa toisten sisarustensa kanssa. 

Nuoremmista sisaruksista kehittyykin vanhempia sisaruksiaan enemmän ulospäin 

suuntautuneita (Dixon 2008, 119 - 128). Vanhemmat myös odottavat esikoiselta yleensä 
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muita sisaruksia enemmän ja nopeampaa kehitystä (Parker & Stimpson 2004, 36 - 37).  Falbo 

(1982, 300) mainitsee juuri vanhempien huomion olevan tekijä, joka tekee esikoisista 

parempia kuin myöhemmin syntyneistä. Toisaalta esikoisasemalla on myös huonoja puolia, 

sillä esikoisen vanhemmilla ei ole aikaisempaa kokemusta vanhemmuudesta ja sen vuoksi 

lapsi saattaa kasvaa hieman jännittyneessä ilmapiirissä epävarmempien vanhempien kanssa 

(Blair 2012, 25 - 26). 

 

Schönbeck (2009, 90 - 92) mainitsee kaksilapsisissa perheissä isojen sisarusten olevan 

ulkoisesti itsevarmoja, määrätietoisia, tunneperäisesti intensiivisiä, hyviä johtajia ja huonoja 

häviäjiä. Vanhemmat sisarukset ottavat pienempiä sisaruksiaan vähemmän riskejä ja ovat 

velvollisuudentuntoisempia. Huolimatta hyvästä itseluottamuksesta, isoilla sisaruksilla on 

yleensä nuoria sisaruksia alhaisempi itsetunto. Nuorempien sisaruksien tuntomerkkejä ovat 

kunnianhimoisuus, mukautuvaisuus ja omantunnonarkuus. Nuoremmat sisarukset ovat 

yleensä radikaaleja, taipuvaisia kapinointiin sekä vanhempia sisaruksia huolettomampia ja 

humoristisempia. Tästä syystä he ovat yleensä toverien keskuudessa suositumpia. 

Myöhemmin syntyneen lapsen etuna on myös se, että vanhemmat ovat jo kokeneempia ja 

rennompia kasvattajia (Blair 2012, 52). Myöhemmin syntyneet lapset saavat useammin 

vanhemmiltaan tunnustusta tuodessaan perheeseen jotain uutta, eikä vain toistamalla 

vanhemman sisaruksen saavutuksia (Glass ym. 1974, 810). 

 

Sukupuolesta riippumatta nuoremmat sisarukset ovat yleensä vanhempia sisaruksia 

yhteistyöhaluisempia ja ihmissuhdesidonnaisempia, kun taas vanhemmat sisarukset ovat 

hallitsevampia ja tulossuuntautuneempia. Näitä nuorempien ominaisuuksia on myös kutsuttu 

feminiinisiksi ja vanhempien ominaisuuksia maskuliinisiksi ominaisuuksiksi. (Schönbeck 

2009, 90 - 91.) Esikoisten on myös havaittu olevan huomattavasti itsevarmempia kuin 

kuopusten (Falbo 1982, 297). Esikoiset kunnioittavat auktoriteetteja ja usein he haluaisivatkin 

olla heidän kaltaisiaan, siksi he päätyvät usein johtotehtäviin. Auktoriteettien kunnioittaminen 

ja miellyttämisen halu ovatkin syitä sille, miksi esikoiset ottavat vastuuta, pärjäävät koulussa, 

kunnioittavat sääntöjä ja hoivaavat nuorempia sisaruksiaan. (Blair 2012, 27 - 31.) Blairin 

(2012, 33 - 35) mukaan esikoinen haluaa pitää ohjat omissa käsissään, eikä siksi osaa 

delegoida tehtäviä. Esikoiset kärsivätkin myöhemmin syntyneitä sisaruksia useammin 

stressistä ja ahdistuksesta. 
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Kaksi vanhinta ja samaa sukupuolta olevaa sisarusta saattavat jakaa erilaisia 

persoonallisuudenpiirteitä ja ominaisuuksia keskenään, jolloin heistä tulee erilaisia. Kasvun 

myötä erilaisuus korostuu entisestään. Osittain erilaisista lapsuuden kokemuksista johtuen, 

mutta myös yksilöitymisen halulla on tässä kehityksessä osansa. (Parker ym. 2004, 173 - 

174.) Joskus kahden lapsen perheissä esikoinen ja kuopus eroavat toisistaan jopa niin paljon, 

että niiden voidaan sanoa olevan toistensa vastakohtia. Kolmen lapsen perheessä esikoisen ja 

kuopuksen välinen kuilu korostuu entisestään. (Schönbeck 2009, 74, 122 - 123, 132.) Scarrin 

ja Grajekin (1982, 371) mukaan sisarusten eroavaisuudet johtuvat joskus siitä, että kun lapsi 

huomaa oman eroavaisuutensa suhteessa sisarukseensa, alkaa hän vahvistaa tätä eroa omalla 

käyttäytymisellään. Lapset erottautuvat mielellään sisarestaan, jolloin he päätyvät 

korostamaan erilaisuuttaan tai persoonaansa (Kaulio & Svennevig 2006, 89; Parker & 

Stimpson 2004, 178). Itsensä yksilöksi kokeminen helpottaa vertailun aiheuttamaa kilpailua 

(Kaulio & Svennevig 2006, 89).  Nadelmanin ja Begunin (1982, 35) mukaan esikoinen saattaa 

uuden lapsen synnyttyä pyrkiä kehittämään itselleen yksilöllisen identiteetin ja uudenlaisen 

roolin. Vertailua sisarukset vastaanottavat esimerkiksi opettajiltaan, vanhemmiltaan ja muilta 

sukulaisiltaan (Lamb 1982, 5). Sisaruksestaan erottautumisen on jopa ajateltu olevan keino 

välttää kilpailua ja sisarukseen samaistuminen on taas nähty keinoja välttää kilpailua 

vanhemman kanssa (Schachter 1982, 129). Apterin (2007, 110) mukaan sisarukset muuttavat 

toinen toistaan kasvun myötä ja siksi paras tapa kasvaa erilaisiksi on kasvaa yhdessä ja 

samaistua toiseen. Tätä seikkaa tukee myös Parkerin ja Stimpsonin (2004, 247) esittämä 

ajatus siitä, että toisistaan erotetut kaksoset muistuttavat toisiaan enemmän kuin yhdessä 

kasvaneet kaksoset. 

 

Vanhemmat vertaavat sisaruksia toisiinsa ja myös sisarukset itse näkevät itsensä suhteessa 

toiseen sisarukseen. Sisarusten välinen vertailu on voimakasta etenkin samaa sukupuolta 

olevilla sisaruksilla ja se vaikuttaa heidän ja muiden perheenjäsenten välisiin suhteisiin. 

(Apter 2007, 110 - 113.) Esikoisen ja nuoremman sisaruksen erilaisuus voi johtua esimerkiksi 

siitä, että toisen lapsen synnyttyä perheeseen, alkavat vanhemmat nähdä esikoisen 

suurempana ja viisaampana, kun pienempi taas näyttää entistä pienemmältä ja 

avuttomammalta (Schönbeck 2009, 74 - 75; Kaulio & Svennevig 2006, 32). Tuolloin 

vanhemmat alkavat odottaa esikoiselta ikäistään kypsempää käytöstä (Kaulio & Svennevig 

2006, 23). Uuden sisaruksen syntyessä esikoinen ei välttämättä olekaan enää samalla tavalla 

keskipisteessä kuin aikaisemmin ja tämä voi johtaa siihen, että hän saattaa alkaa tavoitella 
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aikuisten kiitosta ja hyväksyntää (Blair 2012, 26). Vanhemman lapsen suhde vanhempiinsa 

muuttuu lähes väistämättä uuden lapsen syntyessä, samalla vanhemmasta lapsesta tulee 

vanhemman silmissä jollain tavalla iso ja paha (Apter 2007, 30; Kaulio & Svennevig 2006, 

24). 

 

Kaulion ja Svennevigin (2006, 12 - 13) mukaan uuden lapsen syntymä vähentää esikoisen ja 

äidin yhteistä aikaa, samalla äiti tekee esikoisen kanssa yhdessäoloon yhä vähemmän 

aloitteita ja esikoinen taas yhä enemmän. Näin ollen esikoinen kokee tulevansa torjutuksi. 

Vaikea tilanne synnyttää lasten ja vanhemman välillä kolmiodraaman, joka taas johtaa 

läheiseen ja ristiriitaiseen sisarussuhteeseen (Apter 2007, 82). Apter (2007, 47) toteaa uuden 

sisaruksen syntymän vaikuttavan kaikkiin sisaruksiin, kun vauva vie heiltä huomion muualle, 

mutta erityisesti tytöt kokevat tulevansa syrjäytetyksi. Kaulion ja Svennevigin (2006, 12) 

mukaan vanhemmat eivät välttämättä aina tajuakaan, kuinka vaikea kokemus isolle sisarelle 

on tulla syrjäytetyksi. 

4.3.2 Sisarusten välinen kilpailu 

Ross ja Milgram (1982, 235 - 238) havaitsivat, kuinka sisarusten vanhemmiltaan ja muilta 

saman perheen aikuisilta, kuten vaikkapa isovanhemmiltaan, saama eriarvoinen kohtelu 

heijastuu sisarussuhteisiin ja johtaa kilpailuun esimerkiksi suorituksista, älykkyydestä tai 

vaikkapa ammatista tai koulutuksesta. Kilpailua aiheuttavat myös perheen sisäiset roolit, 

leimautuminen tietyn ominaisuuden mukaan, aikuisten taholta tuleva vertailu ja tunne perheen 

ytimen ulkopuolelle jäämisestä. 

 

Kilpailu voi toisinaan olla kannustavakin tilanne, joka parantaa sisarusten suoriutumista, 

mutta kilpailutilanteessa huomio voi kiinnittyä myös toissijaisiin asioihin, jolloin kilpailun 

vaikutus on negatiivinen (Suoninen ym. 2010, 13). Faberin ja Mazlishin (1988, 74 - 75) 

mukaan vanhempien tulisi välttää sisarusten myönteistä ja kielteistä vertailua. Myönteisellä 

vertailulla tarkoitetaan vertailua, jossa puhuteltavaa lasta kehutaan verraten toisen sisaren 

huonompaan toimintaan ja kielteisen vertailun ollessa kyseessä lasta verrataan toiseen, 

paremmin toimivaan sisareen. Kun lasta verrataan toiseen sisareen ja hän jää jatkuvasti 

huonommaksi, saattaa lapselle siitä seurata itsetunnon ongelmia (Kaulio & Svennevig 2006, 
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93). Vaikka sisarusten kohtaloissa ja lahjakkuuksissa on eroja, ei yksi sisarus voi Plutarkhosin 

mielestä olla kuitenkaan parempi kaikessa (Sironen & Vesterinen 2005, 47).  

 

Sisarusten välisen kilpailun määrään on merkittävä vaikutus sisarusten sukupuolella ja 

sisarusten välisellä ikäerolla (Schönbeck 2008, 134 - 135). Pojilla on tyttöjä suurempi 

taipumus yhdistää tovereiden ja sisarusten kanssa leikkiessä kilpailu mukaan leikkiin 

(Stoneman, Brody & MacKinnon 1984, 624 - 625). Yleensä veli aloittaa sisarusten välisen 

kilpailun siskoa useammin ja kilpailun päämääränä voi olla vaikka vanhempien huomio, 

mutta myös sisarusten välisen valta-aseman havittelu (Ross & Milgram 1982, 234). 

Schachterin (1982, 129) mukaan sisarusparit kilpailevat sitä enemmän, mitä enemmän he 

toiseen samaistuvat ja samaa sukupuolta olevien kilpailu johtuu heillä olevista yhteisistä 

kiinnostuksen kohteista. Kaulio ja Svennevig (2006, 11) kertovat, että sisarkateuden pohjan 

on ajateltu olevan kilpailussa vanhempien huomiosta.  

 

Ross ja Milgram (1982, 238 - 239) jakavat kilpailun kolmeen erilaiseen tyyppiin. 

Ensimmäinen tyyppi on yksinkertainen kilpailu, joka on myös kaikista yleisin kilpailutyyppi. 

Yksinkertainen kilpailu voi liittyä johonkin tilanteeseen, sitä voi olla meneillään monenlaista 

yhtä aikaa ja kestoltaan se voi olla hetkellistä tai elinikäistä. Toinen tyyppi on nimeltään 

molemminpuolinen kilpailu. Molemminpuolinen kilpailu on kilpailua esimerkiksi 

akateemisesta menestymisestä tai vaikkapa fyysisestä viehättävyydestä ja siihen osallistuvat 

molemmat sisarukset. Kolmas kilpailutyyppi on sisarusten sukupuolirooleihin liittyvä 

kilpaileminen. Sukupuolirooleihin liittyvä kilpaileminen voi olla perua esimerkiksi siitä, että 

perheessä on asetettu tytöt ja pojat on asetettu tietynlaisiin rooleihin stereotypioiden mukaan, 

jolloin poikien saamat edut tai vapaudet aiheuttavat tytöissä kateutta. Kolmatta 

kilpailutyyppiä voi esiintyä myös ryhmäkoossa suurempien sisarussarjojen ollessa kyseessä. 

Sisarusten välinen kilpailu voi vaihdella myös voimakkuudeltaan. Joillakin sisaruksilla 

kilpailu voi olla jopa kiintymyksen osoitusta ja sisarusten välistä kevytmielistä kilvoittelua, 

kun taas toisilla se voi olla luonteeltaan hyvinkin vakavaa. Ahokkaan (2010, 194) mukaan 

vakava kilpailu voi johtaa konfliktiin, josta ainoa ulospääsy on korkeampien tavoitteiden 

eteen tehty yhteistyö. 

 

Sisarusten välinen kilpailu voi johtaa kateuteen toisen sisaruksen paremmuudesta. Kateus on 

erityisen vahingoittavaa silloin, kun se kohdistuu johonkin itselle läheiseen ja 
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samankaltaiseen henkilöön, kuten vaikkapa sisarukseen. Psykologien mukaan ihmiset eivät 

yleensä ole kateellisia ihmiselle, jolla on jotain mitä me haluaisimme, vaan pikemminkin 

ihmiselle, jonka ominaisuudet heikentävät omia ominaisuuksiamme. (Apter 2007, 57 - 58.) 

Plutarkhos toteaa, että sisarusten välillä voi olla matkimista, mutta sen ei tulisi johtaa 

kilpailuun, sillä kilpailu on tyypillistä kateelliselle ja matkiminen ihailevalle (Sironen & 

Vesterinen 2005, 53 - 54). 

4.3.3 Sisarusten välinen ikäero 

Pienten sisaruussarjojen lapsilla, joilla on pieni ikäero, on kaikista suurin todennäköisyys 

kilpailuun ja riitelyyn, sillä yhteistä aikaa on paljon (Schönbeck 2009, 78). Sisarusten 2–4 

vuoden ikäero voi olla lapsen kasvun ja kehityksen kannalta ihanteellinen, mutta huonosti 

toimeentuleville lapsille suurempi ikäero olisi sopivampi (Parker & Stimpson 2004, 21). 

Plutarkhosin mukaan pitkään jatkuva ärsyttäminen ja loukkaaminen voi johtaa pysyvään 

vihaan sisarusten välillä (Sironen & Vesterinen 2005, 55). Pieni sisarusten välinen ikäero voi 

myös olla haasteellista vanhemmille, sillä samalla kun uusi vauva vie äidiltä aikaa, tarvitsee 

esimerkiksi kaksi- tai kolmevuotias esikoinen runsaasti äidin apua (Kaulio & Svennevig 2006, 

12). Alle 3 vuoden ikäerolla on myös todettu olevan negatiivisia vaikutuksia nuoremman 

sisaruksen älykkyyteen (Breland 1974, 1014). Schönbeck (2009, 98) toteaa kärjistäen, että 

vanhemman sisaruksen lapsuus loppuu pahimmassa tapauksessa siihen, kun äiti tulee 

uudestaan raskaaksi.  

 

Alle 18 kuukauden ikäeron omaavia sisaruksia kutsutaan myös pseudo- eli valekaksosiksi 

(Schönbeck 2009, 97). Kun pojalle syntyy valekaksoseksi tyttö, voi se johtaa huonoon 

itseluottamukseen ja jopa isoveljen aseman menettämiseen, sillä tyttöjen nopean kehityksen 

vuoksi poika jää ajan myötä tytöstä kehityksessä jälkeen. Tyttöjen nopean kehityksen vuoksi 

isosiskolle valekaksoseksi syntyvän pojan ja vanhemman sisaren ikäero voi näyttää todellista 

suuremmalta. Samaa sukupuolta olevien valekaksosten välillä on yleensä paljon kilpailua, 

etenkin poikien valekaksossuhteesta muodostuu monesti viileä ja erityisen kilpailuhenkinen. 

Sisarten välinen kilpailu johtaa siihen, ettei vanhemmasta sisaresta tule yhtä huolehtivaa, eikä 

nuoremmasta sisaresta yhtä vapaata kuin suuremman ikäeron ollessa kyseessä. (Emt., 103 - 

104.) 
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Yli kuuden vuoden ikäero voi johtaa siihen, että sisarukset kasvavat hyvin erilaisiksi, eikä 

sisarussuhdekaan tuolloin kehity kovin lämpimäksi. Tällöin vältytään kuitenkin usein myös 

sisarusten välisiltä konflikteilta. (Kaulio & Svennevig 2006, 13 - 14.) Rannikon (2008, 181, 

183) tekemän tutkimuksen mukaan sisarusten suuri ikäero ei kuitenkaan ole este 

sisarussuhteen lämpimäksi kehittymiselle, kuten myöskään pelkkä yhdessäolo ei takaa 

lämmintä sisarussuhdetta. Suuri ikäero kuitenkin heikentää sisarusten välisen suhteen 

vaikutuksia (emt., 35). Pienen ikäeron omaavat sisarukset kasvavat yleensä erilaisiksi, kun 

taas suuren ikäeron omaavat, lämpimässä sisarussuhteessa kasvavat ja samaa sukupuolta 

edustavat sisarukset kehittyvät nuoremman sisaruksen samaistumisen kautta yleensä 

samankaltaisiksi (emt., 185). Cicirellin (1995, 16) mukaan suurperheissä saattaa suuren 

ikäeron vuoksi jopa muodostua kaksi erillistä sisarusjoukkoa.  

4.3.4 Sukupuolet sisarussuhteessa 

Jarasto ja Sinervo (1997, 174 - 177) mainitsevat, että vaikka tyttöjen ja poikien kehitys on 

yksilöllistä, eroavaisuuksien takana ovat myös biologiset ja sosiaaliset tekijät. Pojat viihtyvät 

ryhmissä ja pitävät toiminnasta, vauhdista ja liikkumisesta. Tytöt taas ovat usein 

riippuvaisempia vanhemmistaan, he viihtyvät paremmin pareittain ja heille tunteet sekä 

ihmissuhteet ovat avainasemassa. Tytöille on tärkeää saada vanhempiensa hyväksyntä, kun 

taas pojat saattavat kavereiden hyväksynnän saamiseksi uhmata vanhempiaan. Erityisen 

paljon tytöt ja pojat poikkeavat toisistaan sosiaalisen kehityksen osalta. Sukupuolten väliset 

erot näkyvät myös sisarussuhteissa, joissa isoveljet osoittavat valtaansa yleensä 

aggressiivisemmin kuin isosiskot, jotka käyttävät enemmän kielellisiä keinoja (Schönbeck 

2009, 90). 

 

Schönbeckin (2009, 83 - 86) mielestä lapsen miehekkyyteen tai naisellisuuteen vaikuttaa se, 

kasvaako hän veljen vai siskon läheisyydessä, mutta syntymäjärjestys on jopa sukupuolta 

merkittävämpi sukupuolisidonnaiseen käyttäytymiseen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi 

kaksilapsisten perheiden ollessa kyseessä, isoveljestä, jolla on pikkusisko, kehkeytyy 

pehmeämpi ja vähemmän kilpailullinen kuin isoveljestä, jolla on pikkuveli. Vastaavasti 

isosisko, jolla on pikkuveli, saattaa asemansa vuoksi käyttäytyä jopa maskuliinisemmin kuin 
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pikkuveli, josta kehkeytyy varsin feminiininen. Pikkusiskon omaavasta veljestä tulee 

kilpailullisempi kuin isosiskon omaavasta veljestä ja isosiskon omaavasta pikkusiskosta tulee 

naisellisempi kuin pikkusiskon omaavasta isosiskosta. (Emt., 90 - 92.) 

 

Yleisesti ottaen kolmen sisaruksen sarjoissa kahden veljen isoveljestä kehittyy maskuliinisin 

veli ja kahden sisaren pikkusisaresta feminiinisin. Vaihtoehtoisesti kahdelle vanhemmalle 

sisarelle syntyvä pikkusisko voi kehittyä siskojaan miehekkäämmäksi tai kahden veljeksen 

pikkuveli naisellisemmaksi, jos vanhemmat ovat toivoneet kolmanneksi lapseksi edustajan 

toisesta sukupuolesta. (Schönbeck 2008, 150 - 154.) Rosenbergin (1982, 198) mukaan 

vastakohtana veljen omaaville pojille, siskon omaavat pojat kehittyvät luotettaviksi, 

herkkänahkaisiksi ja ylihallituiksi. Veljen omaavat tytöt taas kehittyvät, vastakohtana siskon 

omaaville tytöille, ahdasmielisiksi, myötätuntoisiksi ja tuotteliaiksi. 

 

Rosenbergin (1982, 198) mukaan samaa sukupuolta olevat sisarukset ovat varhaisessa 

murrosiässä epävakaampia kuin eri sukupuolta olevat sisarukset. Syyn tähän nähdään olevan 

siinä, että oma sisar toimii veljelle mallina vastakkaisesta sukupuolesta, eikä veli näin ollen 

kärsi samanlaisesta paineesta oppia tuntemaan vastakkainen sukupuoli. Kolmelapsisissa 

perheissä ainoa oman sukupuolensa edustaja kehittyy yleensä hyväksi vastakkaisen 

sukupuolen tulkitsijaksi, mutta oman sukupuolen edustajien tulkinta voi jäädä heikommaksi 

(Schönbeck 2008, 147 - 148). Sutton-Smith (1982, 160) havaitsi, että pojat, joilla on isosisko, 

ovat koulussa enemmän tekemisissä tyttöjen kanssa kuin pojat, joilla oli isoveli. Isosiskon 

omaavat pojat ovat myös isoveljen omaavia poikia naisellisempia. Tosin tämä havainto ei 

pitänyt paikkaansa tilanteessa, jossa pojalla on kaksi isosiskoa. 

