
www.helsinki.fi/yliopisto

Lasten yksilölliset piirteet, stressivasteet, 

kielelliset ja kognitiiviset taidot, ja

perhetausta päiväkotihoidon alkaessa

Lasso – tutkimusryhmä 
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• Ensimmäiset kolme elinvuotta ovat kiihkeän ja nopean

kehityksen aikaa – aivojen muovautuvuus suurta

• Kehitystä suojaavat ja sitä vaarantavat tekijät

• Suoja ja turva, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen

• Emotionaalinen laiminlyönti, välinpitämättömyys

• Päiväkoti on keskeinen kasvuympäristö siellä oleville

lapsille

• Korkeatasoinen varhaiskasvatus rikastuttaa kaikkia lapsia

• Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Tutkimuksen tausta
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• Lähtötilanteen arvionti päivähoidon alussa (< 24 kk) 

• Temperamentti, kielelliset ja kognitiiviset taidot, 

stressivasteiden säätely

• Ensimmäisten ikävuosien stressihaavoittuvuus –

ympärisöllä suuri vaikutus

• Mikä on yksilöllisten piirteiden ja perhetaustan vaikutus
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Minkälaisia lapset ovat 

päiväkotiin tullessa
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• 129 lasta (56 tyttöä, 73 poikaa)

• 29 taaperoryhmää

• Ikä tutkimuksen alussa 7-23 kkk (M=14.8, SD=5.2)

• Suhdeluku1:4, ryhmissä keskimäärin 12 lasta
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Osallistujat 
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• Äiti:

• Korkeakoulu 48,1

• Opisto                          31,4

• Ammattikoulu            17.6  

• Ei koulutusta               2,9

• Isä

• Korkeakoulu  39,3

• Opisto                           30,3

• Ammattikoulu             15,2  

• Ei koulutusta                15,2
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Perheen koulutustausta 
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• Ensimmäiset arviot kun lapset olivat olleet 

päiväkodissa keskimäärin kolme kuukautta (+/- yksi

kuukausi) 

• Sylkinäytteet: stressivasteiden sääteleminen

(kortisoli, alpa-amylaasi)

• Kognitiiviset ja kielelliset taidot (BSID III)

• Lasten käyttäytymisen arvio (ECBQ)
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Arvioinnit
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• Kognitiiviset ja kielelliset taidot

• Sisarusten määrä – kielelliset taidot (r=-.22, p=.03)

• Raportoidut oppimisvaikeudet – kielelliset taidot (r=-.24, 

p=.03)

• Isän koulutustausta - kognitiiviset taidot (r=.21, p=.04)
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Perhetaustan vaikutus  
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• Sukupuolen vaikutus

• Tyttöt kognitiivisesti taitavampia (r=-.2, p=.03) 

• Tytöt kielellisesti taitavampia (r=-.23, p=01)

• Apgar pisteet

• Yhteys kilelellisiin taitoihin (r=.25, p=48). 

• Temperamenttipiiretillä ei yhteyttä kogntiivisiin

taitoihin.
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Lasten yksilölliset piirteet 
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• Sukupuoli, Apgar pisteet, raportoidut

oppimisvaikuedet ja sisarusten määrä selittvät lasten

välistä vaihtelua kielellisissä taidoissa

• [F (4, 59) =3, 67, p=.01, R2=.199]. 

• Vahvin selittäjä oli perheessä raportoidut

oppimisvaikeudet

• [β=-.271, p=.035].
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Mikä selittää kielellisten taitojen 

vaihtelua 
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Kortisoli ja alpha-amylaasitasot 

päiväkoti- ja kotipäivän aikana
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi
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• Itsesäätely ja sAA aamuefekti kotipäivän aikana

olivat yhteydessä toisiinsa (r=.29, p=.007).

• Kotipäivän aikana todettu suotuisa kortisoli/sAA

suhde olivat yhteydessä hyviin kognitiivisiin taitoihin

ks (r=.27, p=.006). 

• Päiväkotipäivän aikana tytöiltä löytyi yhteys sAA:n

kokonaismäärään (r=-. 27, p=.005) ja kortsiolin

kokonaismäärään (r=-.221, p=.02)
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Stressin säätelyn ja yksilöllisten 

piirteiden yhteys 
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• Lapset olivat virkeitä päiväkotiin tullessa

• Reaktiot säädeltyjä

• Tyttöjen ja poikien erot sekä kognitiivisissa että
kielellisissä taidoissa

• Perheessä raportoidut oppimisvaikeude selittivät
taidoissa havaittuja eroja enemmän kuin sukupuoli

• Yksillisten erojen havaitsemisen tärkeys 

• Korkealaatuisen varhaiskasvatuksen voima sosiaalisen 
oikeudenmukasiuuden ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisemisessä
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Johtopäätöksiä 
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Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi 

/ Esityksen nimi

Ensimmäiset tulokset 

seurannasta 

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

Mittaus 1 Mittaus 2

Bayley-testaus 1-3-vuotiaana

Kognitiiviset taidot Kielellinen ymmärtäminen Kielellinen tuottaminen


