
Tietoarkiston aineistoesittely

Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäyty-
misen kehitys lapsesta aikuiseksi, LAKU 

Ihmisen kehitys lapsuudesta keski-ikään on monivaiheinen ja monisuuntainen pros-
essi, josta on mahdollista saada tietoa vain seuraamalla samojen henkilöiden kehi-
tystä riittävän usein ja laaja-alaisesti. Useita kymmeniä vuosia jatkuneet samojen 
henkilöiden seurantatutkimukset tuottavat ainutlaatuista tietoa ihmisen kehityksen 
jatkuvuudesta ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus alkoi Jyväskylän yliopiston psykologian pro-
fessori Lea Pulkkisen väitöskirjatyönä vuonna 1968. Tutkimus on sittemmin jatkunut 
samojen henkilöiden seurantana kymmeniä vuosia. Projektin alkaessa tutkimukseen 
osallistui 369 kahdeksanvuotiasta satunnaisesti valittua lasta kansakoulun toiselta 
luokalta. Tämän jälkeen aineistoa on kerätty, kun tutkittavat ovat olleet iältään 14-, 
20-, 27-, 33-, 36-, 42- ja 50-vuotiaita.

Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatyöhön tai 
kansainvälistä julkaisua varten, mutta ei opetustarkoitukseen, harjoitustöihin tai kan-
didaatintutkielmiin. Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa Tietoarkiston normaal-
ista käytännöstä. Aineistoja saa käyttöönsä vain tutkimusjohtaja Katja Kokon suos-
tumuksella. Tietoarkiston asiakaspalvelu pyytää käyttöluvan häneltä. Kokko päättää 
käyttöluvista tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Aineistojen sisällönkuvailut ovat 
Ailassa vapaasti saatavilla.

Lisätietoa
https://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/taustatietoa/laku/

Tietoarkisto: www.fsd.uta.fi
Aila: services.fsd.uta.fi

Tämän julkaisun pysyvä osoite on http://urn:nbn:fi:fsd:V-201703030001
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FSD Dataset Factsheet

The Jyväskylä Longitudinal Study of 
Personality and Social Development, JYLS

The main aim of the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social 
Development has been to examine continuity and interaction in different areas of 
life: socioemotional behaviour and personality, education and work career, family of 
origin and one’s own family, health behaviour and health, and social adjustment and 
delinquency. 

The participants, born mostly in 1959, were 8-year-old second-grade pupils when the 
study began. The same individuals have been followed up when they were 14, 20, 27, 
33, 36, 42 and 50 years old.

The JYLS data may be obtained for research purposes, for example, for international 
publications or doctoral theses, but not for teaching purposes or for Bachelor’s, 
Master’s or licentiate theses. The JYLS data have a special access application 
procedure that differs from the procedure normally used for data archived at the 
FSD. User wishing to access the data need permission from Principal Investigator, 
Research Director Katja Kokko. FSD User Services will forward the application to 
her. Kokko decides whether to grant access to the data or not on a case-by-case basis. 
Study descriptions are freely available in Aila.

More information
https://www.fsd.uta.fi/en/data/misc/jyls/
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