 

Useissa kulttuureissa veljesten välisen suhteen on mainittu olevan lämpimin sisarusten 

välinen suhde, kuitenkin länsimaissa veljesten välinen suhde on usein kylmin ja siskosten 

välinen suhde lämpimin. Eri sukupuolta olevat sisarukset sijoittuvat suhteessaan näiden edellä 

mainittujen väliin. Veljesten kylmä suhde voi myös johtua siitä, että veljesten välillä on 

enemmän kilpailua ja mustasukkaisuutta kuin siskosten välillä. (Kaulio & Svennevig 2006, 

15.)  

 

Samaa sukupuolta olevia sisaruksia verrataan yleensä toisiinsa vanhempien toimesta. Jos 

esimerkiksi kolmen sisaruksen sarjassa on yksi poika ja kaksi tyttöä, säästyy poika vertailun 
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tuomalta paineelta. (Kaulio & Svennevig 2006, 40.) Vaikka samaa sukupuolta olevien välillä 

voi olla paljonkin kateutta, kasvavat he kuitenkin yleensä lähempänä toisiaan kuin eri 

sukupuolta olevat sisarukset (Apter 2007, 82). Sukupuolen merkitystä sisarussuhteessa 

korostavat myös Dunn ja Kendrick (1982, 158 - 159), joiden havainnointitutkimus on 

osoittanut, että lapset kokivat sisarussuhteen lämpimimmäksi silloin, kun ikäero on pieni ja 

sisarukset samaa sukupuolta. 

 

Esikoulujen henkilökunnan mukaan tytöt ovat auttavaisempia sisaruksiaan kohtaan kuin pojat, 

lisäksi tytöt myös jatkavat myös vanhempana pienenpien poikien auttamista. Useat 

tutkimukset ovat myös osoittaneet, että pikkuveljet herättävät sisarissa enemmän äidillisiä 

tunteita kuin pikkusiskot. (Schönbeck, 2009, 87 - 88.) Apterin (2007, 49 - 50) mukaan 

siskokset myös ilmentävät läheistä suhdettaan monella tapaa, he muun muassa matkivat 

toisiaan veljeksiä ja eri sukupuolta olevia sisaruksia enemmän. 

4.4 Yhteenvetoa sisarussuhteista 

Suomessa lapsimäärät ovat sodan jälkeisistä vuosista olleet jatkuvasti laskussa ja nykyaikana 

lapsiperheisiin syntyy keskimäärin hieman alle kaksi lasta. Samalla kun yhden ja kahden 

lapsen perheet ovat lisääntyneet, on suurperheiden määrä vähentynyt merkittävästi. 

(Tilastokeskus 2010a.) Aikaisemmin ei sisarussuhteen merkitystä ole pidetty kovin 

huomattavana (Cicirelli 1995, 1), mutta nykyaikana ovat kuitenkin psykologit kautta linjan 

korostaneet sen merkitystä lapsen kehitykselle. Sisarukset kasvavat keskenään yleensä 

päivittäisessä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa, jossa he kehittyvät rintarinnan. Usein 

sisarukset toimivatkin enemmän keskenään kuin vanhempiensa kanssa, sen vuoksi 

sisarussuhteen vaikutusta ei voi jättää huomiotta lapsen kehitystä tutkittaessa. 

 

Ilman sisaruksia kasvava lapsi saa vanhemmiltaan usein runsaasti huomiota ja vanhemmat 

odottavat häneltä paljon, siksi ainoasta lapsesta kehittyykin usein lahjakas (Falbo 1982, 1). 

Sisarusten puutteella on kuitenkin varjopuolensakin, sillä sisaruksen puuttuessa ei lapsi opi 

kotonaan esimerkiksi käsittelemään kiistoja ikätovereidensa kanssa, vaan nämä taidot täytyy 

opetella kodin ulkopuolella (Schönbeck 2009, 50 - 52). Toisaalta kilpailun puutteen vuoksi 

lapsesta kehittyy usein persoonaltaan tasapainoisempi (Rosenberg 1982, 198). Vaikuttaakin 
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siltä, että sisarussuhde kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, jotka helpottavat toveriryhmässä 

toimimista, mutta toisaalta vähäisempi vanhemmilta saatu huomio vaikuttaa negatiivisesti 

joihinkin ominaisuuksiin. Ainoa lapsi toimii enemmän aikuisten kanssa, joten voidaankin 

olettaa, että hänelle kehittyy paremmat valmiudet toimia aikuisten kanssa ja aikuisten kanssa 

toimiessaan lapsi saa enemmän älyllisiä haasteita, joiden vuoksi hänestä myös kasvaa usein 

älykäs. 

 

Sisarussuhteessa lapsi kehittyy yhtälailla leikkien ja riitojen kautta (Parker ja Stimpson 2004, 

56). Sisarukset vaikuttavat usein toistensa käyttäytymiseen, oppimiseen ja kehitykseen 

syntymästä aina kuolemaan saakka (Cicirelli 1995, 6). Sisarussuhteiden onkin todettu 

edistävän esimerkiksi lasten yhteistyö- ja neuvottelutaitojen kehittymistä, omien reviirien 

luomista, kilvoittelua sekä ymmärrystä ihmisten erilaisista tunteista ja tarpeista (Nadelman & 

Begun 1982, 15). Sisarussuhteet myös heijastuvat lapsen toverisuhteisiin (Lockwood ym. 

2001). Hyvät ja huonot sisarussuhteet vaikuttavat molemmat osaltaan lapsen toverisuhteisiin. 

Lapsi saattaa toimia toverisuhteessaan samalla tavoin kuin huonossa sisarussuhteessaan tai 

vastaavasti lapsi saattaa kompensoida hyvällä toverisuhteellaan huonoa sisarussuhdetta. 

 

Sisarukset saattavat geenien ja ympäristön vaikutuksesta kasvaa hyvinkin erilaisiksi 

(Rannikko 2008, 34). Syitä erilaisiksi kasvamiseen voivat olla esimerkiksi sisarusten 

sukupuoli, ikä, syntymäjärjestys, vanhemman ja lapsen suhteen laatu (Dunn 1983, 797), 

sisarusten määrä (Nadelman & Begun 1982, 13) sekä vanhempien vaatimukset (Fabel 1982, 

301). Vanhemmat vertailevat usein lapsiaan ja toisen lapsen jäädessä jatkuvasti 

huonommaksi, voi se johtaa itsetunnon ongelmiin (Kaulio & Svennevig 2006, 93). Kilpailun 

määrään vaikuttavat erityisesti sisarusten sukupuoli ja sisarusten välinen ikäero (Schönbeck 

2008, 134 - 135). Erityisen suuri riski kilpailuun on pienen ikäeron omaavilla ja samaa 

sukupuolta olevilla sisaruksilla. Alle 18 kuukauden ikäeron omaavia sisaruksia kutsutaankin 

pseudo- eli valekaksosiksi. (Emt., 97.) Yhdessä kasvavilla ja toimivilla sisaruksilla on siis 

suurin taipumus kilpailuun. Tuo kilpailu voi pahimmassa tapauksessa johtaa huonoon 

sisarussuhteeseen, joka taas voi heijastua lapsen sosiaaliseen toimintaan ja johtaa huonoihin 

toverisuhteisiin. 

 

Tyttöjen ja poikien kehitys on yksilöllistä, mutta erojen taustalla ovat myös biologiset ja 

sosiaaliset tekijät (Jarasto & Sinervo 1997, 174 - 177). Lapsen miehekkyyteen tai 
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naisellisuuteen vaikuttaakin se, kasvaako hän veljen vai siskon läheisyydessä, mutta 

syntymäjärjestys on kuitenkin jopa sukupuolta merkittävämpi sukupuolisidonnaisuuteen 

vaikuttava tekijä (Schönbeck 2009, 90 - 92). Jos lapsella on toista sukupuolta oleva sisarus, 

oppii lapsi tuntemaan paremmin vastakkaisen sukupuolen (Rosenberg 1982, 198). 

Esimerkiksi isosiskon omaavat pojat ovatkin koulussa isoveljen omaavia poikia enemmän 

tekemisissä tyttöjen kanssa ja heistä kasvaa usein naisellisempia (Sutton-Smith 1982, 160). 

Kun lapsi oppii kotona toimimaan erilaisten sisarusten kanssa, siirtyy tuo sosiaalinen 

kyvykkyys mukana uuteen ryhmään mentäessä. Tällä tavoin ajateltuna voitaisiinkin olettaa, 

että mitä enemmän erilaisia sisaruksia lapsella on kotonaan, sitä useampien ihmisten kanssa 

hän osaa toimia myös kodin ulkopuolella. 
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5 LASTEN ROOLIT 

Roolit tarkoittavat yksilön toimintaan kohdistuvia odotuksia ja ne määräytyvät usein 

toiminnan ja tehtävien mukaisesti. Yksilö on tietyssä roolissa vain suhteessa toisiin ihmisiin, 

joten rooli voi muuttua, kun ryhmä muuttuu. (Hämäläinen & Sava 1989, 68 - 69.) Lapset 

omaksuvat tietynlaiset roolit itselleen jo varhain ja toimivat tiedostamattaan näiden lapsena 

omaksuttujen roolien mukaisesti. Tietty rooli voi olla yksilölle tuttu ja turvallinen, joka johtaa 

siihen, että se saattaa olla elinikäinen. (Kaulio & Svennevig 2006, 34, 137.) 

5.1 Roolien muotoutuminen 

Lapsen rooli perheessä ole välttämättä sidoksissa syntymäjärjestykseen, sillä esimerkiksi 

hoivaajan rooli siirtyy usein vanhimmalle tytölle, vaikka hänellä olisi vanhempi velikin. 

Vastaavasti keskimmäinen voi hyvinkin päätyä vastuunkantajaksi ja nuorimmainen perheen 

sovittelijaksi. (Kaulio & Svennevig 2006, 32 - 33.) Bryant (1982, 107) mainitsee, että 

yhtälailla vanhempi sisko tai vanhempi veli saattaa päätyä nuoremman sisaruksen 

akateemiseksi auttajaksi, mutta se kumpi tähän asemaan lopulta päätyy, on riippuvainen 

perheen lapsimäärästä, syntymäjärjestyksestä, sukupuolesta, sisarusten iästä ja ikäjakaumasta.  

 

Ahokkaan (2010, 157) mukaan vahvassa auktoriteettiasemassa oleva henkilö (kuten vaikka 

vanhempi) saattaa, kohtelemalla epävarman minäkäsityksen omaavaa lasta tietyllä tavalla, 

lopulta tehdä lapsesta ennakkokäsityksen mukaisen. Ihmisellä on taipumuksia tehdä 

yleistyksiä yksilön yksittäisen positiivisen tai negatiivisen piirteen pohjalta, jolloin yksilöllä 

nähdään olevan enemmänkin vastaavia piirteitä. Tällaisten yleistyksien tekemistä kutsutaan 

haloefektiksi. (Suoninen 2010, 248.) 
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Vanhemmat siskot ja veljet omaksuvat yleensä opettajan ja johtajan roolin nuorempia 

sisaruksia varhaisemmassa vaiheessa (Stoneman ym. 1984, 625). Kuopuskin voi olla 

persoonaltaan vastuullinen, mutta kuopus harvemmin ottaa vastuuta, sillä kuitenkin joku 

kantaa sen hänen puolestaan (Kaulio & Svennevig 2006, 25). Kuopus saattaa tottua siihen, 

että hänen ei tarvitse huolehtia asioista, jolloin hänen elämänsäkin saattaa vaikuttaa 

päämäärättömältä (Blair 2012, 83). Esikoiset eivät kuitenkaan välttämättä itse halua toimia 

vastuunkantajan asemassa, vaan he ovat usein joutuneet siihen tahtomattaan. Mukautumalla 

vanhempien vaateisiin, lapsi saattaa vahingossa oppia saavansa eniten hyväksyntää 

omaksumalla vanhempien määräämän roolin hiljaisella hyväksynnällä. (Kaulio & Svennevig 

2006, 31.) 

 

Yksilön sosiaaliseksi samaistumiseksi kutsutaan sitä, kun yksilö lukee itsensä osaksi jotain 

ihmisryhmää tai joukkoa. Sosiaalinen identiteetti voi myös syntyä ilman yksilön tahtoa, kuten 

vaikkapa ulkopuolisen henkilön lukiessa yksilön osaksi jotain ryhmää pelkän ulkonäön tai 

sukupuolen perusteella. Näiden ennakkoluuloisten käsitysten taustalla ovat stereotypiat. 

(Ahokas 2010, 222, 226.) Tasa-arvoisessa ryhmässä toimiessa, on ryhmän yksilöillä kullakin 

samat normit. Kun ryhmän jäsenten erilaiset roolit alkavat selkiytyä, kohdistuvat erilaiset 

käyttäytymisnormit ja -odotukset ryhmän jäseniin erilaisilla tavoilla. Rooleja voi myös syntyä 

ryhmän jäsenten erilaisten taipumusten ja kokemusten mukaan. (Emt., 189.) 

5.2 Sisarusten roolit 

Stonemanin ym. (1984, 625) mielestä sisarusten välinen suhde eroaa toverisuhteesta siinä, että 

kun sisarussuhteessa vanhempi sisar toimii yleensä johtajan roolissa ja nuorempi sisar 

johdettavan roolissa, niin toverisuhde on huomattavan paljon tasapuolisempi. Plutarkhos 

katsoo sopivaksi vanhempien sisarusten roolin huolenpitäjänä, nuhtelijana ja johtajana, mutta 

samalla hän myös korostaa, että tämän huolenpidon tulee olla ennemminkin toverillista kuin 

isällistä (Sironen & Vesterinen 2005, 53).  

 

Kun perheeseen syntyy kolmas lapsi, säilyttää esikoinen paikkansa vanhimpana, mutta 

aikaisemmin kuopuksena ollut menettää paikkansa ja hänestä tulee isompi sisar. 
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Keskimmäisen täytyy etsiä roolia ja paikkaansa sisarussarjassa, siksi hänestä kehkeytyykin 

monesti diplomaatti, joka joustaa tarvittaessa eri suuntiin. (Kaulio & Svennevig 2006, 27.) 

Keskimmäisten lasten sosiaalisia lahjoja Blair (2012, 53) perustelee sillä, että keskimmäisen 

lapsen halutessa vanhemmiltaan huomiota ilman, että se herättäisi vanhemmassa lapsessa 

mustasukkaisuutta tai kostonhalua, joutuu keskimmäinen tasapainottelemaan sosiaalisessa 

ympäristössään.  

 

Schönbeck (2008, 137 - 138) kertoo, että historiallisesti katsottuna vanhimmat sisarukset ovat 

aloittaneet eniten ja keskimmäiset sisarukset vähiten sotia. Keskimmäiset lapset ovat usein 

kasvaneet voimakastahtoisten sisarusten välissä ja tottuneet tekemään sopuratkaisuja, kun 

vastaavasti vanhimmat lapset haluavat pitää toimia johtajina (Blair 2012, 28 - 29, 54). 

Plutarkhosin mielestä esikoiset haluavat toimia johtoasemassa (Sironen & Vesterinen 2005, 

53), Schönbeckin (2008, 137 - 138, 140 - 141) mukaan keskimmäiset pyrkivät yleensä 

löytämään ratkaisun, joka oli mahdollisimman tasapuolinen kaikille osapuolille ja kuopukset 

ovat riidankylväjiä, jotka ajautuvat kiistoihin vanhempia sisaruksiaan herkemmin, mutta ovat 

kuitenkin taitavia ihmistuntijoita. 

 

Perheen kuopusta kasvattaessaan vanhemmat ovat kokeneempia kasvattajia kuin aikaisempien 

lasten kohdalla. Toisaalta heillä on myös nuorimmalle lapselle vähemmän aikaa, jolloin 

nuorimmalla lapsella on vähemmän rajoja (Blair 2012, 79). Kuopuksen asema voi vaikuttaa 

ihanteelliselta, mutta vanhemman sisaruksen varjossa kasvamisen seurauksena voi olla, että 

vanhempi sisarus näyttää aina olevan suurempi, viisaampi, vahvempi ja lisäksi omaavan 

pelottavan suuren määrän valtaa. Isompi sisarus toimii pienemmälle ikään kuin ihailtavana 

esikuvana, joka ei tosin itse sitä aina tajua ja voi toimillaan tai sanoillaan vahingoittaa häntä 

ihailevaa pientä sisarusta.  Liian suuri valta voi myös johtaa nuoremman lapsen kasvun ja 

itsetunnon ongelmiin. (Kaulio & Svennevig 2006, 27 - 30.) Plutarkhos kirjoitti jo 

ajanlaskumme alussa siitä, kuinka vanhemmat sisarukset pyrkivät aina hallitsemaan 

nuorempia sisaruksiaan ja olemaan heihin nähden etulyöntiasemassa, kun samalla nuoremmat 

panevat kovasti vastaan (Sironen & Vesterinen 2005, 53). Dunnin (1983, 807) mukaan jo 4-

vuotias kykenee tukemaan, opettamaan, manipuloimaan tai johdattelemaan nuorempaa 

sisarustaan.  
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Sisarusten välillä on myös vihamielisyyksiä ja riitelyä, joka voi johtua esimerkiksi siitä, että 

uusi sisar on syrjäyttänyt vanhemman lapsen erityisasemastaan (Kaulio & Svennevig 2006, 

24). Plutarkhosin mielestä vanhemman sisaruksen tavoitteena on pysyä ylivoimassa, jonka 

vuoksi nuoremman sisaruksen aseman kohentuminen voi synnyttää hänelle pelon valta-

aseman menettämisestä (Sironen & Vesterinen 2005, 53). Kun lapsen asema perheessä 

vaarantuu, saattaa lapsi kehittää itselleen esimerkiksi hauskan, auttavaisen tai jonkin muun 

roolin, jotta häntä olisi vaikeampi korvata (Apter 2007, 113).  

 

Vanhemmilla sisaruksilla on tapana siirtää asenteitaan muille sisaruksille nuorempia 

sisaruksia voimakkaammin. Erityisen suuri taipumus tähän on vanhemmilla pojilla. Toisaalta 

myös pikkusisarukset välittävät asenteitaan vanhemmille sisaruksille, tässäkin tapauksessa 

pojat tyttöjä voimakkaammin. (Schönbeck 2009, 89 - 90.) Cicirellin (1982, 282) mukaan 

isommat sisarukset toimivat nuoremmille sisaruksille roolimalleina, vertailun kohteina ja 

uudenlaisen käyttäytymisen pioneereina. Dunn (1983, 795) kertoo, että sisarukset tuovat 

lapselle myös turvallisuudentuntua uusissa tilanteissa ja jo 2-vuotias lapsi kykenee 

turvautumaan vanhemman sisarensa tukeen. 

 

Esikoiset noudattavat yleensä kuuliaisemmin heille asetettuja sääntöjä ja ylläpitävät 

järjestystä. Perheen kuopuksen ei taas tarvitse ponnistella asemansa eteen, vaan hän voi elellä 

rauhassa omana itsenään. (Schönbeck, 2009, 80 - 82.) Kaulion ja Svennevigin (2006, 23) 

mielestä vanhimman lapsen asema perheessä voi parhaillaan olla lapsen itsetuntoa kehittävä 

ja imarteleva, kun lapsi pääsee lähemmäksi vanhempiaan ja saa vastuuta. Esikoinen kokee 

kuitenkin painetta saamastaan vastuusta, kehityksestään ja vanhempien valvonnasta 

(Rosenberg 1982, 198). Esikoisen neuvottelijamainen rooli vanhempien ja pienten 

sisarustensa välillä kehittää esikoisen verbaalisia kykyjä (Breland 1974, 1018).  Vanhempien 

ja nuorempien sisarusten suhteissa on havaittu samoja piirteitä kuin vanhempi-lapsi -

suhteessa. Vanhemmalla sisarella on monesti taipumus ottaa pienempää sisartaan kohtaan 

ohjaileva, opettava ja esimerkkejä antava rooli. (Ahokas 2010, 156.)  

 

Nymanin (1995, 55 - 56) tutkimuksessa selvitettiin ihmisten käsityksiä sisarusten rooleista 

korkeintaan kolmen henkilön sisaruussarjoissa. Vanhimman lapsen roolia kuvattiin 

hallitsevaksi, aggressiiviseksi, vastuuntuntoiseksi, huolehtivaksi ja ystävälliseksi. Vanhin 

poika nähtiin erityisesti itsekeskeisenä, hemmoteltuna, hallitsevana ja itsenäisenä, kun 
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vastaavasti vanhin tyttö miellettiin hemmotelluksi, hoivaavaksi ja vastuuntuntoiseksi. 

Keskimmäistä lasta kuvattiin esimerkiksi sosiaaliseksi, avoimeksi, vastuuntuntoiseksi, 

kunnianhimoiseksi, epävarmaksi ja kapinallis-henkiseksi. Keskimmäiseen poikaan liitettiin 

sanat avoimuus ja vastuuntunnottomuus, kun keskimmäiseen tyttöön liitettiin älykkyys. 

Nuorimmaiset listattiin piloille hemmotelluiksi, sosiaalisiksi, ajattelevaisiksi ja 

itsekeskeisiksi. Nuorimmaisia poikia kuvattiin riippuvaisiksi, riippumattomiksi, laiskoiksi ja 

itsekeskeisiksi, kun nuorimmaisiin tyttöihin liitettiin itsenäisyys ja passiivisuus. Yleisesti 

ottaen vanhimmalla nähtiin olevan vähiten ja nuorimmalla eniten huonoja puolia. 

 

Keskimmäinen sisar onkin yleensä sisaruksiaan sosiaalisempi ja riippuvaisempi tovereistaan, 

eikä yleensä halua toimia johtajan paikalla tai ottaa vastuuta. Keskimmäisellä sisarella ei 

yleensä ole yhtä teräviä kulmia kuin esikoisella tai kuopuksella, joten keskimmäisestä tulee 

hyvä joukkuepelaaja ja suosittu toveripiirissään. (Schönbeck 2008, 136.) Joissain tilanteissa 

esikoisen ajatellaan olevan linkki vanhempien ja lasten välillä, kun taas kolmen lapsen 

perheissä keskimmäinen nähdään linkkinä esikoisen ja kuopuksen välillä (emt., 133). 

 

Vanhempien tulisi välttää lokeroimasta lapsia vaikkapa perheen älyköksi tai perheen 

muusikoksi, koska silloin he jakavat lapsilleen rooleja ja samalla sulkevat niitä toisilta pois 

(Faber ja Mazlish 1988, 115). Lasten leimaaminen tietyn ominaisuuden mukaan on 

yleisempää suuremmissa perheissä ja se voi saada alkunsa jo lapsen synnyttyä. Lapsen saama 

leima saattaa olla lapsella koko elämänsä ajan (Parker & Stimpson 2004, 179; Lahikainen 

2010, 92) ja myönteisilläkin leimoilla voi olla haitallisia vaikutuksia, jos lapsi kuvittelee 

vanhempien rakkauden olevan riippuvainen noista ominaisuuksista ja alkaa pelätä 

epäonnistumisia (Parker & Stimpson 2004, 179 - 182). Vanhemmat leimaavat lapsiaan 

etenkin runsaslapsisissa perheissä. Tietyn positiivisen tai negatiivisen ominaisuuden mukaan 

leimaaminen vaikuttaa siihen, miten perhe lapseen suhtautuu. Perheen suhtautumisella taas on 

suuri merkitys siihen, millainen yksilö lapsesta lopulta kasvaa. (Parker & Stimpson 2004, 179 

- 180.) 



48 

 

5.3 Sukupuoliroolit 

Douvanin (1982, 90 - 94) mielestä sukupuolirooli- ja -identiteettikeskusteluissa ilmenee 

paljon virheitä liittyen virheelliseen käsitteiden käyttöön. Sukupuoli-identiteetti viittaa 

fyysiseen olemukseen ja lapsen varhaiseen itsensä mieheksi tai naiseksi tuntemiseen, mutta se 

ei määrittele millään tavalla sukupuoleen liittyvää käyttäytymistä. Sukupuolirooli-identiteetti 

taas on itsensä kokemista miehenä tai naisena joko käyttäytymisen tai sosiaalisen aseman 

perusteella. Sukupuolirooli taas tarkoittaa sosiaalisen tai kulttuurillisen ympäristön 

määrittelemää, sukupuolelle hyväksyttävää käyttäytymistä.  

 

Lapsen sukupuolikehityksessä voidaan nähdä olevan kaksi osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue 

on sukupuoli-identiteetti, joka käsittää yksilön käsityksen itsestään oman sukupuolensa 

edustajana. Sukupuoli-identiteetti kehittyy vaiheittain ja se on lapselle usein selkeä jo kahden 

vuoden iässä. Toinen osa-alue on sukupuolirooli, joka tarkoittaa yhteisön käsityksiä ja 

asenteita siitä, millainen on mies ja millainen on nainen. Sukupuolirooleilla on merkittävä 

asema lasten kasvatuksessa ja kehityksessä, eikä ilman niitä kasvattaminen onnistu. 

Vanhemmilla on tärkeä rooli lastensa roolimalleina ja heiltä lapset oppivat, millaisia miesten 

ja naisten tulee olla. Sukupuoliroolit sisältävät yhteisön asenteet ja käsitykset sekä miehen että 

naisen tehtävistä, ammateista, käyttäytymisestä ja tunteiden ilmaisusta. (Jarasto & Sinervo 

1997, 168 - 172.) Hutt (1982, 227) taas kertoo sukupuoliroolien rakentuvan kaikista mies- tai 

naispuolisten henkilöiden toteuttamista sekä hyväksymistä asenteista, käyttäytymismuodoista, 

odotuksista ja kiinnostuksen kohteista. 

 

Tyttöjen ja poikien eroja on selitetty joko kulttuurisilla tai biologisilla tekijöillä. Kulttuuri 

määrittää sen, millaista käyttäytymistä pidetään tytöille ja tai pojille sopivana. Tällä tavoin 

kulttuuri ohjaa poikia ja tyttöjä kohti hyväksyttäviä rooleja. Biologien havainnot sukupuolten 

erottautumista myös muilla kädellisillä, kyseenalaistavat kulttuurin merkityksen erojen 

muokkaajana. Lapsilla on taipumuksia samaa sukupuolta olevien leikkitoverien hakemiseen 

jo varhaisessa leikki-iässä. (Takala & Takala 1988, 221.) Sukupuoliroolien oppiminen 

tapahtuu pääasiassa 8–16 ikävuoden välillä (Douvan 1982, 104). Egidius (1981, 109) taas 

kertoo sukupuoleen identifikaation olevan voimakkaimmillaan 3–10 ikävuoden välillä, jolloin 

lapsen maailman jakautuu yhä enemmän feminiiniseen ja maskuliiniseen samastumisen, 

jäljittelyn sekä positiivisen ja negatiivisen vahvistamisen kautta. 
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Kaulio ja Svennevig (2006, 39 - 43) mainitsevat kirjassaan sen, kuinka tyttölasten rooli on 

läpi historian ollut poikalasten roolia aliarvostetumpi ja kuinka tänäkin päivänä Kiinassa 

tyttöjä hylätään ja abortoidaan. Kolmannessa maailmassa pojat laitetaan kouluun, kun taas 

tyttöjen tehtäväksi lankeaa kodin hoitaminen. Vanhemmat saattavat tiedostamattaan tai 

tiedostetusti kohdella eri sukupuolta erilailla jopa nykypäivän Suomessa. Sukupuoliroolit 

vaikuttavat sekä poikien että tyttöjen kasvuun ja sukupuoliroolien säilymistä edesauttavat 

median ja tiedotusvälineiden, kuten myös vanhempien käsitykset sukupuolirooleista (Jarasto 

ja Sinervo 1997, 171 - 173).  

 

Jarasto ja Sinervo (1997, 177) korostavat, että molempien sukupuolien edustajia tulisi 

kohdella ”arvaamattomien mahdollisuuksien pakkauksina” ja antaa heille mahdollisuus 

monipuoliseen toimintaan, eikä työntää heitä sukupuoliroolin mukaiseen muottiin. 

Ympäristötekijöillä on toisaalta nähty olevan lähinnä muokkaava vaikutus lapsen valmiina 

oleviin taipumuksiin, suuntautumiseen, käyttäytymiseen ja toimintaan (Hutt 1982, 235). 

Yksilö ei noudata sukupuolirooleja sellaisenaan, vaan hän pikemminkin oppii ja omaksuu 

sukupuoleensa yhteydessä olevia rooleja (Douvan 1982, 93). Nurmiranta ym. (2009, 28) 

esittää kannan, jonka mukaan lapset jaottelevat itse asioita ja tehtäviä sukupuolien mukaan, 

vaikka vanhemmat itse pyrkisivät tasapuoliseen kasvatukseen. Hutt (1982, 232) kertookin, 

että pienillä lapsilla on voimakas taipumus jäljitellä oman sukupuolensa edustajia sekä kiintyä 

oman sukupuolensa ominaisuuksiin ja toimintoihin. 

5.4 Roolit luokassa 

Yhteisen tavoitteen tai päämäärän omaavaa joukkoa, jonka sisällä tapahtuu jäsenten välistä 

vuorovaikutusta, kutsutaan ryhmäksi. Myös koululuokka muodostaa ryhmän, jonka 

tavoitteena on oppia. Ryhmän sisällä muodostuu yleensä selkeä rooli- tai tehtäväjako. (Laine 

1997, 203.) Laineen (1997, 208) mukaan oppilaiden roolit syntyvät toisten oppilaiden 

tekemien havaintojen perusteella. Koskenniemen (1982, 99 - 100) mukaan koululuokka on 

kooltaan niin suuri, ettei sitä voida suoraan verrata tavanomaisen ryhmän toimintaan, mutta 

koska koululuokka kuitenkin koostuu suurelta osin erityisasemassa olevista oppilaista, 

voidaan todeta näiden oppilaiden kuvaavan koko luokan rakennetta.  Oppilas päätyy tiettyyn 
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rooliin tai sosiaaliseen asemaan yleensä oman persoonansa ja toimintansa vuoksi 

(Koskenniemi 1982, 100; Laine 1997, 208). Laineen (1997, 208) mukaan ei voida varmaksi 

sanoa, että onko oppilaan tietynlainen rooli hänen käyttäytymisestään johtuvaa vai johtuuko 

hänen käyttäytymisensä hänelle annetusta roolista. Tuoreet tutkimukset kuitenkin osoittavat, 

että oppilaan rooli on todennäköisesti seurasta hänen omasta käyttäytymisestään. Oppilaan 

saama rooli oli kohtuullisen pysyvä, mutta muutoksia voi tapahtua, jos luokan rakenne 

muuttuu (emt. 109). 

5.4.1 Koskenniemen sosiaaliset tyypit 

Koskenniemi (1982, 100 - 101, 102 - 104) on luokitellut luokan sosiaaliset tyypit kolmeen 

pääluokkaan, joista jokainen on jaettu kolmeen alaluokkaan. Pääluokat on määritelty sen 

mukaan, millä tavalla oppilas vaikuttaa muuhun luokkaan. Yksi pääluokista on johtaja. 

Johtajat vaikuttavat luokkaan yleisesti ja välittömästi, siksi he ovatkin luokassaan varsin 

tärkeässä roolissa. Johtajien alaluokat määrittyvät sen mukaan, millä tavoin vaikutus tapahtuu. 

Esimerkiksi aito johtaja toteuttaa vaikutustaan luottamuksen kautta. Aidon johtajan rooleissa 

toimivilla oppilailla on luokassaan keskivertoa parempi koulumenestys, he ovat keskivertoa 

älykkäämpiä, heillä on realistinen luottamus itseensä, he ovat nopea oivaltamaan ja 

toimimaan, lisäksi heistä pidetään ja heihin luotetaan. Aidot johtajat eivät välttämättä ole 

luokkansa lahjakkaimpia oppilaita tai suosituimpia, mutta heihin luotetaan ja he vastaavat 

luottamukseen. Toinen johtajien alaluokka on valtias. Valtiaan vaikutusvalta perustuu 

pakottamiseen ja komenteluun, jotka taas aiheuttavat toisissa oppilaissa tyytymättömyyttä. 

Valtiaalla ei ole paljoa ystävyyssuhteita ja osa oppilaista voi suhtautua häneen jopa torjuvasti. 

Tilapäisjohtaja pääsee vaikuttamaan vain harvoin ja vain tietyllä omalla osaamisalueellaan tai 

vaihtoehtoisesti aidon johtajan ollessa poissa. 

 

Toinen Koskenniemen (1982, 101, 106 - 107) esittelemä pääluokka on myötäilijät. Myötäilijät 

ovat aktiivisesti mukana luokan toimissa, mutta heidän vaikutusvaltansa ei ole kovin laajaa. 

Myötäilijöiden pääryhmään kuuluu suurin osa luokan oppilaista ja se jakaantuu apureihin, 

suosikkeihin ja sortajiin. Apureiden nimeäminen on luokassa vaikeaa, koska apurit toimivat 

luokassa järjestelijöinä ja herätteiden antajina, mutta heillä ei ole juurikaan päätösvaltaa, niin 

he eivät juuri erotu massasta. Toinen alaluokka on sortajat. Sortaja kohtelee yksin tai parin 
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toverinsa kanssa jotain oppilasta väkivaltaisesti. Sortajalla on usein oppimisvaikeuksia ja 

kielteinen asenne koulunkäyntiin. Kolmas myötäilijöiden alaluokka on suosikit. Suosikeilla 

on luokassaan runsaasti ystäviä ja he erottuvat luokasta keskivertoa paremmalla älykkyydellä 

ja koulumenestyksellä (emt. 86, 101). Suosikki löytyy melkein jokaisesta luokasta. 

Ensimmäisillä vuosiluokilla suosikki on usein sievä tyttö, mutta ylemmillä luokilla on tytöillä 

ja pojilla omat suosikkinsa (emt. 106). 

 

Kolmas pääluokka on syrjässäolijat, joka jakautuu eristyjiin, sivuutettuihin ja torjuttuihin. 

Nämä tyypit eivät sopeudu koululuokkaan, heillä ei ole luokassa vaikutus mahdollisuutta ja 

yhteiseen toimintaan osallistuminen on heikkoa. Sopeutumattomuus ilmenee siinä, miten he 

käyttäytyvät ja miten heihin suhtaudutaan. Eristyjä jää oman tahtonsa vuoksi erilleen muista. 

Syynä tähän eristäytymiseen voi olla esimerkiksi ujous tai se, että yksilö kokee itsensä 

erilaiseksi suhteessa toisiin vaikkapa erilaisten harrastusten tai erilaisen kehitysvaiheen 

vuoksi. Toinen syrjässäolijoiden alaluokka on sivuutetut. Sivuutettu eroaa eristyjistä siinä, 

että sivuutettu haluaisi olla toveriensa kanssa tekemisissä, mutta häntä ei huomioida, eikä 

oteta vakavasti. Kolmas alaluokka on torjutut, joiden asemaan vaikuttaa se, kuinka suuri 

joukko oppilaita syrjimistä toteuttaa. Torjuttu oppilas on tyypillisestä fyysisesti vajavainen, 

epävakaasti käyttäytyvä ja hyökkäävä. (emt. 107 - 109.) 

 

Koskenniemi (1982, 101) korostaa kuitenkin, että vaikka näitä tyyppejä esiintyykin 

koostumukseltaan ja iältään erilaisissa ryhmissä, ei kaikkia tyyppejä kuitenkaan esiinny joka 

kerta. Yleisimmin ryhmissä ovat esiintyneet aidot johtajat, tilapäisjohtajat ja suosikit. Osa 

sosiaalisista tyypeistä saattaa hieman sekoittua toisiinsa, mutta selväpiirteisimmin erottuvat 

aito johtaja, valtias, sortaja ja torjuttu.  
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TAULUKKO 2. Koululuokan sosiaaliset tyypit (Koskenniemi 1982,101) 

I Johtajat II Myötäilijät III Syrjässäolijat 

IA Aito johtaja on 

ylivoimainen monella 

alueella ja häntä arvos-

tetaan. 

IIA Apuri toimii itsenäisesti 

ja aktiivisesti muttei kuiten-

kaan vaikuta. 

IIIA Eristyjä on omasta 

tahdostaan erillään muista. 

IB Tilapäisjohtaja johtaa 

silloin tällöin tai joillain 

osa-alueilla. 

IIB Suosikin vaikutus 

perustuu suuren toveri-

joukon ystävyyteen. 

IIIB Sivuutettu on erillään 

toisista, muttei omasta 

tahdostaan. 

IC Valtias johtaa alistamalla 

muita. 

IIC Sortaja vaikuttaa 

väkivaltaisesti johonkin 

henkilöön. 

IIIC Torjutun henkilön 

seuraa pääosa oppilaista 

välttää. 

5.4.2 Laineen roolijako 

Laine (1997, 211) pitää Koskenniemen (1982) luokittelua varsin monipuolisena ja kattavana. 

Koska rooleja on paljon, ei niitä kaikkia kuitenkaan esiinny kaikissa ryhmissä. Useissa 

luokitteluissa tulevat kuitenkin esille äärityypit: torjutut, suosikit ja johtajat. Oppilaiden on 

usein helppo nimetä luokastaan nämä äärityyppejä edustavat roolit. Torjutuista yksilöistä ei 

pidetä ja heillä on usein negatiivisina pidettyjä ominaisuuksia. Torjutut ovat usein esimerkiksi 

syrjäänvetäytyviä, ujoja, passiivisia, aggressiivisia, väkivaltaisia, häiritseviä tai määräileviä. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että poikkeavuudet tuntuvat aiheuttavan toisissa oppilaissa 

vieroksumista, josta johtuen heidän seuraansa vältetään. (Laine 1997, 211, 215.)   

 

Suosikki on oppilas, josta pidetään ja jolla on luokassa paljon ystäviä. Päinvastoin kuin 

torjutulla, on suosikilla suuri joukko ominaisuuksia, joita voidaan pitää positiivisina, mutta 

myös pienempi joukko negatiivisia ominaisuuksia. Suosikkien ominaisuuksina voidaan pitää 

esimerkiksi ystävällisyyttä, luotettavuutta, hyvää koulumenestystä, viehättävää ulkonäköä tai 

vaikkapa kykyä ymmärtää muita. Tutkimuksissa on todettu, että oppilaat tulkitsevat 

suosikkien tekoja positiivisina, kun taas torjuttujen teot tulkitaan yleensä negatiivisiksi. (Emt. 

218 - 219.)  
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Johtajat vaikuttavat toisiin oppilaisiin. Laineen (1997, 220) mukaan johtajuus jakautuu 

tehtäväjohtajuuteen ja ihmissuhdejohtajuuteen sen mukaan, mihin johtaja vaikuttaa. 

Tehtäväjohtajan tavoitteena on saada ryhmä toimimaan niin, että jokin tavoite saavutetaan. 

Ihmissuhdejohtaja taas vaikuttaa positiivisesti ryhmän jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

Parhaillaan johtaja omaa molemmat johtajuudet puolet. 

5.5 Yhteenvetoa lasten rooleista 

Usein lapset omaksuvat itselleen tietyn roolin jo varhain ja omaksuttu rooli voi olla jopa 

elinikäinen (Kaulio & Svennevig 2006, 34, 137). Usein esimerkiksi vanhimmat lapset 

saattavat päätyä vanhempien toimien seurauksena vastuunkantajan asemaan tahtomattaan 

(emt. 31). Lapsen rooli sisarussarjassa ei kuitenkaan aina ole sidoksissa syntymäjärjestykseen, 

vaan esimerkiksi hoivaajan rooli siirtyy usein vanhimmalle tytölle, vaikka hänellä olisi 

vanhempi velikin (emt. 32 - 33). Roolien jakautumiseen sisarussarjassa vaikuttaa perheen 

lapsimäärä, syntymäjärjestys, sisarusten sukupuoli, ikä ja ikäjakauma (Bryant 1982, 107). 

Mutta roolien muotoutumiseen vaikuttavat myös lapsen synnynnäiset taipumukset (Ahokas 

2010, 189). Lapsi oppii kotonaan paljon sosiaalisia taitoja, jotka hän siirtää mukanaan uuteen 

tilanteeseen. Jos lapsi on tottunut tottelemaan kotonaan toisia sisaruksiaan, on mielestäni 

varsin todennäköistä, että hän tottelee toisia lapsia myös koulussa. Näin ajateltuna myös 

kotonaan johtamaan tottunut lapsi siirtänee tuon tavan mukanaan myös kouluun. 

 

Sukupuolirooli tarkoittaa sosiaalisen tai kulttuurisen ympäristön määrittelemää sukupuolelle 

hyväksyttävää käyttäytymistä (Douvan 1982, 90 - 94) ja sukupuolirooleilla on merkittävä 

asema lasten kasvatuksessa ja kehityksessä (Jarasto & Sinervo 1997, 168 - 172). 

Vanhemmilla on tärkeä osa sukupuoliroolien välittäjinä, sillä vanhemmiltaan lapset näkevät 

sen, miten miesten ja naisten tulee toimia (emt. 168 - 172). Jaraston ja Sinervon (1997, 177) 

mukaan molempien sukupuolten edustajia tulisi kohdella ”arvaamattomien mahdollisuuksien 

pakkauksina”, eikä laittaa heitä valmiiseen muottiin. Toisaalta näillä ympäristötekijöillä on 

usein nähty olevan lähinnä muokkaava vaikutus lapsilla jo valmiina oleviin taipumuksiin 

(Hutt 1982, 235). Vanhimmat lapset eivät siis välttämättä aina toimi johtajan roolissa, jos 

heillä ei siihen synnynnäistä taipumusta ole. Nuoremmilla lapsilla voi myös olla taipumuksia 
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toimia johtajina, mutta jos he eivät ole kotonaan tottuneet toimimaan johtajina, niin voi olla, 

ettei heidän johtajuutensa saa riittävästi tukea kehittymiseensä. 

 

Koulussa oppilas päätyy yleensä tiettyyn rooliin tai sosiaaliseen asemaan oman persoonansa 

ja toimintansa vuoksi (Koskenniemi 1982, 100; Laine 1997, 208). Aina ei kuitenkaan voida 

varmaksi sanoa, onko oppilaan rooli hänen käyttäytymisestään lähtöisin, vai johtuuko hänen 

käyttäytymisensä hänelle annetusta roolista (Laine 1997, 208). Todennäköisesti rooli on 

seurausta hänen käyttäytymisestään ja on kohtuullisen pysyvä ainakin siihen asti, kun luokan 

rakenne muuttuu (emt. 109). On mielestäni varsin luonnollista, että jos lasta kohdellaan jo 

kotona kuten älykköä, todennäköisesti hän pyrkii myös käyttäytymään siten koulussa. 

Älykkönä kohdeltu lapsi saattaa kouluun tullessaan havaita, ettei hän olekaan niin älykäs kuin 

luulee olevansa. Tällainen voi johtaa itsetunnon heikentymiseen ja jopa syrjäytymiseen. 

 

Koskenniemi (1982, 100 - 109) on luokitellut luokan sosiaaliset tyypit kolmeen pääluokkaan 

sen mukaan, miten ne vaikuttavat muuhun luokkaan. Johtajien pääluokka vaikuttaa luokkaan 

yleisesti ja välittömästi. Johtajiin kuuluvat aidot johtajat, tilapäisjohtajat ja valtiaat. Aitoihin 

johtajiin luotetaan ja he vastaavat luottamukseen, valtiaiden vaikutusvalta perustuu 

pakottamiseen ja tilapäisjohtajat vaikuttavat vain harvoin ja tietyllä osaamisalueellaan. 

Myötäilijöiden pääluokkaan kuuluvat ovat mukana luokan toimissa, mutta heidän 

vaikutusvaltansa ei ole kovin laajaa. Myötäilijöiden pääluokka jakaantuu apureihin, 

suosikkeihin ja sortajiin. Apurit toimivat luokassa järjestelijöinä, mutta heillä ei ole juurikaan 

päätösvaltaa, eivätkä he erotu massasta. Sortajat suhtautuvat koulunkäyntiin kielteisesti ja he 

kohtelevat jotain oppilasta väkivaltaisesti. Suosikit taas ovat luokassaan pidettyjä ja 

keskivertoa älykkäämpiä. Syrjässäolijoiden pääluokalla ei ole luokassa 

vaikutusmahdollisuutta. Eristyjät jäävät omasta tahdostaan luokan ulkopuolelle, sivuutetut 

vastentahtoisesti ja torjuttuja oppilaita pyritään pikemminkin välttelemään. (Emt.) Tämä 

luokittelu on mielestäni kattava ja monipuolinen, siksi katsonkin sen sopivan tutkimukseeni 

erinomaisesti. Luokittelu jakaa luokan sosiaaliset tyypit vaikutusvaltansa mukaan kolmeen 

pääluokkaan ja jokaisen pääluokan vielä kolmeen alaluokkaan. Nämä luokkajaot edesauttavat 

osaltansa tutkimukseni tavoitteisiin pääsyä. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Nykypäivänä on pitkälti luovuttu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen 

vastakkaisasettelusta. Nykyään ajatellaan, että tutkimustehtävät määrittävät sen, millaisia 

menetelmiä on syytä käyttää. Samassa tutkimuksessa voidaankin hyödyntää sekä 

kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 

2007, 7.) Tutkimukseni tavoitteiden ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta päädyin käyttämään 

tutkimuksessani kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen 

menetelmiä. Aineistonkeruussa ja -analysoinnissa on myös käytetty määrälliselle ja 

laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä keinoja. Aineisto on kerätty kolmelle alakoulun luokalle 

jaettujen kyselylomakkeiden avulla.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston koko on yleensä pienempi kuin määrällisessä 

tutkimuksessa, koska laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan se pyrkii 

pikemminkin ymmärtämään ja kuvaamaan jotain ilmiötä tai toimintaa. Siksi onkin tärkeää, 

että valittu tutkimusjoukko sopii tarkoitukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87 - 88.) 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan kuitenkin pyrkiä yleistettävyyteen useiden 

samankaltaisten havaintoyksiköiden avulla (Alasuutari 1999, 50). Tutkimuksessani 

havaintoyksiköt ovat luokkia, joita tutkimuksessani on kaikkiaan kolme.  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen ajatellaan tuottavan yleistettävämpää tietoa, kun taas 

kvalitatiivisen tutkimuksen tieto katsotaan syvällisemmäksi. Nämä kaksi tutkimustapaa eivät 

kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne pikemminkin tukevat toisiaan omilla vahvuuksillaan. 

(Räsänen, Anttila & Melin 2005, 60.) Kahta menetelmää hyödyntämällä eli 

monimenetelmällistä tutkimusta tekemällä tutkija pystyy kokoamaan vivahteikkaampaa 
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tutkimustietoa laajemmalta alueelta, eikä mitään tarvitse jättää pois (Heyvaert, Maes & 

Onghena 2013, 671). 

  

Kyselylomakkeilla selvitettiin oppilaiden sisarussuhteet ja varsinaisia tutkimusongelmia 

pyrittiin selvittämään Guess Who -menetelmän ja spontaanin ilmaisun avulla (Koskenniemi 

1982, 45 - 46.). Guess Who -menetelmä sisältää havainnollisia kuvauksia erilaisesta 

käyttäytymisestä ja vastaajan tehtävänä on nimetä luokkansa oppilaita parhaiten heille 

sopivan kuvauksen alle. Spontaaneilla ilmauksilla vastaajat kuvasivat luokkansa oppilaita, 

joita he eivät Guess Who -menetelmään perustuviin kuvauksiin saaneet nimettyä. Guess Who 

-menetelmän voidaan katsoa olevan määrälliselle tutkimukselle tyypillinen strukturoitu 

menetelmä, kun taas spontaanit ilmaisut ovat avoimia ja strukturoimattomia menetelmiä, jotka 

taas ovat laadulliselle tutkimukselle tyypillisempiä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 74). Avoimien 

kuvausten etuna on se, että vastaaja pääsee tuomaan esille oman näkökulmansa ilman, että 

kysymyksenasettelu rajaisi tai ehdottaisi vastausta. Toisaalta avoimet kuvaukset tuottavat 

kirjavimpia vastauksia, jolloin vastausten keskinäinen vertailu vaikeutuu. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 197.) Grönfors (1982, 13) korostaa tutkijan olevan ensiarvoinen 

tutkimusväline laadullisessa tutkimuksessa, kun vastaavasti määrällisessä tutkimuksessa 

tutkijan suurin panos liittyy kyselylomakkeiden laadintaan ja tulosten analysointiin.  

 

Tutkimukseni tulosten esittämisessä käytän apuna taulukoita ja kuvioita. Hänninen (2001, 162 

- 163) korostaa, että taulukoiden ja kuvioiden esittämisessä on syytä panostaa selkeyteen, jotta 

lukija ymmärtää ne ja saa niistä tarvitsemansa tiedon. Kuvioiden käytössä tulee olla 

varovainen, ettei tieto pääse vääristymään, sillä esimerkiksi akseli katkaisemalla jo pienikin 

muutos vaikuttaa suurelta. (Emt.) Tutkimuksessani olen pyrkinyt laittamaan taulukoihin ja 

kuvioihin sopivan määrän vääristymätöntä tietoa, jotta niistä tulisi mahdollisimman selkeitä ja 

informatiivisia. Kuvioissa käytän apuna erilaisia värejä, jotta ne säilyttävät selkeytensä 

mahdollisimman hyvin. 
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6.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia lasten ja erityisesti sisarusten rooleja koululuokassa. 

Koskenniemi (1982) on luonut luokan sosiaalisten tyyppien järjestelmän, joka jakautuu 

kolmeen pääluokkaan, joista kukin pääluokka jakautuu vielä kolmeen alaluokkaan. Käytän 

tutkimukseni pohjana Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien jaottelua, koska se tuntuu 

olevan varsin yleisesti käytetty ja kattavasti laadittu järjestelmä, jonka katson sopivan 

tutkimukseni pohjaksi. 

 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään sen, millaisiin rooleihin sisarukset ja ainoat lapset 

päätyvät luokassaan. Samalla tutkin myös sitä, millaisia eroavaisuuksia on vanhempien ja 

nuorempien sisarusten rooleilla. Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien jaottelu perustuu 

siihen, miten yksilöt vaikuttavat ryhmäänsä. Jos lapsella on sisaruksia kotonaan, vaikuttaa se 

väistämättä hänen sosiaaliseen toimintaansa. Lapsi on saattanut tottua toimimaan sisarustensa 

kanssa tietynlaisessa roolissa ja hän saattaa pyrkiä siihen samaan rooliin myös koulussa. 

Sisaruksia käsittelevä kirjallisuus sijoittaa sisarukset usein varsin samankaltaisiin rooleihin. 

Vanhimmat sisarukset mielletään johtajiksi, keskimmäiset sisarukset sosiaalisiksi ja 

nuorimmat sisarukset persoonallisiksi (Schönbeck 2009, Nyman 1995, Sironen & Vesterinen 

2005; Blair 2012).  

 

Tutkimukseni päätehtävä on tutkia sisaruksia omaavien lasten rooleja luokassa, mutta samalla 

vertaan noita rooleja myös ainoiden lasten rooleihin. Ainoat lapset kasvavat erilaisissa 

olosuhteissa kuin sisaruksia omaavat lapset, sillä ainoat lapset saavat yleensä vanhemmiltaan 

enemmän huomiota, eivätkä he joudu riitelemään sisarustensa kanssa. He eivät toisaalta 

myöskään hyödy sisarusten läsnäolon mahdollistamasta sosiaalisesta kehityksestä (Schönbeck 

2009, 50 - 52). 

 

Tutkimukseni tavoitteiden ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta nousevat esiin seuraavat 

tutkimusongelmat: 

 

o Millaisiin rooleihin sisarukset sijoittuvat koululuokassa? 

o Miten ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten roolit eroavat koulussa? 



58 

 

o Millaisia eroavaisuuksia on vanhempien ja nuorempien sisarusten rooleilla 

koulussa? 

o Miten sisarusten määrä ja sisarussuhteiden laatu vaikuttavat lapsen rooliin 

koulussa? 

6.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksessani tutkin sisaruksia omaavien ja ainoiden lasten rooleja luokassa. Tästä johtuen 

tutkimuksen kohderyhmän valinnassa olikin oleellista se, että valikoidun luokan tulee sisältää 

lapsia, joilla on mahdollisimman monipuolisesti erilaisia sisaruksia ja myös lapsia, joilla ei 

sisaruksia ole. Toinen oleellinen seikka kohderyhmää valitessa oli se, että luokan oppilaat 

tuntevat toisensa ja he ovat toimineet yhdessä mahdollisimman pitkään. Vakiintuneessa ja 

tutussa luokassa myös oppilaan rooli ja sosiaalinen asema on vakiintunut. Toisensa hyvin 

tuntevat oppilaat pystyvät myös luotettavammin arvioimaan kanssaoppilaidensa rooleja, 

jolloin tutkimuksen luotettavuus lisäntyy. 

 

Kyselylomakkeen täytössä oppilaiden tuli hallita luetun ymmärtäminen ainakin kohtuullisesti. 

Lisäksi heidän tuli kyetä analysoimaan omia sisarussuhteitaan sekä omaa rooliaan että 

luokkatovereidensa rooleja luokassa. Näistä tekijöistä johtuen päädyin valitsemaan 

tutkimukseni kohderyhmäksi alakoulun vanhimmat vuosiluokat. Jokaisen tutkimukseen 

osallistuneen luokan opettaja osallistui myös tutkimukseen ja toi esiin oman näkökulmansa. 

Tutkimusaineistoni keruun toteutin kolmelta suurin piirtein samassa tilanteessa olevalta 

luokalta samanaikaisesti, joten mittaukset ovat toisistaan riippumattomia (Nummenmaa, 

Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 20). 

 

Tutkimukseen valikoitui Kajaanista kaksi 6. luokkaa ja yksi 5. luokka. Ensimmäisellä 

kuutosluokalla on yhteensä 20 oppilasta, joista ainoita lapsia on kaksi, vanhimpia sisaruksia 

seitsemän, nuorimpia sisaruksia viisi ja loput kuusi ovat sisarusparven keskeltä. Toisella 

kuutosluokalla on yhteensä 19 oppilasta, joista ainoita lapsia on kolme, vanhimpia sisaruksia 

viisi, nuorimpia sisaruksia seitsemän ja loput neljä sisarusparven keskeltä. Viitosluokka sisälsi 

21 oppilasta, joista ainoita lapsia oli kaksi, vanhimpia sisaruksia kuusi, nuorimpia sisaruksia 

yhdeksän ja loput neljä sisarusparven keskeltä. Kohdeluokat olivat siis kooltaan ja 
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sisarussuhteiden rakenteiltaan hyvin samankaltaisia. Luokkien oppilaiden sukupuolijakaumat 

tosin poikkesivat toisistaan huomattavasti (KUVIO 1). 

 

 

KUVIO 1. Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilasmäärät sukupuolittain jaettuna 

(n=60) 

 

Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilasmäärä oli yhteensä 60, joista 

tutkimuslomakkeen täytti 59, yhden oppilaan ollessa poissa. Tuon poissaolleen oppilaan 

sisarussuhteet selvitettiin jälkikäteen, jotta tutkimustuloksia voitaisiin tutkia mahdollisimman 

monipuolisesti. Tutkimuksen kohdejoukosta tyttöjä oli 34 ja poikia 26. 

6.3 Aineiston hankinta 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia sitä, miten sisarukset vaikuttavat lapsen rooliin 

koululuokassa. Aineiston hankinnassa päädyin lomaketutkimukseen, koska se vaikutti 

sopivan parhaiten tarkoitukseeni. Alasuutarin (1999, 51) mukaan lomaketutkimuksessa 

havaintojen määrää saadaan rajattua sopivamman kokoiseksi jo lomaketta suunniteltaessa. 

Tämä tapahtuu niin, että lomakkeeseen laitetaan vain tutkimuksen kannalta oleellisia 

kysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdot on valmiiksi määritetty. Siksi valitsinkin lasten 

rooleihin keskittyvän tutkimukseni lähtökohdaksi Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien 

jaottelun, joka rajaa oppilaiden roolit yhdeksään erilaiseen tyyppiin ja vastausvaihtoehdot 

rajoittuvat luokan oppilaisiin. Tutkimuksessa välineet on syytä valita keskeisen idean pohjalta 
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(Nummenmaa ym. 1997, 20) ja tutkimusmetodin on syytä olla sopusoinnussa teoreettisen 

viitekehyksen kanssa (Alasuutari 1999, 82 - 83). Haluamieni tietojen selvittämiseen laadin 

omassa tutkimuksessani lomakkeen, jolla selvitettiin vastaajan sisarussuhteet ja jossa jokaista 

Koskenniemen (1982) yhdeksää sosiaalista tyyppiä kohden oli laadittu yksi oppilaskuvaus, 

jonka alle vastaaja merkitsi kuvaukseen luokastansa sopivat oppilaat. Jokainen luokan oppilas 

täytti lomakkeen ja tällä tavoin sain selville sen, millaisissa rooleissa oppilaat näkevät 

luokkalaistensa olevan. 

 

Kanasen (2008, 25) mukaan kysymysten toimivuus riippuu kolmesta seikasta. Ensinnäkin 

vastaajan tulee ymmärtää kysymys oikein. Toisekseen vastaajan tulee omata kysymykseen 

tarvittava tieto. Ja kolmanneksi vastaajalla tulee olla halu antaa tuo tieto eteenpäin. (Emt.) 

Lomakkeessa selvitettiin ensiksi lomakkeen täyttävän oppilaan nimi ja ikä sekä 

sisarussuhteet. Sisarussuhteet selvitettiin kysymällä seuraavat kysymykset: minkä ikäisiä 

siskosi ovat ja millainen suhde sinulla on heihin? Minkä ikäisiä veljesi ovat ja millainen suhde 

sinulla on heihin? Oppilaita ohjattiin vastaamaan niin, että ensin he merkitsivät siskon/veljen 

iän vuosina ja sen jälkeen he merkitsivät suhteen tuohon sisarukseen seuraavista 

vaihtoehdoista: hyvä, kohtalainen tai huono. Tällä tavoin saatiin selville kyselyn täyttäjän 

jokaisen sisaruksen ikä ja suhteen laatu kuhunkin sisareen. Sisarukseksi laskettiin samaa verta 

omaavien sisarusten lisäksi ne sisar- ja velipuolet, jotka ovat oppilaan kanssa päivittäisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

Oppilaan henkilökohtaisten tietojen selvittämisen jälkeen selvitettiin Koskenniemen (1982) 

sosiaalisten tyyppien esiintyvyyttä luokassa. Oppilaiden tehtävä oli nimetä jokainen 

luokkansa oppilas yhden kuvauksen alle, joka parhaiten vastasi tätä oppilasta. Jokainen 

oppilas nimesi myös itsensä yhden kuvauksen alle. Tästä menetelmästä käytetään nimitystä 

Guess Who -menetelmä ja sillä saadaan selville oppilaan erityisasema luokassa (Koskenniemi 

1982, 45). Kanasen (2008, 24) mukaan vastaajia ei pidä pakottaa vastaamaan kysymykseen, 

johon hän ei osaa ottaa kantaa. Tämän vuoksi lomakkeessani on roolien selvittämiseen myös 

kymmenes kohta, johon oppilas nimesi luokastaan ne oppilaat, jotka eivät näiden yhdeksän 

roolikuvauksen alle sopineet. Näitä oppilaita tuli lomakkeen täyttäjän kuvata 

vapaamuotoisesti vastaamalla kysymykseen: ”Millainen tämä oppilas on?”. Tämä 

spontaaniksi ilmaisuksi kutsuttu menetelmä (Koskenniemi 1982, 46) antaa lisätietoa kustakin 

oppilaasta ja se voi samalla antaa tukea Guess Who -menetelmällä saaduille tuloksille. 
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Spontaaneista ilmauksista saadut vastaukset luokiteltiin niin, että ne vastasivat Koskenniemen 

(1982) sosiaalisten tyyppien jakoa. Kaikki oppilaiden vastaukset koottiin taulukkoon, josta 

ilmenevät oppilaiden sisarussuhteet ja kunkin oppilaan kuhunkin sosiaaliseen tyyppiin saama 

nimeämisten määrä. 

 

Koskenniemen (1982, 42) mukaan oppilaansa yksilöinä kohtaava opettaja on suurelta osin 

perillä oppilaiden välisistä suhteista ja heidän asemastaan luokassa. Sen vuoksi opettajille 

laadittiin omat lomakkeensa, joissa oli Koskenniemen (1982) kuvausten perusteella yhdeksän 

kuvausta erilaisista oppilaista. Lisäksi lomakkeessa yksi kohta, johon opettaja nimesi ja 

kuvasi lyhyesti oppilaita, jotka eivät mihinkään yhdeksästä ensimmäistä kuvauksesta 

sopineet. Opettajan tuli myös merkitä luokkansa oppilaat kuvausten alle numerojärjestykseen 

sen perusteella, kuka oppilas parhaiten kuvaukseen sopi. Myös opettajille osoitetun 

lomakkeen tutkimusmenetelmä perustui Spontaaniin ilmaisuun ja Guess Who -menetelmään. 

6.4 Aineiston analyysi 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla, jotka sisälsivät sekä laadullisia että määrällisiä 

piirteitä. Lomakkeiden monimenetelmällisyyden vuoksi myös aineiston analyysissä tulee 

käyttää sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen analyysikeinoja. Aineiston keruun 

jälkeen aineisto koottiin havaintomatriisiin. Havaintomatriisissa vaakariville merkitään yhden 

havaintoyksikön kaikkien muuttujien tiedot ja pystysarakkeeseen merkitään yhtä asiaa 

koskevat tiedot kustakin havainnosta (Vilkka 2007, 111). Havaintoyksikkö tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa yksittäistä oppilasta ja havaintoyksikön muuttujat tarkoittavat oppilaan ikää, 

sukupuolta ja sisarussuhteita. Havaintomatriisissa on kymmenen pystysaraketta, joista 

yhdeksän on varattu Koskenniemen (1982) sosiaalisille tyypeille ja yksi on vapaamuotoisia 

kuvauksia varten. Vaakasarakkeiden määrä riippuu kunkin luokan oppilasmäärästä. (LIITE 3: 

LIITE 4: LIITE 5.) 

 

Kun tulokset on taulukoitu luokittain, nähdään selkeästi se, miten kyseisen luokan oppilaat ja 

opettaja näkevät Koskenniemen (1982) roolien jakautuvuuden luokassaan. Tämän jälkeen 

roolien jakautuvuutta voidaan verrata oppilaiden sisarussuhteisiin ja lomakkeilla saatuihin 

vapaamuotoisiin kuvauksiin suorittamalla erilaisia taulukointeja. Taulukosta nähdään myös 
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oppilaan näkemys omasta roolistaan sekä opettajan näkemys oppilaiden rooleista. Avoimia 

kuvauksia käsittelen objektiivisesti ja lähinnä tuon esille sen, mitä oppilaat ovat toisistaan 

kirjoittaneet. Tällainen tulkinta on rajautunutta (Hannula 2007, 119), mutta katson sen 

kuitenkin soveltuvan tutkimukseeni. Alasuutarin (1999, 40) mukaan havaintoja voidaan 

yhdistellä harvemmiksi joukoiksi etsimällä havainnoista yhteisiä piirteitä. Tutkimuksessani 

etsin saaduista avoimista kuvauksista yhtäläisyyksiä, joita käytän määrällisillä keinoilla 

saatujen tulosten tukena tuloskuvausten yhteydessä.  

 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii löytämään tilastollisia säännönmukaisuuksia eri muuttujien 

välillä, eikä suinkaan selittämään esiintyviä ilmiöitä (Alasuutari 1999, 37). Tulosten 

ensimmäisen taulukoinnin jälkeen voidaankin suorittaa määrällisen tutkimusotteen keinoja 

käyttäen saaduista tuloksista erilaisia taulukointeja, joissa huomio kiinnitetään haluttuun 

havaintoyksikköön. Havaintoyksikköä vaihtamalla saadaan huomio siirrettyä yksittäisestä 

oppilaasta vaikkapa sisarussarjan vanhimpaan lapseen tai lapseen, jolla on yksi sisarus. 

Tutkimuksessani vaihtelin havaintoyksiköitä sen mukaan, mihin halusin huomiotani 

kiinnittää. Havaintoyksikköä vaihtamalla sain selville esimerkiksi sen, millainen yhteys 

sisarusten määrällä, sisarussuhteen laadulla, sisarusasemalla tai lapsen sukupuolella näyttää 

olevan sosiaalisiin rooleihin koulussa. Tällä tavalla päästään selville mahdollista yhteyksistä, 

mutta syvemmälle syy-seuraus -suhteisiin ei päästä. 

 

Tutkimuslomakkeilla saadut tulokset käsittelin ensimmäiseksi niin, että laitoin oppilaat ja 

kaikki oppilaista lomakkeilla saadut tiedot luokkakohtaisiin taulukoihin. Kun jokainen oppilas 

oli taulukossa yksilönä yksilöllisine lähtökohtineen ja nimeämisineen, saatoin helposti 

vaihdella havaintoyksikköjä uusia taulukoita tehdessäni. Uutta taulukkoa luodessani valitsin 

ensimmäiseksi havaintoyksikön, johon halusin kiinnittää huomioni. Esimerkiksi halutessani 

kiinnittää huomiota sisarusten määrään loin taulukon, jossa vaakarivien havaintoyksiköt olivat 

seuraavat: ainoa lapsi, 1 sisarus, 2 sisarusta ja 3 tai useampia sisaruksia. Kun uusi taulukko oli 

luotu, selvitin kohderyhmästäni oppilaiden jakautumisen noihin ryhmiin ja laskin yhteen 

kunkin oppilasryhmän saamat nimeämispisteet. Koska oppilaita oli kussakin 

havaintoyksikössä erilainen määrä, jaoin kunkin havaintoyksikön nimeämispisteet 

havaintoyksikön oppilasmäärillä, jotta tuloksista saatiin vertailukelpoisia. Noista tuloksista 

laadin erilaisia pylväsdiagrammeja, joita analysoin ja käytän apuna tutkimustulosten 

esittämisessä. 
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Tutkimukseni kohdejoukko muodosti erikokoisia ryhmittymiä. Esimerkiksi tutkimukseen 

osallistuneista 60 oppilaasta ainoita lapsia oli ainoastaan seitsemän. Tämän vuoksi päädyin 

analyysia tehdessäni usein suhteuttamaan annettujen nimeämisten määrän kyseisen 

havaintoyksikön oppilasmäärään, jolloin tutkimustuloksena ilmeni saatujen nimeämisten 

määrä yhtä havaintoyksikön oppilasta kohden. Suhteuttamalla havaintoyksikön nimeämisten 

määrän havaintoyksiköiden oppilasmäärään, saatiin tuloksista vertailukelpoisia. Hänninen 

(2001, 167 - 168) varoittaa, että vinon aineiston kohdalla jo muutaman havainnon suuri 

poikkeaminen vaikuttaa keskiarvoon merkittävästi.  

6.5 Aineiston luotettavuus 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa, että mittaako tutkimus sitä, mitä sen on tarkoitus mitata 

(Hirsjärvi ym. 1997, 222). Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia sisarusten rooleja 

koululuokassa, siksi valitsin lomakkeeni pohjaksi Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien 

luokittelun. Lomakkeessa selvitettiin oppilaiden sisarussuhteiden lisäksi luokan sisäisten 

roolien jakautuvuutta oppilaiden kesken. Kohdejoukkoni 60 oppilaasta lomakkeeseen vastasi 

59 ja tuon yhden poissa olleen oppilaan sisarustiedot selvitettiin jälkikäteen. Tutkimukseni 

antaa kohdejoukon sosiaalista rooleista varsin luotettavan kuvan, sillä katoa oli varsin vähän. 

Tutkimukseni aineiston koon vuoksi ei kuitenkaan voida tehdä valtakunnallisia yleistyksiä, 

vaan lähinnä jonkinasteisia päätelmiä. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa saadut tutkimustulokset perustuvat aina havaintoja tekevän 

yksilön ymmärrykseen, joten saatu tieto on siksi aina subjektiivista (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 

19). Grönfors (1982, 14) korostaakin, etteivät laadullisen tutkimuksen tekijät voi sanoa 

tekevänsä objektiivista tutkimusta, koska tutkimuksen tekijä on laadullisessa tutkimuksessa 

tärkein työväline. Lisäksi Tuomen ja Sarajärven (2002, 60 - 61) mukaan tutkimustyyppi, -

strategia ja -ote määräytyvät tutkimusongelmien pohjalta, mutta tekijän uskomukset ovat 

mukana määrittämässä tutkimusongelmia.  

 

Kyselylomakkeen laadinnan pohjalla ovat kysymyksenasettelijan omat oletukset ja tieto, 

koska muuten lomakkeen laadinta ei olisi mahdollista (Grönfors 1982, 13). Tutkimukseni 
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aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, jotka olivat pääosin varsin jäsenneltyjä. Vilkka (2007, 

115) korostaa, että määrällisessä tutkimuksessa hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty ja mitä 

huolellisemmin tutkija lomakkeen laatii, sitä vähemmän hänen täytyy palata takaisin päin. 

Hirsjärvi ym. (1997, 200) katsovatkin lomakkeen kokeilun olevan välttämätöntä. Ennen 

varsinaisen tutkimuksen toteuttamista toteutinkin esitutkimuksen, jossa testasin lomakkeen 

toimivuutta. Lomake osoittautui erittäin toimivaksi, eikä siihen tarvinnut suuria muutoksia 

tehdä. Esitutkimuksen toteutuksen jälkeen päätin kuitenkin lisätä kyselylomakkeeseen 

kohdan, jossa selvitettiin oppilaiden sisarussuhteiden laatua. Näin pääsen selville siitä, onko 

sisarussuhteiden laadulla yhteyttä oppilaiden sosiaalisiin rooleihin. 

 

Aineisto kerättiin samanaikaisesti kolmelta luokalta ja kaikille oppilaille vastaamisaikaa oli 

varattu yksi oppitunti, joten kaikki osallistujat tekivät kokeen samalla viivalta. Kyselyyn 

osallistui kolmelta luokalta yhteensä 59 oppilasta ja ainoastaan yksi oli poissa. Korkea 

osallistumisprosentti parantaa osaltaan lomakkeilla saatujen tulosten luotettavuutta. 

Lomakkeissa oli kymmenen kohtaa, joihin oppilaiden tuli nimetä kaikki luokkansa oppilaat. 

Vaikka lomakkeiden mukaan oli tulostettu nimilistat luokkien oppilaista, eivät kaikki oppilaat 

kuitenkaan olleet onnistuneet nimeämään kaikkia luokkansa oppilaita kyselylomakkeeseen. 

Merkkaamatta jääneiden oppilaiden määrät olivat kuitenkin hyvin pieniä, eikä niillä ole suurta 

vaikutusta tutkimuksen tulokseen. Tutkimuksessani saatu aineisto oli varsin laadukasta ja 

saaduista tiedoista jätin hyödyntämättä ainoastaan oppilaiden tekemät itsearvioinnit. 

Itsearviointien osalta vaikutti siltä, että oppilailla ei näyttänyt olevan kypsyyttä tai halua 

arvioida omaa rooliaan. Nummenmaan ym. (1997, 22) suuri vastaajakato ja pois jätettyjen 

osioiden määrä kertoisikin huonosti suunnitellusta ja toteutetusta tutkimuksesta.  
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7 TULOKSET 

Tutkimukseni kohderyhmä koostui kahdesta alakoulun kuudennesta vuosiluokasta ja yhdestä 

alakoulun viidennestä vuosiluokasta. Tutkimuslomakkeen täytti 60 oppilaasta yhteensä 59. 

Oppilaiden lisäksi lomakkeen täytti myös jokaisen luokan opettaja. Tutkimuksessa tutkittiin 

sisarusten sosiaalisia rooleja koulussa ja lähtökohdaksi otettiin Koskenniemen (1982) 

sosiaalisten tyyppien jaottelu, joka sisältää kolme pääluokkaa, joissa kussakin on lisäksi 3 

alaluokkaa. Tutkimuslomakkeessa oli oppilaan lähtötietojen selvittämisen lisäksi kymmenen 

kohtaa, joista yhdeksän oli laadittu Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien pohjalta niin, 

että yksi kohta vastaa yhtä sosiaalista tyyppiä. Oppilaat nimesivät luokkansa oppilaita noiden 

yhdeksän kohdan alle ja nimeämispisteet summaamalla sain selville, miten Koskenniemen 

(1982) roolit luokassa jakautuvat. Saatujen nimeämispisteiden perusteella voitiin muuttujaa 

vaihtamalla kiinnittää huomio yksittäisestä oppilaasta vaikkapa vanhimpaan, nuorimpaan ja 

keskimmäiseen sisarukseen. Noiden yhdeksän kuvauksen lisäksi lomakkeessa oli myös 

kymmenes avointen kuvausten kohta niille oppilaille, jotka eivät yhdeksään aikaisempaan 

kuvaukseen sopineet. (LIITE 1, LIITE 2.) 

 

Tutkimuslomakkeesta saadut nimeämispisteet on taulukoitu ja niitä käsitellään niin, että 

tutkimukseen osallistuneet 60 oppilaita on jaettu erilaisiin ryhmittymiin riippuen heidän 

sukupuolestaan, sisarusten lukumäärästään, sisarusasemastaan ja sisarussuhteen laadustaan. 

Erilaisiin ryhmittymiin jakamalla, voidaan tutkia Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien 

esiintyvyyttä kullakin ryhmittymällä. Nimeämisten tukena käytän myös oppilaiden 

lomakkeeseen kirjoittamia avoimia kuvauksia toisista oppilaista ja tuon esille myös opettajan 

näkökulman. Muuttujia vaihtamalla ja vastaajia erilaisiin ryhmittymiin jakamalla saadaan 

tutkimuksesta monipuolisesti erilaista aineistoa. Kohdejoukot ovat erisuuruisia, joten kunkin 

joukon saamia nimeämisääniä on jouduttu suhteuttamaan joukon koon mukaan. 
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Käyttämissäni kaavioissa vaihtelen asteikkoja niin, että tuloksia on helppo verrata. 

Esimerkiksi pystysarakkeen prosenttiosuudet viittaavat kunkin kohdejoukon nimeämisäänien 

jakautuvuuteen prosentteina ja näin ollen erikokoisia kohdejoukkoja voidaan verrata. Käytän 

pystysarakkeiden muuttujina myös nimeämisten kokonaislukumäärää ja nimeämisten 

lukumäärää oppilasta kohden.  

7.1 Roolien esiintyvyys kohderyhmässä 

Tutkimukseni kohderyhmästä yleisimmin esiintynyt Koskenniemen (1982) sosiaalisten 

tyyppien joukko olivat myötäilijät, sillä myötäilijät saivat tutkimuksessani annetuista äänistä 

lähes puolet (48 %). Vastaavasti syrjässäolijat saivat vain noin viidenneksen (18 %) ja johtajat 

noin kolmanneksen annetuista äänistä (34 %). (Kuvio 2.)  Koskenniemi (1982, 106) onkin 

todennut, että suurin osa oppilaista kuuluu myötäilijöihin pääluokkaan tai sen alatyyppien 

väliin, sillä usein näiden tyyppien tarkka nimeäminen on hankalaa. 

 

 

KUVIO 2. Sosiaalisten päätyyppien esiintyvyys kohderyhmässä prosentteina  

 

Tutkimukseeni osallistui yhteensä kolme luokkaa, joista jokaisessa luokassa esiintyi jokaista 

Koskenniemen (1982) sosiaalista tyyppiä. Usein näiden tyyppien äänet eivät jakautuneet 

selkeästi yhdelle oppilaalle, vaan ne jakautuivat useammalle. Osa sosiaalisista tyypeistä sai 

vain hyvin vähän nimeämisääniä. Useimmiten tutkimuksen yhdeksästä sosiaalisesta tyypistä 

erottui yksi selkeä aito johtaja, sortaja, eristyjä, sivuutettu ja torjuttu oppilas. Koskenniemi 
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(1982, 101) toteaakin, että sosiaalisten tyyppien järjestelmästä erottuvat yleensä selkeästi 

aidot johtajat, valtiaat, sortajat ja torjutut, mutta muut sosiaaliset tyypit eivät ole niin 

selväpiirteisiä. Tutkimukseni kolmesta kohdeluokasta ainoastaan yhdestä pystyi löytämään 

selkeän valtiaan, kahdessa muussa luokassa äänet jakautuivat useammalle. Tutkimuksessani 

myös apurin, suosikin ja tilapäisjohtajan äänet jakautuivat yleensä usealle oppilaalle. 

Huomion arvoista saaduissa tuloksissa oli se, että useat oppilaat, joille ei voitu määrittää 

tutkimuksen perusteella tiettyä sosiaalista tyyppiä, saivat kuitenkin paljon nimeämisiä saman 

pääryhmän alta. Syy tähän voi olla siinä, että saman sosiaalisen päätyypin alatyypit omaavat 

hyvin samankaltaiset vaikutusmahdollisuudet omassa ryhmässään. Koskenniemi (1982, 101) 

onkin todennut, että useat sosiaaliset tyypit eivät ole kovin selväpiirteisiä ja niiden välimuodot 

ovat varsin yleisiä.  

 

Vaikka myötäilijöiden päätyyppi olikin yleisin kohderyhmässä esiintynyt joukko, niin siihen 

kuuluvien sosiaalisten tyyppien nimeämismäärissä oli huomattavia eroja. Siinä missä 

myötäilijöiden pääryhmästä apurit oli yleisimmin tutkimuksessani esiintynyt sosiaalisten 

tyyppien joukko, niin myötäilijöiden joukkoon kuuluva sortajien sosiaalinen tyyppi oli 

tutkimuksessani toiseksi harvinaisin. (Kuvio 3.) Apurit ovat luokan yhteisissä toimissa 

järjestelijöinä tai herätteiden antajina ja muun luokan tavoin he suhtautuvat luokan toimiin 

myönteisesti. Tästä syystä apureiden selkeä nimeäminen on usein hankalaa. (Koskenniemi 

1982, 106.) Apureiksi nimettiinkin ainakin kertaalleen viisi kuudesta tutkimukseen 

osallistuneesta oppilaasta. Apurit eivät muutenkaan vaikuttaneet nousevan selkeästi esiin, 

nimittäin mistään tutkimukseen osallistuneesta luokasta ei pysty löytämään yhtä selkeästi 

muita enemmän apuri -nimityksiä saanutta oppilasta. Apuri -nimityksiä saaneiden oppilaiden 

kuvauksetkin korostavat näiden oppilaiden tasapäisyyttä ja rivioppilasmaisuutta. Apuri -

nimityksiä saaneita oppilaita kuvattiin useassa tapauksessa esimerkiksi ”melko” hiljaisiksi, 

”perus” kivaksi, ”melko” mukavaksi tai ”aika” hiljaiseksi. Myös opettajat nimesivät useita 

oppilaita apureiksi ja opettajien näkemykset olivat melko lailla samansuuntaisia kuin 

oppilaidenkin. (LIITE 3a; LIITE 4a; LIITE 5a.) 

 

Kolmas myötäilijöiden joukkoon kuuluva sosiaalinen tyyppi, suosikit, oli toiseksi yleisin 

tutkimuksessani esiintynyt sosiaalinen tyyppi (Kuvio 4). Suosikit menestyvät yleensä 

koulussa kohtuullisen hyvin ja usein pojilla ja tytöillä on omat suosikkinsa (Koskenniemi 

1982, 86 - 87, 106). Tutkimustuloksistani voidaan myös havaita samankaltaisia seikkoja, 
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nimittäin suosikki -nimityksiä saaneita oppilaita kuvattiin usein reippaiksi, iloisiksi ja 

aktiivisiksi ja sen lisäksi jokaisesta tutkimukseeni osallistuneesta luokasta löytyi ainakin yksi 

paljon suosikki -nimityksiä saanut tyttö ja poika. Kolmesta tutkimukseen osallistuneesta 

luokasta ainoastaan yhden opettajat kanta luokkansa suosikki -oppilaasta oli yhteneväinen 

luokan oppilaiden kanssa. (LIITE 3a; LIITE 4a; LIITE 5a.) Apureiden ja suosikkien yleisyyttä 

kuvannee se seikka, että jokainen kyselyyn vastannut oppilas nimesi luokastaan keskimäärin 

kolme oppilasta apurien luokkaan (197 nimeämistä) ja kolme oppilasta suosikkien luokkaan 

(170 nimeämistä), kun taas sortajia kuvaavassa kohdassa nimeämisiä oli kolmannes 

vähemmän kuin tutkimuksessa oli vastaajia (42 nimeämistä). (Kuvio 3.) Koskenniemi (1982, 

107) kertoo, että sortajilla on usein huono koulumenestys ja kielteinen suhtautuminen koulua 

kohtaan. Tutkimuksessani sortaja -ääniä saaneiden oppilaiden kuvattiinkin olevan useassa 

tapauksessa ärsyttäviä, villejä ja huonoja koulussa (LIITE 3b; LIITE 4b; LIITE 5b). 

 

 

KUVIO 3. Myötäilijöiden nimeämismäärät kohderyhmässä 

 

Johtajien pääryhmästä yleisimmin esiintynyt Koskenniemen (1982) sosiaalinen tyyppi oli 

tilapäisjohtaja. Tilapäisjohtajat olivat myös tutkimukseni kolmanneksi yleisin sosiaalinen 

tyyppi (135 nimeämistä) ja jokainen vastaaja laittoi tilapäisjohtajaa kuvanneeseen kohtaan 

keskimäärin noin kaksi nimeä. Toiseksi yleisin johtajatyyppi oli aito johtaja (104 nimeämistä) 

ja johtajista vähiten nimeämisiä sai valtiaiden sosiaalinen tyyppi (52 nimeämistä). (Kuvio 4.) 

Jokaisesta kyselyyn osallistuneesta luokasta pystyi erottamaan selkeästi yhden aidon johtajan, 

mutta tilapäisjohtajat ja valtiaat eivät erotu yhtä selkeästi. Opettajien johtaja -nimeämiset 

poikkesivat oppilaiden nimeämisistä varsin paljon. Esimerkiksi kolmesta luokanopettajasta 
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ainoastaan yhden näkemys luokkansa aidosta johtajasta oli yhteneväinen luokan nimeämisten 

kanssa. (LIITE 3a; LIITE 4a; LIITE 5a.) 

 

 

Kuvio 4. Johtajien nimeämismäärät kohderyhmässä 

 

Syrjässäolijat oli vähiten tutkimuksessani esiintynyt sosiaalinen päätyyppi. Syrjässäolijoiden 

alatyypeistä eristyjät olikin koko tutkimukseni vähiten esiintynyt sosiaalinen alatyyppi ja 

torjuttujen alatyyppiä taas esiintyi kolmanneksi vähiten. (Kuvio 5.) Syrjässäolija -nimeämiset 

jakaantuivat melko harvoille oppilaille ja useassa tapauksessa sama oppilas saattoi saada 

huomattavan määrän nimeämisiä kahden tai kolmenkin syrjässäolijoihin kuuluvan sosiaalisen 

alatyypin osalta. Kahden tutkimukseen osallistuneen luokan opettajat pystyivät myös 

tunnistamaan luokastaan syrjässäolijat varsin selvästi (LIITE 3a; LIITE 4a; LIITE 5a). 
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KUVIO 5. Syrjässäolijoiden nimeämismäärät kohderyhmässä 

 

Tutkimustuloksista voidaan huomata se, kuinka positiivisesti värittyneet ja hyvin ryhmään 

sopivat sosiaaliset tyypit kuten aidot johtajat, tilapäisjohtajat, apurit ja suosikit saivat 

negatiivisesti värittyneitä ja huonosti ryhmään sopivia sosiaalisia tyyppejä, kuten valtiaita, 

sortajia, eristyjiä, sivuutettuja ja torjuttuja huomattavasti enemmän nimeämisääniä. Yhtä 

sosiaalista tyyppiä kohden tuo ero nimeämisäänien määrässä oli noin kolminkertainen. (Kuvio 

3a, Kuvio 4a, Kuvio 5a.) Tämä kertoo sen, että ryhmät ovat sosiaaliselta rakenteeltaan 

toimivia ja tasapainossa, sillä jos nimeämiset olisivat jakaantuneet päinvastoin, olisi ryhmän 

toiminta haasteellista. 

7.2 Sukupuolen yhteys sosiaaliseen rooliin 

Tutkimuksessani havaitsin jopa hieman yllättäen selkeitä eroja roolien jakautumisessa 

sukupuolten välillä. Tutkimukseni kohderyhmä koostui 34 tytöstä ja 26 pojasta, joten katsoin 

järkeväksi suorittaa sukupuolten välisen vertailun jakamalla sukupuolen saamat 

nimeämispisteet sukupuolen edustajien määrällä. Suhteuttamalla nimeämismäärät sukupuolen 

edustajien määrällä saadaan tuloksista vertailukelpoisia. 

 

Tutkimuksestani saatujen tulosten perusteella voidaan havaita, että tytöt toimivat koulussa 

poikia useammin johtotehtävissä ja tytöillä on poikia enemmän valtaa. Tyttöjä nimettiin 

johtajiksi puolet poikia useammin. Myös myötäilijöiden osalta oli tyttöjen osuus poikia 
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suurempi, joskaan ero ei ollut yhtä huomattava. Syrjässäolijoiden nimeämisissä sen sijaan 

pojilla oli tyttöjä huomattavasti suurempi osuus. Pojan nimi laitettiin syrjässäolijoiden 

kuvaukseen kolme kertaa tyttöjä useammin. (Kuvio 6.)   

 

 

KUVIO 6. Oppilaan sukupuolen yhteys sosiaalisten päätyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

 

Nimeämisten jakautumista tarkemmin tutkittuna voidaan havaita selkeä eroavaisuus tyttöjen 

ja poikien nimeämisten suhteen. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että pojat ovat 

tyttöjä useammin sosiaalisesti ajateltuna negatiivisissa rooleissa koulumaailmassa, eivätkä 

sopeudu sosiaalisilta taidoiltaan kouluun yhtä hyvin kuin tytöt. Koskenniemen (1982) 

yhdeksästä sosiaalisesta tyypistä selkeitä eroavaisuuksia tyttöjen ja poikien väliltä löytyi 

kahdeksan tyypin osalta. Tytöt saivat selkeästi enemmän nimeämispisteitä aidoissa johtajissa, 

varajohtajissa, apureissa ja suosikeissa. (Kuvio 7.) Kaikkien näiden neljän tyypin voidaan 

katsoa sopivan koulumaailmaan varsin hyvin. Paljon näitä nimityksiä saaneita tyttöjä 

luonnehdittiin usein iloisiksi, aktiivisiksi ja hyviksi ystäviksi (LIITE 3b; LIITE 4b; LIITE 5b). 

Sen sijaan pojat saivat tyttöjä enemmän nimityksiä sortajissa, eristyjissä, sivuutetuissa ja 

torjutuissa. Kaikki nämä neljä sosiaalista tyyppiä edustavat sosiaalisesti ajateltuna negatiivisia 

tyyppejä ja kertovat kouluun sopeutumattomuudesta. Erityisen suuret eroavaisuudet ovat 

sortajien ja eristyjien osalta, nimittäin poikia nimettiin sortajiksi neljä kertaa tyttöjä useammin 

ja eristyjiksi kuusi kertaa tyttöjä useammin. (Kuvio 7.) Sortaja -nimityksiä saaneita poikia 

kuvailtiin häiriköiksi, ärsyttäviksi ja hauskoiksi (LIITE 3b; LIITE 4b; LIITE 5b). 
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KUVIO 7. Oppilaan sukupuolen yhteys sosiaalisten alatyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

7.3 Sisarusten yhteys sosiaaliseen rooliin 

Tutkimuksessani halusin selvittää sen, onko sisaruksia omaavilla lapsilla koulussa tietynlaisia 

rooleja ja poikkeavatko nuo roolit ainoiden lasten rooleista. Tutkimukseni kohderyhmä oli 

varsin heterogeeninen myös tutkimukseen osallistuneiden sisaruksia omaavien lasten ja 

ainoiden lasten osalta. Sen vuoksi vertailen sisaruksia omaavia lapsia ja ainoita lapsia niin, 

ettei tutkimusjoukkojen lukumäärä vääristä tuloksia liiaksi, vaan nimeämisten lukumäärä on 

suhteutettu oppilaiden lukumäärään. 

 

Myös sisaruksia omaavien lasten ja ainoiden lasten osalta tulosjakauma noudatti samaa linjaa 

kuin koko tutkimukseni. Kohderyhmässä esiintyi eniten myötäilijöitä ja vähiten 

syrjässäolijoita. Ero ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten välillä ei ollut kovin 

huomattava, lukuun ottamatta syrjässäolijoiden joukkoa. Sisarusten saamista nimeämisistä 

joka yhdeksäs meni syrjässäolijoille, kun vastaavasti ainoista lapsista syrjässäolijoiden 

ryhmään nimettiin joka neljäs. (Kuvio 8.) Ainoiden lasten suurempaa nimeämisten määrää 

syrjässäolioiden osalta voitaneen selittää sillä, että he toimivat kotonaan yksin, joten tuo 

taipumus siirtyy mukana myös kouluun. Blair (2012, 114) onkin havainnut, että omissa 

oloissaan viihtyvistä lapsista suhteellisesti suurin osa on ainoita lapsia. Sisarussuhteen ja 

toverisuhteen vastavuoroisuutta on selitetty jatkamismallilla ja kompensointimallilla. 
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Jatkamismallissa lapsi käyttää samoja vuorovaikutuskeinoja sisarus- ja toverisuhteissa, jolloin 

niistä tulee samankaltaiset. Kompensaatiomallissa lapsi kompensoi toisella suhteella toisen 

suhteen vajavaisuuksia, jolloin suhteista kehittyy varsin erilaiset. (Lockwood ym. 2001.) 

 

 

KUVIO 8. Sisarusten yhteys sosiaalisten päätyyppien esiintyvyyteen prosentteina 

 

Johtajavalintojen suhteen ainoat lapset ja sisaruksia omaavat lapset ovat suhteellisen samalla 

viivalla. Jonkinlaisia eroavaisuuksia on kuitenkin havaittavissa varajohtajille ja valtiaille 

annetuissa äänissä. Sisaruksia omaavat lapset nimittäin nimettiin valtiaiksi kolmanneksen 

useammin kuin ainoat lapset (kuvio 9). Yhtenä syynä sisaruksien ja ainoiden lasten eroon 

valtias -nimityksissä voidaan nähdä olevan se, että sisaruksia omaavat lapset ovat voineet 

tottua kotona määräilemään pienempiä sisaruksiaan ja tuo tapa siirtyy mukana kouluun. 

Taipumus määräillä muita ei kuitenkaan näytä vaikuttavan tässä tutkimuksessa aitojen 

johtajien nimityksiin, vaan ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten aitojohtaja -

nimityksiä on suurin piirtein yhtä paljon. Schönbeck (2009, 52, 61) ja Nyman (1995, 55 - 56) 

kertovatkin ainoiden lasten olevan sosiaalisesti kypsiä ja halukkaita ottamaan vastuuta. Ainoat 

lapset saavat kotonaan vastuuta, koska muita sisaruksia ei ole. Tuo vastuun saanti heijastunee 

myös ainoiden lasten aitojohtaja- ja varajohtaja -nimityksiin. 

 

Suurimmat eroavaisuudet ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten välillä löytyvät 

sisaruksia omaavien lasten valtias-, suosikki, eristyjä-, sivuutettu- ja torjuttu -nimityksistä. 

Nuo eroavaisuudet selittyvät osittain sisaruksia omaavien lasten ja ainoiden lasten joukon 
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pienuudella, mutta syitä on myös muita. Sisarusten saamista nimeämisistä joka viides oli 

suosikeille, kun taas ainoille lapsille tulleista nimeämisistä vain joka kymmenes meni 

suosikeille. Lämpimän sisarussuhteen onkin todettu edesauttavan lapsen suosituksi tulemista 

(Lockwood ym. 2001). Lapset kasvavat sosiaalisiksi rinta rinnan ja vuorovaikutuksessa 

sisarustensa kanssa ja ainoalla lapsella ei ole sisarusta rinnallaan, joten hänestä voi tulla 

sosiaalisilta taidoiltaan heikompi. 

 

Ainoat lapset saivat tutkimuksessani sisaruksia omaavia lapsia huomattavasti enemmän 

nimeämisiä torjuttujen osalta. Joka viides ainoiden lasten nimeäminen meni torjutuille, kun 

vastaavasti sisaruksia omaavien lasten saamista nimeämisistä torjutuille joka meni 

kolmaskymmenes (Kuvio 9). Kyseessä saattaa olla puhdas sattuma joka johtuu siitä, että 

ainoita lapsia osallistui tutkimukseeni ainoastaan seitsemän. Kuitenkin noista seitsemästä 

ainoasta lapsesta kolme sai nimeämisiä torjuttuja kartoittaneeseen kuvaukseen ja noista 

kolmesta kaksi sai luokkansa eniten torjuttu -nimeämisiä. Torjutuksi tuleminen osoittaa sen, 

ettei lapsi sopeudu ryhmään, vaan muut lapset pikemminkin välttelevät hänen seuraansa. 

Torjutuksi tuleminen tarkoittaa sitä, että kyseisen oppilaan seuraa halutaan välttää. Tuo 

välttely johtuu siitä, ettei lapsesta pidetä. Mielenkiintoisena havaintona voidaan pitää myös 

sitä, että sisaruksia omaavien lasten keskuudessa sivuutettu -nimeämiset olivat yleisempiä ja 

eristyjä -nimitykset jopa viisi kertaa yleisempiä (Kuvio 9). Nyman (1995, 55 - 56) tuokin 

tutkimuksessaan esille, että ainoat lapset ovat usein itsekeskeisiä ja yksinäisiä. Itsekeskeisyys 

voi johtaa siihen, että lapsen seuraa vältetään. Lapset, jotka tulevat huonosti toimeen toisten 

kanssa, jäävät herkästi syrjään. (Nurmiranta ym. 2009, 62 - 63.) Ainoat lapset kokevatkin 

usein olevansa ryhmän ulkopuolisia (Blair 2012, 118). 
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KUVIO 9. Sisarusten yhteys sosiaalisten alatyyppien esiintyvyyteen prosentteina 

7.3.1 Sisarusaseman yhteys sosiaaliseen rooliin koulussa 

Tutkimukseni kohderyhmä sisälsi sisaruksia monenkokoisista sisarusparvista, siksi katsoinkin 

järkeväksi luokitella sisarusasemat kolmeen luokkaan; vanhin, keskimmäinen ja nuorin. 

Jakamalla sisarussuhteet aseman mukaan kolmeen luokkaan, saatiin kolme erikokoista 

ryhmittymää. Vanhimpia sisaruksia oli 18, keskimmäisiä 14 ja nuorimpia 21. Jotta saatuja 

tuloksia voitaisiin järkevästi vertailla, suhteutin saadut nimeämiset kuhunkin asemaan 

kuuluvien oppilaiden määrään.   

 

Sisarusasemien ja sosiaalisten tyyppien väleillä havaittiin selkeitä eroavaisuuksia. Vanhimmat 

sisarukset ja ainoat lapset saivat melko pitkälti samankaltaiset jakaumat sosiaalisten tyyppien 

suhteen, mutta vanhimman ja nuorempien sisarusten sosiaalisten tyyppien väleillä eroja olikin 

jo selkeästi enemmän. (Kuvio 10.) Vanhimmat ja ainoat lapset saavatkin vanhemmiltaan 

usein varsin samankaltaista kohtelua ja huomiota (Dunn 1983, 796; Falbo 1982, 300), sen 

vuoksi myös heidän sosiaaliset asemat voivat olla varsin samankaltaiset. 

 

Tutkimuksessani vanhimmat lapset saivat keskimmäisiä ja nuorimpia lapsia lähes kaksi kertaa 

enemmän johtaja -nimityksiä oppilasta kohden. Vanhimmat lapset siis mielletään muita 

sisaruksia useammin johtajiksi. Vastaavasti keskimmäiset lapset saivat kolmanneksen 
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vanhimpia ja nuorimpia lapsia enemmän myötäilijä -nimityksiä ja puolet vähemmän 

syrjässäolija -nimityksiä. Nuorimmat lapset sijoittuvat jokaisen sosiaalisten tyyppien ryhmän 

osalta vanhemman ja keskimmäisen väliin. (Kuvio 10.) Kirjallisuudessa vanhimmat sisarukset 

mielletäänkin usein johtajiksi, keskimmäiset sosiaalisiksi ja nuorimmat persoonallisiksi 

(Schönbeck 2009, Nyman 1995, Sironen & Vesterinen 2005). Tutkimukseni tuloksista 

voidaan tehdä samankaltaisia johtopäätöksiä. Schönbeck (2009, 50 - 51) on todennut, että 

sukupuolesta riippumatta nuoremmat sisarukset ovat yleensä vanhempia sisaruksia 

yhteistyöhaluisempia ja ihmissuhdesidonnaisempia, kun taas vanhemmat sisarukset ovat 

hallitsevampia ja tulossuuntautuneempia. Nuorempien sisarusten yhteistyöhaluisuus ja 

ihmissuhdesidonnaisuus näkyy myös heidän saamissa myötäilijä- ja syrjässäolija -nimitysten 

lukumäärissä (Kuvio 10). 

 

 

KUVIO 10. Sisarusaseman yhteys sosiaalisten päätyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

 

Sisarussarjojen vanhimpien lasten taipumus johtajuuteen ilmenee saatujen nimeämisten osalta 

jokaisessa johtajatyypissä, sillä jokaisessa näistä on vanhin sisarus saanut eniten nimeämisiä 

suhteessa oppilasmäärään. Erityisen suuri ero on varajohtaja -nimitysten osalta, joita 

vanhimmat sisarukset saivat kolmanneksen muita sisaruksia useammin. Keskimmäisillä 

sisaruksilla näyttää olevan toisia sisaruksia vähäisempi taipumus toimia johtajina, vaikkakin 

varajohtaja -nimityksiä heillä on suurin piirtein saman verran kuin nuorimmilla sisaruksilla. 

(Kuvio 11.) 
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KUVIO 11. Sisarusaseman yhteys johtajien alatyyppien saamiin nimitysten määriin oppilasta 

kohden 

 

Myötäilijä -nimityksiä tutkittaessa huomaa, kuinka keskimmäiset sisaret ovat saaneet eniten 

nimityksiä jokaisen sosiaalisen tyypin osalta, joskaan apurien ja suosikkien osalta tuo ero ei 

ole huomattavan suuri. Mielenkiintoisena havaintona voidaan kuitenkin pitää sitä, kuinka 

keskimmäiset sisarukset ovat saaneet vanhempiin sisaruksiin nähden viisi kertaa ja 

nuorimpiin sisaruksiin nähden kolme kertaa enemmän nimityksiä sortajien osalta. (Kuvio 12.) 

Schönbeck (2009, 90 - 92) toteaa, että nuoremmat sisarukset ovat usein vanhempia sisaruksia 

radikaalimpia, taipuvaisempia kapinointiin sekä huolettomampia ja humoristisempia. Näiden 

tekijöiden vuoksi he ovat usein tovereiden keskuudessa suositumpia (Emt.). Nämä tekijät ovat 

varmasti osittain syynä suosikki- ja sortaja -nimitysten runsauteen. Keskimmäiset sisarukset 

ovat sosiaalisesti taitavia ja sekin saattaa olla syy siihen, että he syyllistyvät sortamaan 

sosiaalisesti heikompiaan. Launosen ja Pulkkisen (2004, 53) mukaan aggressiivinenkin lapsi 

voi kyetä ottamaan toiset huomioon ja hänellä voi myös olla joitakin sosiaalisia taitoja, jotka 

estävät häntä joutumasta syrjään. 
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KUVIO 12. Sisarusaseman yhteys myötäilijöiden alatyyppien saamiin nimitysten määriin 

oppilasta kohden 

 

Keskimmäisten sisarusten sosiaalisuus näkyy selkeästi myös heidän saamissa syrjässäolija -

nimityksissä. Noita nimityksiä kun on jokaisen sosiaalisen tyypin osalta huomattavasti 

vanhimpia ja nuorimpia sisaruksia vähemmän. Vanhimmat sisarukset taas saivat 

huomattavasti enemmän nimeämisiä sivuutettujen osalta. (Kuvio 13.) Sivuutetuksi tuleminen 

voi johtua heikoista sosiaalisista taidoista, jolloin vanhin sisarus ei pääse ryhmän toimintaan 

mukaan yrityksistään huolimatta. 

 

 

KUVIO 13. Sisarusaseman yhteys syrjässäolijoiden alatyyppien saamiin nimitysten määriin 

oppilasta kohden 
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7.3.2 Sisarusten lukumäärän yhteys sosiaaliseen rooliin koulussa 

Tutkimukseni kohdejoukossa oli 21 yhden sisaruksen omaavaa lasta, 17 kaksi sisarusta 

omaavaa lasta ja 15 kolme tai useampia sisaruksia omaavaa lasta. Kun tutkitaan sosiaalisten 

tyyppien jakautuvuutta sisarusten määrän perusteella, huomataan kuinka samankaltaisesti 

yhden tai kaksi sisarusta omaavien lasten sosiaalisten tyypit ovat jakautuneet. Selkeästi 

nähdään myös se, kuinka paljon kolme tai useampia sisaruksia omaavat lapset poikkeavat 

yhden tai kahden sisaruksen lapsista. Kolme tai useampia sisaruksia omaavat lapset ovat 

saaneet huomattavasti vähemmän nimeämisiä johtajien ja syrjässäolijoiden sosiaalisiin 

päätyyppeihin, mutta enemmän nimeämisiä myötäilijöiden päätyyppiin. (Kuvio 14.) Tämä 

kertoo siitä, kuinka usean sisaren keskellä olevat lapset ovat tottuneet toimimaan suuremmissa 

lapsijoukoissa, eikä heillä ole niin suurta taipumusta ottaa johtajan roolia, muttei myöskään 

syrjäytyä. Syrjässäolija -nimitysten vähäisyys viestii myös sosiaalisista taidoista, jotka 

ehkäisevät syrjäytymistä. 

 

 

KUVIO 14. Sisarusten lukumäärän yhteys sosiaalisten päätyyppien nimeämismääriin 

oppilasta kohden  

 

Kolme tai useampia sisaruksia omaavat lapset saivat selkeästi yhden tai kaksi sisarusta 

omaavia lapsia vähemmän johtaja -nimeämisiä. Erityisen selkeä ero on kuitenkin aitojen 

johtajien osalta, nimittäin yhden ja kahden sisaruksen lapset nimitettiin aidoiksi johtajiksi 

lähes kymmenen kertaa kolmen tai useamman sisaruksen lasta useammin. (Kuvio 15.) Tämä 

kertoo siitä, kuinka usean sisaruksen lapsilla ei tunnu olevan halua ottaa johtaja-asemaa 
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itselleen. He ovat mahdollisesti kotona sisarussarjassaan tottuneet siihen, että vastuunkantajia 

on monta ja vastuun kantaa yleensä joku muu kuin hän itse. 

 

 

KUVIO 15. Sisarusten lukumäärän yhteys johtajien alatyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

 

Kolme tai useamman sisaruksen omaavat lapset ovat sosiaalisesti lahjakkaita ja pidettyjä 

omassa luokassaan. Tämän voi havaita esimerkiksi siitä, että he saivat kolmanneksen yhden 

tai kaksi sisarusta omaavia lapsia enemmän suosikki -nimeämisiä ja monta kertaa vähemmän 

nimeämisiä eristyjien, sivuutettujen ja torjuttujen osalta. (Kuvio 16, Kuvio 17.) Tästä voidaan 

päätellä, että mitä enemmän lapsella on sisaruksia, sitä paremmin hän pystyy koululuokkaan 

sopeutumaan ja siellä toimimaan. Kuitenkin sortaja nimitysten runsas määrä kertoo siitä, että 

sisaruksia omaavat lapset näyttävät käyttävän sosiaalisia lahjojaan myös toisten alistamiseen. 

Kyseessä saattaa olla myös kotoa opittu tapa alistaa heikompiaan ja pönkittää omaa 

asemaansa. 
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KUVIO 16. Sisarusten lukumäärän yhteys myötäilijöiden alatyyppien nimeämismääriin 

oppilasta kohden 

 

 

KUVIO 17. Sisarusten lukumäärän yhteys syrjässäolijoiden alatyyppien nimeämismääriin 

oppilasta kohden 
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7.3.3 Sisarussuhteen laadun yhteys sosiaaliseen rooliin koulussa 

Tutkimukseni 60 oppilaasta suurin osa ilmoitti sisarussuhteensa olevan hyvä, mutta joukosta 

löytyi kuitenkin muutamia, jotka ilmoittivat sisarussuhteensa olevan kohtalainen. 

Tutkimusjoukostani ei löytynyt yhtään lasta, joka olisi ilmoittanut sisarussuhteensa olevan 

huono. Olen tähän kappaleeseen jakanut sisarussuhteet laadun mukaan hyviin ja kohtalaisiin 

niin, että jos oppilas ilmoitti kaikkien sisarussuhteidensa olevan hyviä, niin sisarussuhteeksi 

laitetaan silloin hyvä, mutta jos yksi tai useampi sisarussuhde oli kohtalainen, niin tuon 

oppilaan sisarussuhteeksi merkittiin kohtalainen. 

 

Lockwood ym. (2001) ovat havainneet, että lämmin sisarussuhde on yhteydessä lapsen hyviin 

toverisuhteisiin, sosiaaliseen aktiivisuuteen, suosittuna olemiseen, hyväksyväisyyteen, 

vähäiseen toisten sortamiseen, hylätyksi tulemiseen ja ryhmästä syrjään vetäytymiseen. 

Samankaltaisia seikkoja voidaan löytää myös saamistani tutkimustuloksista. Hyvän 

sisarussuhteen omaavat lapset saivat vähemmän syrjässäolija -nimityksiä ja enemmän 

myötäilijä -nimityksiä (Kuvio 18).  

  

 

KUVIO 18. Sisarussuhteen laadun yhteys sosiaalisten päätyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

 

Sisarussuhteen laadulla näyttää myös olevan huomattavia merkityksiä aito johtaja-, valtias-, 

suosikki-, sivuutettu- ja torjuttu -nimitysten osalta. Paremman sisarussuhteen omaavat lapset 

saivat selkeästi vähemmän nimityksiä sellaisten negatiivisia piirteitä omaavien sosiaalisten 
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tyyppien osalta kuin valtias, sivuutettu ja torjuttu. Kuitenkin huonomman sisarussuhteen 

omaavat lapset saivat enemmän aito johtaja -nimityksiä. Suosikkien osalta ero oli varsin 

huomattava hyvien sisarussuhteiden eduksi ja hyvät sisarussuhteet näyttivät olevan 

yhteydessä suosikkina olemiseen. (Kuvio 19.) Yleisesti ottaen hyvän sisarussuhteen omaavat 

lapset näyttävät joutuvan harvemmin luokassa syrjään ja he ovat myös pidetympiä. Hyvä 

sisarussuhde näyttääkin heijastuvan lapsen sosiaaliseen käyttäytymiseen positiivisella tavalla.  

 

 

KUVIO 19. Sisarussuhteen laadun yhteys sosiaalisiin alatyyppien nimeämismääriin oppilasta 

kohden 

7.5 Yhteenvetoa tuloksista 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisiin rooleihin sisarukset päätyvät luokassa ja 

tutkimukseni pohjaksi valitsin Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien luokittelun. Tuo 

luokittelu sisälsi yhteensä yhdeksän sosiaalista tyyppiä, jotka jakautuivat vaikutusvaltansa 

mukaan kolmeen päätyyppiin. Johtajien päätyyppiin kuuluvat aidot johtajat, varajohtajat ja 

valtiaat. Myötäilijöiden päätyyppiin kuuluvat apurit, suosikit ja sortajat. Syrjässäolijoiden 

päätyyppiin kuuluvat eristyjät, sivuutetut ja torjutut. Tutkimustehtävieni pohjalta laadin 

kysymyslomakkeen, jolla selvitettiin näiden sosiaalisten tyyppien esiintyvyyttä 

kohderyhmässä.  
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Koskenniemen (1982, 106) mukaan suurin osa ryhmäläisistä kuuluu myötäilijöihin, näin 

myös minun tutkimuksessani. Tutkimuksessani kaikista oppilaiden antamista nimeämisistä 

puolet annettiin myötäilijöiden pääluokalle. Johtajat saivat nimeämisistä noin kolmanneksen 

ja syrjässäolijat viidenneksen. Kaikkien sosiaalisten tyyppien jakautuminen ei ollut kovin 

selvää, vaan yhdeksästä sosiaalisesta tyypistä selvimmin erottui yksi selkeä aito johtaja, 

sortaja, eristyjä, sivuutettu ja torjuttu oppilas. Koskenniemi (1982, 101) on todennut, että 

yleensä selväpiirteisimmin erottuvat aidot johtajat, valtiaat, sortajat ja torjutut, mutta muut 

sosiaaliset tyypit eivät ole kovin selväpiirteisiä ja niiden välimuodot ovat yleisiä. 

Tutkimuksessani näkyy selvästi se, kuinka joidenkin oppilaiden kohdalla äänet ovat voineet 

jakautua useampaan sosiaaliseen tyyppiin, mutta painotus oli kuitenkin yleensä samassa 

sosiaalisessa päätyypissä. 

 

Tutkimuksessani positiivisesti värittyneet sosiaaliset tyypit, kuten aidot johtajat, 

tilapäisjohtajat, apurit ja suosikit saivat negatiivisesti värittyneitä sosiaalisia tyyppejä, kuten 

valtiaita, sortajia, eristyjiä, sivuutettuja ja torjuttuja kolme kertaa enemmän nimeämisiä. Tämä 

kertoo sen, että luokat ovat yhtenäisiä ja sosiaaliselta rakenteeltaan toimivia. Toisaalta 

oppilaat ovat saattaneet myös vieroksua toisten oppilaiden nimeämistä negatiiviseen 

sosiaaliseen tyyppiin. 

 

Tutkimuksessani tyttöjen ja poikien väliset erot sosiaalisten tyyppien jakautuvuudessa olivat 

huomattavat. Tytöt nimettiin johtajiksi puolet poikia useammin, kun vastaavasti pojat 

nimettiin syrjässäolijoiksi kolme kertaa tyttöjä useammin. Tutkimuksessani pojat näyttäytyvät 

muutenkin tyttöjä useammin sosiaalisesti ajateltuna negatiivisissa rooleissa, eivätkä he 

sopeudu sosiaalisilta taidoiltaan kouluun yhtä hyvin kuin tytöt.  

 

Ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten nimeämissä ei ollut suuria eroavaisuuksia. 

Johtaja -nimityksiä molemmat saivat suurin piirtein saman verran, mutta yksi eroavaisuus 

löytyi kuitenkin myötäilijöiden ja syrjässäolijoiden osalta. Ainoat lapset nimettiin 

syrjässäolijoihin kaksi kertaa sisaruksia omaavia lapsia useammin. Ainoiden lasten suurempaa 

nimeämisten määrää syrjässäolioiden osalta selittää huomattavasti suurempi määrä 

nimeämisiä torjuttujen osalta. Ainoat lapset saattavat toimia koulussa itsekkäästi ja muista 

poikkeavalla tavalla, jonka vuoksi heidän seuraansa saatetaan välttää. Sisaruksia omaavat 
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lapset saivat kuitenkin hieman enemmän nimeämisiä myötäilijöiden osalta. Tämä kertoo 

osaltaan heidän paremmasta luokkaan sopeutumisestaan ja sosiaalisista taidoistaan. 

 

Vanhimmat sisarukset ja ainoat lapset saivat melko pitkälti samankaltaiset jakaumat 

sosiaalisten tyyppien suhteen, mutta vanhimman ja nuorempien sisarusten sosiaalisten 

tyyppien väleillä eroja olikin jo selkeästi enemmän. Vanhimmat ja ainoat lapset saavatkin 

vanhemmiltaan usein varsin samankaltaista kohtelua ja huomiota (Dunn 1983, 796; Falbo 

1982, 300), sen vuoksi myös heidän sosiaaliset asemat voivat olla varsin samankaltaiset. 

Vanhimmilla sisaruksilla on selkeästi nuorempia sisaruksia suurempi taipumus toimia 

johtajan roolissa koulussa, kun taas keskimmäiset sisaret toimivat muita sisaruksia 

harvemmin johtajan roolissa. Keskimmäisten lasten sosiaalisuus ilmeni tosin siinä, että he 

saivat vanhimpia ja nuorimpia sisaruksia enemmän myötäilijä -nimityksiä ja vähemmän 

syrjässäolija -nimityksiä. Nuorimmat sisarukset sijoittuivat jokaisessa sosiaalisessa 

päätyypissä vanhempien sisarusten väliin. Kirjallisuudessa vanhimmat sisarukset 

mielletäänkin usein johtajiksi, keskimmäiset sisarukset sosiaalisiksi ja nuorimmat 

persoonallisiksi (Schönbeck 2009, Nyman 1995, Sironen & Vesterinen 2005).  

 

Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että sisarusten lukumäärälläkin näyttää olevan 

vaikutusta lasten sosiaalisiin tyyppeihin. Kolme tai useampia sisaruksia omaavat lapset 

näyttävät viihtyvän vähemmän johtajan roolissa, mutta toisaalta he tuntuvat myös jäävän 

luokassaan syrjään harvemmin. Usean sisaruksen kanssa kasvaneet lapset ovat tottuneet 

elämään suuremmassa lapsijoukossa ja jakamaan vastuuta. Sen sijaan kolmen tai useamman 

sisaruksen lapset saivat vähemmän sisaruksia omaavia lapsia enemmän myötäilijä -

nimityksiä, joka taas kertoo kyvystä toimia ryhmän rivijäsenenä. Kolmen tai useamman 

sisaruksen lapset myös saivat enemmän suosikki -nimityksiä, joka kertoo sosiaalisesta 

lahjakkuudesta. Yhden tai kaksi sisarusta omaavat lapset sen sijaan saivat keskenään hyvin 

samankaltaisia määriä nimityksiä sosiaalisten tyyppien osalta. Mielenkiintoisena seikkana 

havaitsin sen, että useamman sisaruksen lapsilla näytti olevan suurempi taipumus sortaa 

toisia. Se voi olla seurausta siitä, että lapsi on tottunut kotonaan pitämään puolensa usean 

muun lapsen kanssa tai sitten lapsi käyttää sosiaalisia lahjojaan toisten sortamiseen. 

 

Tutkimukseeni vastanneista oppilaista suurin osa ilmoitti sisarussuhteidensa olevan hyviä, 

mutta joukosta löytyi myös joitakin kohtalainen sisarussuhteen omaavia lapsia. Lockwood 
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ym. (2001) ovat havainneet, että lämmin sisarussuhde on yhteydessä lapsen hyviin 

toverisuhteisiin, sosiaaliseen aktiivisuuteen, suosittuna olemiseen, hyväksyväisyyteen, 

vähäiseen toisten sortamiseen, hylätyksi tulemiseen ja ryhmästä syrjään vetäytymiseen. 

Samankaltaisia seikkoja voidaan löytää myös saamistani tutkimustuloksista. Hyvän 

sisarussuhteen omaavat lapset näyttävät joutuvan luokassaan harvemmin syrjään ja he ovat 

muutenkin pidetympiä.  

 

Tutkimukseeni osallistui kolme luokkaa ja myös luokkien opettajat vastasivat tutkimukseen. 

Hieman yllättäen opettajien näkemys luokkien sosiaalisista tyypeistä poikkesi varsin paljon 

oppilaiden näkemysten kanssa. Ero näkyy esimerkiksi siinä, että vaikka jokaisesta luokasta 

pystyi oppilaiden nimeämisten perusteella tunnistamaan selkeän aidon johtajan, ei kaksi 

kolmesta opettajasta ollut asiasta samaa mieltä. Kolmesta luokanopettajasta ainoastaan 

yhdellä oli luokastaan useamman vuoden kokemus ja kaksi muuta olivat luokkansa kanssa 

ensimmäistä vuotta. Tämä selittänee osittain tulosten poikkeavuutta. 

 

Tutkimustuloksistani voi päätellä, että sisaruksilla on kotonaan erilaisia rooleja, joita he 

pyrkivät siirtämään mukanaan myös kouluun. Lapsen kotonaan omaksuma rooli on tuttu ja 

turvallinen, joten hän pyrkii toimimaan samassa roolissa myös koulussa. Sisarussuhteessa 

lapset kasvavat rinta rinnan ja samalla heidän sosiaalisuutensa kehittyy. Sosiaalinen 

lahjakkuus ja kyky toimia ryhmässä näkyvät siinä, ettei oppilas ajaudu luokassaan syrjään ja 

hänestä usein pidetään. Lasten sisarussuhteiden määrällä ja laadullakin näyttää olevan 

vaikutusta siihen, millaiseen rooliin hän koulussa päätyy. Lapsi oppii kotona toimimaan 

erilaisten sisarusten kanssa ja tuo sosiaalinen kyvykkyys siirtyy mukana uuteen ryhmään 

mentäessä. Tällä tavoin ajateltuna voitaisiinkin olettaa, että mitä enemmän erilaisia sisaruksia 

lapsella on kotonaan, sitä useampien ihmisten kanssa hän osaa toimia kodin ulkopuolella. 

Useampi sisarus ja hyvä sisarussuhde ehkäisevät tutkimukseni mukaan lasten syrjäytymistä. 
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8 POHDINTA 

Tutkimukseni teko oli pitkä prosessi, joka alkoi teoreettisen viitekehyksen kokoamisella 

kandidaatintyönäni keväällä 2011 ja jatkui kevääseen 2013 asti. Tutkimukseni tavoite on 

kandidaatintyöstäni lähtien ollut kirkkaana mielessä, joskin se on tarkentunut ja selkeytynyt 

pitkin matkaa. Tutkimuksen tekeminen on edennyt mielekkään aiheen vuoksi joutuisasti 

muutamia pieniä suvantovaiheita lukuun ottamatta. Tutkimukseni aiheeseen päädyin siksi, 

koska olen itse sisarussarjan keskimmäinen ja olen usein miettinyt sisarusasemani vaikutusta 

omaan kehitykseeni. Aiheeseen minua motivoi myös ystäväni, jolla on tapana painottaa sitä, 

kuinka vaikeaa keskimmäisellä lapsella aina onkaan.  

 

Useat tutkijat korostavat sisarussuhteiden merkityksellisyyttä lapsen sosiaalisuuden ja 

persoonallisuuden kannalta, mutta siitä huolimatta aiheesta on tehty suhteellisen vähän 

tutkimuksia. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa lapsi oppii arkielämän kannalta 

tärkeitä taitoja (Takala & Takala 1988, 22). Lapsen suhde sisaruksiinsa on usein ihmiselämän 

pitkäkestoisin suhde, joten sen merkityksellisyys on siksi huomattava. Myös sisarussuhteen 

laadulla näyttää olevan merkitystä sille, kehittyykö lapselle yhteisöllisyyden kannalta tärkeitä 

taitoja. 

 

Tutkimuksessani halusin syventyä sisarusten vaikutuksiin ja selvittää sen, päätyvätkö 

erilaisten sisarussarjojen sisarukset tietynlaisiin rooleihin koulussa ja onko sosiaalisella 

roolilla koulussa yhteyttä lapsen sosiaaliseen rooliin kotona. Tutkimusta aloitellessani 

tavoitteeni oli lähteä selvittämään sitä, miksi saman perheen lapset ovat niin erilaisia, vaikka 

he toimivat usein samassa koulu- ja perheyhteisössä. Tutkimukseni edetessä kokosin yhteen 

tietoa lapsen sosiaalisesta ja persoonallisesta kehityksestä sekä sisarusten vaikutuksesta ja 

lasten rooleista. Riittävän laajan teoreettisen viitekehyksen luominen on tärkeää, sillä sen 
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avulla tutkija perehtyy tutkittavaan aiheeseen (Syrjäläinen 1995, 80). Teoreettisen 

viitekehyksen kokoamisen jälkeen asetin tutkimusongelmat. Tutkimusongelmien 

selkeytymisen jälkeen laadin tutkimuslomakkeen, jonka testautin yhdellä luokalla. 

Lomakkeen testaaminen on oleellinen osa tutkimuksen toteutusta, sillä lomakkeen on syytä 

olla mahdollisimman viimeistelty, jotta sillä kerättävä aineisto olisi mahdollisimman hyvä. 

Lomakkeen testaus parantaa myös tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta pyrin lisäämään 

myös keräämällä aineiston koko kohderyhmältä samanaikaisesti. Aineiston keruun jälkeen 

kokosin aineiston taulukoiksi, jotka analysoin laadullisin ja määrällisin menetelmin.  

 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valitsin alakoulun viimeisimmät vuosiluokat, sillä tuon ikäiset 

lapset omaavat yleensä jo kyvyn arvioida omaa ja luokkatovereidensa toimintaa. Lisäksi 

alakoulun viimeiset vuosiluokat ovat yleensä toimineet jo useita vuosia yhdessä, joten he 

tuntevat toisensa ja myös roolit ovat melko vakiintuneet. Minun tutkimusryhmäni koostui 

kahdesta 6. luokasta ja yhdestä 5. luokasta eli kaikkineen yhteensä 60 oppilaasta. 

Tutkimukseni kohderyhmän valinta oli onnistunut, sillä oppilaat pystyivät onnistuneesti 

nimeämään luokkansa oppilaita erilaisiin sosiaalisiin rooleihin. Oppilaiden itsearviointeja en 

pystynyt tutkimuksessani hyödyntämään, koska lähes kaikki oman roolinsa lomakkeeseen 

laittaneet oppilaat ilmoittivat oman roolinsa olevan apuri. Tämä saattoi johtua siitä, ettei 

oppilailla ollut halua arvioida omaa rooliaan tai sitten oppilailla ei ollut kypsyyttä oman 

roolinsa arviointiin. 

 

Tutkimukseni lähtökohdaksi valitsin Koskenniemen (1982) jaottelun luokan sosiaalisista 

tyypeistä, sillä se vaikutti olevan kattava ja yleisesti hyväksytty ryhmän rooleja käsittelevä 

roolijaottelu. Roolijaottelun valittuani laadin tutkimuslomakkeen, jossa selvitettiin näiden 

sosiaalisten tyyppien esiintyvyyttä luokassa Guess Who -tyyppisillä oppilaskuvauksilla. 

Aineiston monipuolistamiseksi lomakkeessa oli myös kohta, johon oppilaat saivat nimetä ja 

kuvata niitä oppilaita, jotka eivät valmiisiin Guess Who -kuvauksiin sopineet. Lomakkeissa 

selvitettiin oppilaiden ikä, sukupuoli, sisarusten iät ja sukupuolet sekä sisarussuhteiden laadut. 

Näiden muuttujien avulla pystyin vertailemaan saatuja tutkimustuloksia. Pääosassa 

tutkimuksessani olivat oppilailta Guess Who -menetelmällä saadut tulokset. Näitä tuloksia 

pystyi luotettavasti vertailemaan ja luomaan niiden avulla selkeitä kuvioita. Näiden tulosten 

tukena käytin oppilaiden toisista oppilaista kirjoittamia avoimia kuvauksia sekä opettajan 

näkemystä oppilaiden rooleista. Avoimia kuvauksia on hyödynnetty objektiivisesti ja niiden 
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tarkoituksena on antaa hieman tietoa siitä, millaisia kuhunkin sosiaaliseen rooliin päätyvät 

oppilaat ovat. Tutkimukseni tutkii sisarusten yhteyttä lasten rooleihin koulussa ja tavoitteeni 

on etsiä yhteyksiä oppilaiden roolien ja sisarussuhteiden väleillä. Tutkimukseni ei esittele 

syvempiä syy-seuraus - suhteita, vaan saatuja tuloksia käsittelen lähinnä teoreettisen 

viitekehyksen avulla.  

 

Mielestäni tutkimukseni menetelmät ovat perusteltuja ja saadut tuloksetkin jollain tasolla 

yleistettävissä, vaikkakaan otanta (n=60) ei ole valtakunnallisella tasolla kovin suuri. 

Suuremmalla otannalla olisin voinut saada aineistosta paremmin yleistettävän, mutta 

tämänkokoisena se on lähinnä suuntaa antava. Tutkimukseni kannalta olisi ollut kuitenkin 

parempi, jos erilaisten sisarussuhteiden jakaumat olisivat olleet paremmin tasapainossa 

keskenään esimerkiksi ainoiden lasten ja sisaruksia omaavien lasten osalta. Tutkimukseni 

kannalta sillä ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä, koska tutkimukseni tavoite oli kuitenkin 

tutkia sisaruksia omaavien lasten rooleja. 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

Tutkimuksessani havaitsin, että kaikki Koskenniemen (1982) sosiaaliset tyypit olivat 

kolmessa kohdeluokassani edustettuina, joskaan edustus ei ollut kaikilla samanlainen. 

Koskenniemen (1982, 101) sosiaalisten tyyppien jaottelu jakaantuu vaikutustapansa mukaan 

kolmeen pääluokkaan, joista jokainen jakaantuu vielä kolmeen alaluokkaan. Johtajien 

pääluokka jakaantuu aitoihin johtajiin, varajohtajiin ja valtiaisiin. Myötäilijöiden pääluokka 

jakaantuu apureihin, suosikkeihin ja sortajiin. Syrjässäolijoiden pääluokka taas jakaantuu 

eristyjiin, sivuutettuihin ja torjuttuihin. Jokaista näistä edellä mainituista sosiaalisista rooleista 

esiintyi tutkimuksessani. Koskenniemen (1982, 106) mukaan myötäilijät ovat näistä 

pääluokista yleisin. Myös minun tutkimuksessani myötäilijät saivat lähes puolet kaikista 

tutkimukseni nimeämisistä. Johtajat saivat taas noin kolmanneksen ja syrjässäolijat 

viidenneksen.  

 

Saamistani tuloksista näkee selkeästi sen, millainen vaikutus sisaruksilla lapsen rooleihin. 

Sisaruksia omaavat lapset ja ainoat lapset näyttivät toimivan lähes yhtä usein johtajan 

roolissa, sen sijaan sisaruksia omaavilla lapsilla näytti olevan suurempi taipumus 
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myötäilijöiksi ja pienempi taipumus syrjässäolijoiksi. Yhtenä syynä tähän voi nähdä sen, 

kuinka sisaruksien kanssa elävät lapset ovat sisarussuhteissaan oppineet sosiaalisia taitoja, 

joiden ansiosta he sopeutuvat paremmin ryhmään ja ajautuvat harvemmin syrjään. Sisaruksia 

omaavilla lapsi näyttää myös olevan suurempi taipumus valtiaana toimimiseen. Lapsi on 

voinut kotoaan oppia komentelemaan pienempiä sisaruksiaan ja tuo tapa on siirtynyt mukana 

kouluun, tai vaihtoehtoisesti häntä komennellaan kotona vanhempien sisarusten toimesta, 

jolloin hän itse komentelee muita koulussa. 

 

Yleisesti ottaen tutkimuksessani havaitsin sen, kuinka ryhmän toiminnan kannalta paremmat 

roolit, kuten aidot johtajat, tilapäisjohtajat, apurit ja suosikit keräsivät valtiaita, sortajia, 

eristyjiä, sivuutettuja ja torjuttuja enemmän nimeämisiä. Oppilaat siis huomattavasti 

useammin ilmoittivat luokkatoverinsa sosiaalisesti katsottuna positiiviseen rooliin ja ryhmän 

sosiaalista toimintaa vaikeuttavat roolit jäävät selkeästi vähemmälle huomiolle. Tämä kertoo 

siitä, että kaikki kohdeluokat ovat sosiaalisilta rakenteiltaan toimivia. 

 

Vanhemmat ja sisarukset vaikuttavat molemmat yksilön kehitykseen, vaikutus on kuitenkin 

erilainen. Lapsen sisarussuhteen erityisyys johtuu siitä, että toisin kuin lapsen suhde 

vanhempaan, on sisarussuhde vertaissuhde ja siksi tasapuolisempi. Ikätoverien ja vertaisten 

kanssa toimiessa kehittyvät lapsen persoona ja sosiaaliset taidot (Nurmiranta ym. 2009, 58) ja 

vertaissuhteet vaikuttavat myös aggressiivisuuden, sosiaalisuuden ja moraalisten arvojen 

kehitykseen (Hartup 1982, 158, 169). Sisaruksia omaavien lasten sosiaalinen kyvykkyys 

ilmenee erityisen hyvin suosikki -nimitysten suuresta määrästä. Suosikki tulee hyvin toimeen 

ryhmässään ja omaa paljon ystäviä. Suosikkina oleminen viestii usein toverien arvostuksesta 

ja lapsen kyvystä ottaa toiset huomioon. Suosikki -nimitysten määrä kertoo myös sosiaalisesta 

lahjakkuudesta ja kyvystä toimia tovereiden keskuudessa.  

 

Mielenkiintoista oli havaita se, kuinka ainoat lapset tulivat huomattavasti useammin 

torjutuiksi, mutta vastaavasti eristyivät harvemmin. Tämä saattaa viestiä siitä, kuinka ainoat 

lapset saattavat poiketa ryhmästä niin, paljon että muu ryhmä alkaa torjua heitä. Ainoa lapsi 

on myös saattanut kotoa oppia saamaan tahtonsa läpi, eikä ole oppinut ottamaan toisia 

huomioon. Tällainen saattaa aiheuttaa muissa oppilaissa inhoa ja halua pysyä erillään. 

Sisarusten puuttuessa ei lapsi välttämättä opi käsittelemään kiistoja ikätovereidensa kanssa, 

vaan nämä taidot täytyy opetella kodin ulkopuolella (Schönbeck 2009, 50 - 52). Launosen ja 
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Pulkkisen (2004, 53) mukaan heikot sosiaaliset taidot voivatkin johtaa syrjintään 

toveriryhmässä. 

 

Tutkimuksessani havaitsin yllättävän selkeän eron tyttöjen ja poikien roolien suhteen. 

Tutkimustuloksissani tytöt näyttävän toimivan koulussa poikia useammin aitoina johtajina, 

varajohtajina, apureina ja suosikkeina, kun vastaavasti pojat toimivat useammin sortajina, 

eristyjinä, sivuutettuina ja torjuttuina. Näiden tulosten perusteella voidaan huomata se, kuinka 

paljon poikia paremmin tytöt kouluun sopeutuvat. Pojilla näyttää olevan enemmän 

taipumuksia päätyä sosiaalisesti ajateltuna negatiivisempaan rooliin koulussa. Erityisen 

huomattavat erot olivat sortajien ja eristyjien osalta. Nimittäin poikia nimettiin sortajiksi neljä 

ja eristyjiksi kuusi kertaa tyttöjä useammin.  

 

Yhtenä tutkimukseni lähtökohtana oli tutkia sisarusaseman vaikutusta oppilaan rooliin 

koulussa. Tutkimuksessani oli huomattava määrä lapsia erilaisista sisarussarjoista, tämän 

vuoksi jaoin oppilaat sisarusasemansa mukaan vanhimpiin, keskimmäisiin ja nuorimpiin 

sisaruksiin. Roolien jakautumista tutkiessani havaitsin, että vanhimpien sisarusten ja ainoiden 

lasten välillä näytti olevan yllättävänkin samankaltaiset sosiaalisten tyyppien jakautumat. 

Dunn (1983, 796) ja Falbo (1982, 300) ovatkin todenneet, että vanhin sisarus ja ainoa lapsi 

saavat vanhemmiltaan suhteellisen samankaltaista kohtelua. Tuo samankaltainen kohtelu ja 

vastuunanto kotona voi johtaa ainoiden lasten ja vanhimpien lasten samankaltaisiin rooleihin. 

Vanhempien ja nuorempien sisarusten väleillä erot olivatkin jo selkeämmät. Näitä eroja 

voitaneen selvittää osittain persoonallisilla taipumuksilla ja osittain ympäristön eli tässä 

tapauksessa pääosin vanhempien ja sisarusten vaikutuksella. Ahokkaan (2010, 157) mukaan, 

jos vahvassa auktoriteettiasemassa oleva henkilö kohtelee lasta tietyn roolin mukaisesti, voi se 

johtaa siihen, että lapsi lopulta asettuu rooliin.  

 

Vanhimmat sisarukset miellettiin tutkimuksessani useimmiten johtajiksi ja keskimmäiset 

sisarukset myötäilijöiksi. Kaikissa kolmessa sosiaalisten tyyppien pääluokassa nuorimmat 

sisarukset sijoittuivat vanhimpien ja keskimmäisten sisarusten väliin. Kirjallisuudessa 

vanhimmat sisarukset mielletäänkin usein johtajiksi, keskimmäiset sisarukset sosiaalisiksi ja 

nuorimmat persoonallisiksi (Schönbeck 2009, Nyman 1995, Sironen & Vesterinen 2005). 

Keskimmäisten lasten sosiaalisuudesta antavat viitteitä myös muita sisaruksia vähäisempi 

taipumus syrjäytyä ja suurempi suosikki -nimeämisten määrä. Vaikka keskimmäiset lapset 
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vaikuttavatkin olevan sosiaalisesti lahjakkaita ja osaavat toimia ryhmässä, niin 

tutkimustulokseni antavat myös viitteitä siitä, että he saattavat myös käyttää taitojaan hyväksi 

ja päätyä sortamaan sosiaalisesti heikompiaan. 

 

Sisarusten lukumäärän vaikutusta lapsen sosiaalisille rooleille tutkiessani havaitsin, että 

kolme tai useampia sisaruksia omaavilla lapsilla näyttää olevan vähäisempi riski syrjäytyä 

luokassaan, eikä heillä näytä olevan taipumuksia johtajankaan rooliin. Usean sisaruksen 

kanssa toimiessaan he ovat tottuneet vastuun jakamiseen ja suuremmassa lapsiryhmässä 

toimimiseen. He osaavat toimia ryhmässä ja ovat oppineet roolijaon merkityksen ryhmän 

hierarkian kannalta, eikä heillä ole taipumusta pyrkiä johtoon. Usean sisaruksen kanssa elävät 

lapset oppivat jo kotonaan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja tuo taito siirtyy mukana 

uuteen sosiaaliseen tilanteeseen. Sosiaalista taidoista kertovat myös suuri määrä suosikki -

nimityksiä, mutta sosiaalisilla taidoilla näytti tässäkin tapauksessa olevan vaikutusta saatuihin 

sortaja -nimityksiin. Nimittäin sisarusten suuremmalla lukumäärällä näytti myös olevan 

vaikutusta suurempaan taipumukseen sortaa muita.  

  

Tutkimuksessani kiinnitin huomiota myös sisarussuhteen laadun merkitykseen. Vastaajat 

ilmoittivat tutkimuslomakkeessa suhteensa jokaiseen sisarukseensa kolmesta vaihtoehdosta: 

hyvä, kohtalainen ja huono. Yleisesti ottaen suurin osa vastaajien sisarussuhteista oli hyviä, 

mutta joukosta löytyi myös joitain kohtalaiseksi ilmoitettuja sisarussuhteita. Hyvillä 

sisarussuhteilla näytti olevan positiivinen vaikutus lapsen sosiaaliseen toimintaan koulussa. 

Kohtalaisia sisarussuhteita omaavilla lapsilla näytti olevan suurempi taipumus syrjäytyä ja 

hyvät sisarussuhteet omaavat lapset saivat myös selkeästi enemmän suosikki -nimityksiä. 

Hyvillä sisarussuhteilla näyttää olevan yhteys lapsen sosiaaliseen toimintaan koulussa, mutta 

tutkimustuloksistani näkee myös sen, että hyvät sisarussuhteet omaavat lapset nimitetään 

koulussa johtajiksi kohtalaisen sisarussuhteen omaavia lapsia harvemmin. Kohtalainen 

sisarussuhde voi myös olla seurausta kotona tapahtuvasta sisarusten välisestä valtataistelusta. 

Tämä voi selittää kohtalaisen sisarussuhteen omaavan lapsen taipumusta johtajan rooliin 

koulussa. 

 

Tutkimuksessani otettiin huomioon myös oppilaan oma ja luokanopettajan näkökulma. 

Oppilaat eivät kunnolla kyenneet tai heillä ei ollut halua arvioida omaa rooliaan, vaan lähes 

kaikki oppilaat ilmoittivat oman roolinsa olevan apuri. Tämän vuoksi katsoin parhaaksi jättää 
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oppilaan itsearvioinnin tutkimuksessani huomiotta. Myös opettajien näkökulma poikkesi 

oppilaiden näkökulmasta yllättävän paljon ja joissain tapauksissa opettajat nimesivät rooleihin 

oppilaita, joita luokan oppilaat eivät olleet nimenneet kertaakaan. Erityisen paljon luokan 

näkökulmasta poikkesi kahden tutkimukseeni osallistuneen opettajan näkemys. Tuohon 

poikkeavuuteen lienee yksi selitys siinä, että nämä kaksi opettajaa olivat toimineet luokkiensa 

mukana tutkimuksen toteutuksen aikaan vasta noin puoli vuotta, kun taas yhden luokan 

opettajalla oli luokastaan usean vuoden kokemus. Opettajien näkökulmat kuitenkin joissain 

tilanteissa vahvistivat luokan oppilaiden näkökulmia. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni tulokset noudattelevat melko pitkälti teoreettisen 

viitekehitykseni linjoja. Sisarusten määrällä ja sisarusasemalla vaikuttaa olevan 

huomattaviakin merkityksiä lapsen sosiaalisiin taitoihin ja sitä kautta lapsen sosiaaliseen 

rooliin koulussa. Lapsen sosiaalinen kyvykkyys vähentää mahdollisuutta joutua koulussa 

syrjityksi ja lisää mahdollisuutta hankkia ystäviä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että aina lapset 

eivät käytä sosiaalisia kykyjään oikein, vaan joskus syyllistyvät toisten lasten sortamiseen. 

Lapset tuntuvat myös siirtävän roolejaan kotoa kouluun, koska vanhimmilla lapsilla näyttää 

olevan suurin taipumus johtamiseen, kun vastaavasti keskimmäiset lapset ja suuren 

sisarussarjan lapset toimivat aktiivisina ryhmän jäseninä pyrkimättä kuitenkaan johtajan 

rooliin. 

8.2 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Tutkimukseni oli vain pintaraapaisu sisarusten roolien tutkimiseen. Tavoitteeni oli selvittää, 

että onko sisarusten rooleilla koulussa jokin yhteys sisarusten rooleihin kotona. Saamani 

tulokset esittelevät sisarussuhteita yleisesti, muttei niiden avulla päästä syvemmälle 

sisarussuhteiden merkityksen ja lasten ryhmäroolien väliseen yhteyteen. Tutkimuksessani 

havaitsin selkeitä yhteyksiä sisarusten lukumäärän, sisarusaseman ja sisarussuhteiden laadun 

ja lasten ryhmäroolien välillä. Jos näitä tuloksia haluaisin syventää, voisi tutkimusta viedä 

enemmän kohti sisarussuhteita ja tutkia haastattelun avulla yksilön sisarussuhteiden laatua ja 

yksilön asemaa koulussa. Tekemäni tutkimus lähinnä ilmoittaa oppilaan olevan tietyssä 

roolissa ja perustelee syitä teoreettisesta näkökulmasta, mutta haastattelujen avulla voitaisiin 

saada käytännöllisempi vastaus sille, miksi kyseinen oppilas on juuri kyseisessä roolissa.  
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Tutkimukseni kohdejoukoksi valitsin luokan kokonaisuudessaan, sisältäen opettajan ja kaikki 

luokan oppilaat. Jos tutkimuksestani haluaisin tehdä lisätutkimuksen, voisi mukaan ottaa 

myös valittujen oppilaiden sisaruksia. Tuomalla esille toisten sisarusten näkökulmaa, 

voitaisiin selvittää paremmin se, millaisessa roolissa lapsi elää kotonaan. Sisaruksia ja 

kanssaoppilaita haastattelemalla voitaisiin päästä syvempään ymmärrykseen sisarussuhteen ja 

toverisuhteen vastavuoroisuudesta sekä merkityksistä, joihin ei tässä tutkimuksessa päästä 

käsiksi.  

 

Koulussa oppilas päätyy yleensä tiettyyn rooliin tai sosiaaliseen asemaan oman persoonansa 

ja toimintansa vuoksi (Koskenniemi 1982, 100; Laine 1997, 208). Aina ei kuitenkaan voida 

varmaksi sanoa, onko oppilaan rooli hänen käyttäytymisestään lähtöisin, vai johtuuko hänen 

käyttäytymisensä hänelle annetusta roolista (Laine 1997, 208). Sisaruksia haastattelemalla 

voisi myös tutkia koulun vaikutusta lapsen sosiaaliseen toimintaan kotona. Tutkimukseni 

tuloksista voidaan selkeästi nähdä, millainen yhteys sisaruksilla on lapsen rooliin koulussa, 

mutta mielenkiintoinen lisätutkimusaihe voisi koskea sitä, miten lapsen asema koulussa 

vaikuttaa lapsen rooliin ja toimintaan kotona. 

 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valitsin alakoulun viimeiset luokka-asteet, jolloin luokan 

sosiaaliset roolit ovat kohtuullisen vakiintuneet, oppilaat ovat oppineet tuntemaan toisensa ja 

heillä on myös kykyä arvioida itseään ja muita. Mielenkiintoinen jatkotutkimusmahdollisuus 

olisi myös tutkia sisarussuhteiden vaikutusta uuden ryhmän muotoutumisessa. Tutkimus voisi 

suuntautua esimerkiksi ensimmäiseen vuosiluokkaan tai vaihtoehtoisesti lasten aloittaessa 

uudessa koulussa seitsemännen vuosiluokan. Alakoulun viimeisillä vuosiluokilla olevilla 

lapsilla on jo kohtuullisen pitkä kokemus ryhmässä toimimisesta, kun taas ensimmäistä 

vuosiluokkaa aloittavilla lapsilla omien sisarusten merkitys sosiaalisen toiminnan kannalta voi 

olla huomattavampi. Omasta tutkimuksestani olisi myös mielenkiintoista siirtyä tutkimaan 

tutkimuksen kohteena olevien lasten rooleja uudessa ryhmässä esimerkiksi seitsemännen 

vuosiluokan keväällä. Olisi mielenkiintoista nähdä, säilyvätkö vai muuttuvatko oppilaiden 

roolit. 

 

Tutkimustuloksiani olisi voinut syventää esimerkiksi luokkaolosuhteissa luokan sosiaalista 

rakennetta havainnoimalla tai lisäämällä tutkimuslomakkeeseen enemmän avoimia kuvauksia 
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mahdollistavia kohtia. Saamani tutkimustulokset kertovat lähinnä sen, millainen rooli on 

erilaisilla sisaruksilla, mutta sisarussuhteen laadun tutkimisen suhteen ei päästä kovin syvälle. 

Haastattelu olisi mahdollistanut tarkemman sisarussuhteiden tutkimisen valituilta 

kohdehenkilöiltä. 
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LIITE 1: Kyselylomake oppilaalle 

 

Nimi: _____________________________ 

Ikä: ________  Luokka: ______________     

 

Sisarukset: Jätä rivi tyhjäksi jos sinulla ei ole siskoja tai veljiä. Erota sisarustesi iät 

toisistaan pilkulla. 

Minkä ikäisiä siskosi ovat? 

___________________________________________________ 

Minkä ikäisiä veljesi ovat? 

____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ohessa on yhdeksän kuvausta erilaisista oppilaista. Lue ensin kaikki kuvaukset läpi ja 

sijoita sen jälkeen luokkasi oppilaat parhaiten hänelle sopivaan kohtaan. Jokaisen 

oppilaan nimen voit kirjoittaa ainoastaan yhden kerran. Nimeä myös itsesi.  

 

1. Tämä oppilas jättäytyy luokassa usein yksin, eikä halua toimia yhdessä muiden kanssa: 

________________________________________________________________ 

2. Tämä oppilas haluaa muiden seuraan, mutta hän jää silti usein yksin: 

________________________________________________________________ 

3. Tämän oppilaan seuraa toiset oppilaat pyrkivät välttämään: 

________________________________________________________________ 

4. Tällä oppilaalla on luokassa paljon ystäviä ja monet haluaisivat ystävystyä hänen 

kanssaan: 

________________________________________________________________ 

5. Tämä oppilas kiusaa usein toisia oppilaita: 

________________________________________________________________ 

6. Tämä oppilas päättää usein asioista luokassa komentelemalla tai pakottamalla muita: 

________________________________________________________________ 

7. Tämä oppilas on lahjakas monessa asiassa ja sopisi parhaiten luokan presidentiksi: 

________________________________________________________________ 

8. Tämä oppilas sopisi luokan johtajaksi joillain oppitunneilla, muttei aina: 

________________________________________________________________ 



 

9. Tämä oppilas on reippaasti mukana luokan toimissa, mutta hänellä ei ole luokassa 

juurikaan valtaa päättää luokan yhteisistä asioista: 

________________________________________________________________ 

10.  Tämä oppilas ei sovi mihinkään edellisistä kuvauksista. Millainen tämä oppilas on? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  



 

LIITE 2: Kyselylomake opettajalle 

 

Luokka: ____________________ 

Ohessa on yhdeksän kuvausta erilaisista oppilaista. Nimeä ja numeroi luokkasi oppilaat 

parhaiten kuvaukseen sopivaan järjestykseen. Jokaisen oppilaan voit nimetä vain 

kerran. Tarvittaessa voit jättää kohtia myös tyhjäksi. 

1. Tämä oppilas jättäytyy luokassa usein yksin, eikä halua toimia yhdessä muiden kanssa: 

______________________________________________________________ 

2. Tämä oppilas haluaa muiden seuraan, mutta hän jää silti usein yksin: 

________________________________________________________________ 

3. Tämän oppilaan seuraa toiset oppilaat pyrkivät välttämään: 

________________________________________________________________ 

4. Tällä oppilaalla on luokassa paljon ystäviä ja monet haluaisivat ystävystyä hänen 

kanssaan: 

________________________________________________________________ 

5. Tämä oppilas kiusaa usein toisia oppilaita yksin tai toisten oppilaiden kanssa: 

________________________________________________________________ 

6. Tämä oppilas päättää usein asioista luokassa komentelemalla tai pakottamalla muita: 

________________________________________________________________ 

7. Tätä oppilasta kunnioitetaan luokassa, hän on lahjakas monessa asiassa ja sopisi luokan 

johtajaksi:  

________________________________________________________________ 

8. Tämä oppilas sopisi luokan johtajaksi kun ollaan hänen osaamisalueellaan tai kun luokan 

oikea johtaja (kohta 7) on poissa: 

________________________________________________________________ 

9. Tämä oppilas on reippaasti mukana luokan toimissa, mutta hänellä ei ole luokassa 

juurikaan valtaa päättää luokan yhteisistä asioista: 

________________________________________________________________ 

10.  Tämä oppilas ei sovi mihinkään edellisistä kuvauksista. Luonnehdi tätä oppilasta 

lyhyesti: 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 



 

LIITE 3a: Luokan 1 sosiaalisten tyyppien nimitykset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT NIMITYKSET 

 

  Johtajat Myötäilijät Syrjässäolijat 

Luokka 

1 

Aito 

joh-

taja 

Tila- 

päis- 

johtaja 

Val-

tias 

Apuri Suo-

sikki 

Sor-

taja 

Eris-

tyjä 

Sivuu-

tettu 

Tor-

juttu 

A1 1 8 /1 2 6         

B1 5 2 1 1 2/3   2 3   

C1         2   2 4/1 2 

D1       3     6/1 10   

E1 4 3     8         

F1   2           5 13/1 

G1   4 1 3 3 /1   1   

H1 1 5 1 3 2   1 1   

I1 1 3 7/2 5       2   

J1 1 1   4 8 2/2       

K1   1 1 1 2 3 2   2/1 

L1       2 3 8     2 

M1 2 1 3   10/1         

N1 1 4   6/1 2         

O1 3 8/1 1 4           

P1   2   5 1     /2   

Q1 16/1   1   1         

R1 1 1   4 4/2         

S1   2   3/2 9         

 

X/ Oppilaiden antamien nimitysten määrä  

  /X Opettajien antamien nimitysten arvojärjestys 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 3b: Luokan 1 avoimet kuvaukset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT AVOIMET KUVAUKSET 

 

Luokka 

1 

Avoimet kuvaukset 

A1   

B1   

C1 ei osallistu paljoa tunnilla, hyvä kaveri, huono koulumenestys, hiljainen, hiljainen, ei hyvä 

johtamaan, hiljainen, eikä ota kantaa mihinkään, hiljainen, ei yksin, monien kaveri, 

luokassa hiljainen,  

D1   

E1 hiljainen, ei yksin, monien kaveri, luokassa hiljainen, aktiivisesti mukana luokan asioissa 

F1   

G1 joskus valtaa muuten huomaamaton, valittaa usein asioista, hiljainen, ei yksin, aktiivisesti 

mukana luokan asioissa 

H1 reipas, iloinen, aika paljon päätösvaltaa, aktiivisesti mukana luokan asioissa / hiljainen, 

mutta päämäärätietoinen, auttaa toisia 

I1 reipas, iloinen, aika paljon päätösvaltaa 

J1 hauska, reipas, iloinen, aika paljon päätösvaltaa, monien kaveri, luokassa hiljainen, kiva, 

ei kiusaa 

K1 ei aina mukava, mukana tunneilla, hauska, hyvä kaveri, huono koulumenestys, hiljainen, 

ei yksin 

L1 hauska, hyvä kaveri, huono koulumenestys / oman tiensä kulkija, tulee toimeen mutta osaa 

käyttäytyä huonosti, ei kuulu ryhmään, 

M1   

N1 kiva, suostuu ryhmätöihin kaikkien kanssa, aika hiljainen, hiljainen, hiljainen 

O1   

P1 hiljainen, hiljainen, jää taka-alalle, hiljainen, hiljainen, reipas, iloinen, aika paljon 

päätösvaltaa, monien kaveri, luokassa hiljainen, hiljainen 

Q1 reipas, iloinen, aika paljon päätösvaltaa 

R1 hiljainen, reipas, iloinen, aika paljon päätösvaltaa, monien kaveri, luokassa hiljainen, 

hiljainen 

S1 ei ota melkein mitään tosissaan,  

 

X/ Oppilaiden antamat avoimet kuvaukset  

  /X Opettajien antamat avoimet kuvaukset 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4a: Luokan 2 sosiaalisten tyyppien nimitykset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT NIMITYKSET 

 

  Johtajat Myötäilijät Syrjässäolijat 

Luokka 

2 

Aito 

joh-

taja 

Tila-

päis- 

joh-taja 

Val-

tias 

Apuri Suo-

sikki 

Sor-

taja 

Eris-

tyjä 

Sivuu-

tettu 

Tor-

juttu 

A2     3 5 1 3     1 

B2       4/3       7 5 

C2   3 3 2   2     1 

D2 11/2 1     6/4         

E2 8 4/1   1 5/2         

F2       8 2         

G2   2   5/6 4         

H2   3 4   2 3       

I2       3     6 5 /1 

J2 7/1 6   3           

K2 2 5/2   4 1/1         

L2 1 1   2 9         

M2 1 1   8 3/3         

N2 1     8/5 3         

O2 1 3   5/4       3 3 

P2 2 1 1 1 6   1     

Q2 4 2   4 3         

R2   2 3 4/2        1 

S2     1 5     1   6 

T2   5 1 2/1       5   

 

 

X/ Oppilaiden antamien nimitysten määrä  

  /X Opettajien antamien nimitysten arvojärjestys 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4b: Luokan 2 avoimet kuvaukset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT AVOIMET KUVAUKSET 

 

Luokka 

2 

Avoimet kuvaukset 

A2 sekopää: Hupsuttelija, välillä riehuu, perus kiva / tarvitsee jatkuvaa kontrollia 

B2 hieman äkkipikainen, ystävällinen, 

C2 äänekäs, perus kiva, sekopää, on kavereita, ei hyvä koulussa /vaihteleerooliaan 

D2   

E2   

F2 aika hiljainen, on kavereita, iloinen, melko hiljainen /ujo, hidas 

G2 en tunne, perus kiva, aika hiljainen, on kavereita, vaisu 

H2 on valtaa muttei komentele, en tunne, melko hiljainen, - / vaihtelee rooliaan 

I2 hiljainen, on kavereita, hiljainen, hiljainen osallistuja, todella hiljainen 

J2 iloinen ja aktiivinen,  

K2 perus kiva, -, iloinen ja aktiivinen,  

L2 iloinen  / yrittää käyttää piiloista valtaa 

M2 perus kiva: hyvä ystävä, iloinen, hiljainen osallistuja, iloinen ja aktiivinen,  

N2 aika hiljainen, on kavereita, iloinen, melko hiljainen,  

O2 iloinen ja aktiivinen: ujo,  

P2 iloinen: hauska, perus kiva /mielialat vaihtelee 

Q2  iloinen, hiljainen osallistuja, melko hiljainen  /sisäänpäin kääntynyt 

R2  äänekäs, hauska, ei hiljainen, iloinen ja aktiivinen, iloinen,  

S2 iloinen: iloinen ja aktiivinen /osallistuu, ei johtajatyyppiä 

T2 hauska, iloinen ja aktiivinen, iloinen 

 

X/ Oppilaiden antamat avoimet kuvaukset  

  /X Opettajien antamat avoimet kuvaukset 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 

 

 

 

 



 

LIITE 5a: Luokan 1 sosiaalisten tyyppien nimitykset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT NIMITYKSET 

 

  Johtajat Myötäilijät Syrjässäolijat 

Luokka 

3 

Aito 

joh-

taja 

Tila-

päis- 

joh-

taja 

Val-

tias 

Apuri Suo--

sikki 

Sor-

taja 

Eris-

tyjä 

Sivuu-

tettu 

Tor-

juttu 

A3       5/6 1 2       

B3 1 1/1 1 2 1 4     1 

C3     /1 3 5 4       

D3             13/1 2 4 

E3       7/7 1 1       

F3       9 2     1 3 

G3             5/2 13   

H3   2 3 1 12         

I3 2/1 6/3   3 8         

J3       9 2         

K3 1 8 1 5/3 2         

L3 4 10/2 1   2       1 

M3     2 1 2 6/1   1 1 

N3     3 1 6 2/3       

O3 6 3 1 5/5           

P3   3   7 3         

Q3     2 3 7 2/2     1 

R3 14 4/4               

S3 3 6 1 3/2 2         

T3 1 1 3 5/1 3     1   

U3 1 5 2 5/4 3         

 

X/ Oppilaiden antamien nimitysten määrä  

  /X Opettajien antamien nimitysten arvojärjestys 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5b: Luokan 3 avoimet kuvaukset 

 

 

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN ANTAMAT AVOIMET KUVAUKSET 

 

Luokka 

3 

Avoimet kuvaukset 

A3 melko mukava, ei kiusaa, sosiaalinen, pysyy parhaiden ystävien seurassa, hauska, ei 

paljoa kavereita, pysyy parhaiden ystävien seurassa, häiritsee tunnilla 

B3 pysyy parhaiden ystävien seurassa, häiritsee, häiritsee tunnilla, tavallinen 

C3 ärsyttävä, aikamoinen narri, yleensä mukana tunneilla - ei aina, -, pysyy parhaiden 

ystävien seurassa, häiritsee, häiritsee tunnilla 

D3 pysyy parhaiden ystävien seurassa 

E3 outo, melko mukava, ei kiusaa, pysyy parhaiden ystävien seurassa, ei kerro omia 

mielipiteitä, tekee niin kuin muutkin,  

F3 välillä ärsyttävä, tosi ärsyttävä, lapsellinen, pysyy parhaiden ystävien seurassa , auttaa 

muita  / hiljaisesti mukana, on kavereita 

G3   

H3 reipas, aktiivinen, on kavereita 

I3   

J3 Hyvä kaveri, melko mukava, ei kiusaa, usein hauska / hiljaisesti mukana, on kavereita 

K3 Hyvä kaveri 

L3   

M3 Vilma on paras, hyvä kaveri, ärsyttävä, pysyy parhaiden ystävien seurassa, häiritsee 

tunnilla, aina samassa porukassa 

N3 Ihan paras, rehellinen, pysyy parhaiden ystävien seurassa, aina samassa porukassa, 

O3 Hyvä kaveri, 

P3 melko mukava, ei kiusaa, usein hauska  / hiljaisesti mukana, on kavereita 

Q3 aina samassa porukassa: Hyvä kaveri, hiljainen luokassa, joskus ärsyttää muita, pysyy 

parhaiden ystävien seurassa 

R3   

S3 Hyvä kaveri, melko mukava, ei kiusaa 

T3 Hyvä kaveri, mukava, tulee toimeen kaikkien kanssa 

U3 Hyvä kaveri,  

 

X/ Oppilaiden antamat avoimet kuvaukset  

  /X Opettajien antamat avoimet kuvaukset 

 

X1  Poika 

X2 Tyttö 
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