
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAATTOVAARA, LAURA HANNELE 
 
 

LASTENTARHANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ LAPSEN ITSETUNNOSTA JA 
SEN KEHITYKSEN TUKEMISESTA VARHAISLAPSUUDESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma 
 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

 
2016 



 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Varhaiskasvatuksen koulutus 

  

Tekijä 
  Vaattovaara, Laura Hannele    

      

Työn nimi 
   Lastentarhanopettajien käsityksiä lapsen itsetunnosta ja sen kehityksen tukemisesta varhaislapsuudessa   

Pääaine 
  Varhaiskasvatus    

Työn laji 
   Pro Gradu tutkielma   

Aika 
     Marraskuu 2016 

Sivumäärä 
  100 + 8    

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lastentarhanopettajat käsittävät itsetunto-käsitteen ja millä tavoin heidän 

käsitystensä mukaan lapsen itsetuntoa ja sen kehitystä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena oli saavuttaa 

aiemmin laajasti jo tutkittuun itsetuntoon vielä vähän tutkittu varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulma. Tutkijana 

olin kiinnostunut niistä keinoista, joita kokeneilla lastentarhanopettajilla on lasten itsetunnon rakentamiseen ja 

tukemiseen. Tavoitteena oli myös lisätä omaa ymmärrystä itsetunnon kehityksen tukemisesta, jotta voisin saavuttaa 

tarvittavaa näkemystä omaan lastentarhanopettajan työhöni. Tutkimukseni tutkimuskysymykset olivat: 1. Miten 

lastentarhanopettajat käsittävät käsitteen itsetunto? 2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on itsetunnon 

kehityksestä ja sen ilmenemisestä varhaislapsuudessa? 3. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on itsetunnon 

kehityksen tukemisesta varhaislapsuudessa? 

 

 Aineisto kerättiin vuoden 2013 aikana yksilöhaastatteluina haastateltavien valitsemissa paikoissa. Haastateltavana oli 

neljä pitkän uran tehnyttä lastentarhanopettajaa, joista kolmella on työvuosiensa aikana ollut myös johtajan tai 

tiimivastaavan tehtäviä. Tutkimus on laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Analyysissä otin huomioon 

fenomenografiset periaatteet keskittymällä lastentarhanopettajien käsitysten eroavaisuuksiin ja vertailemalla käsityksiä. 

Lisäksi peilasin haastateltavien käsityksiä aiemmin tehtyjen tutkimusten näkökulmiin lasten itsetunnosta.  

 

Lastentarhanopettajien käsityksissä oli huomattavissa kaksi erilaista päänäkökulmaa. Ensimmäinen keskittyi 

päiväkodissa käytettäviin toimintatapoihin, järjestelyihin ja ympäristöön. Tulkitsin nämä erilaisiksi pedagogisiksi 

itsetunnon tukemisen keinoiksi, joita kutsun tutkimuksessani termillä ”itsetunnon pedagogiikka”. Toiseksi 

haastatteluaineistosta nousi esiin itsetuntoa tukevan aikuisen näkökulma, joka tuo esiin, millainen itsetuntoa tukevan 

aikuisen tulisi olla. Tässä näkökulmassa korostuivat sensitiivinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja välittäminen, lapsen 

arvostus ja hyväksyntä sekä turvallisuus.  

 

Itsetunto osoittautui haasteelliseksi käsitteeksi, jolle eri tutkijoilla on erilaisia määritelmiä näkökulmasta riippuen. 

Tämän tutkimuksen lastentarhanopettajien käsitykset itsetunnosta käsitteenä olivat lähes täysin affektiivisia. Päädyn 

tutkimuksessani määrittämään itsetunnon affektiiviseksi minäkäsityksen puoleksi, joka juuri affektiivisuutensa vuoksi 

on tieteellisesti vaikeasti operoitava käsite. Haastavuudestaan huolimatta niin aiemman tutkimuksen kuin tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella itsetunto on merkityksellinen, lapsen hyvinvointia edistävä asia, jonka terveeseen 

kehitykseen on syytä kiinnittää huomiota.  

 

Lapsen itsetunnon kehitystä voidaan tämän tutkimuksen perusteella tukea monin pedagogisin keinoin. Tällaisia 

pedagogisia periaatteita ja käytänteitä ovat muun muassa osallisuus, yksilöllinen huomiointi, tunnekasvatus, selkeät, 

mutta joustavat rajat, rohkaisu ja rehellinen palaute. Tämän tutkimuksen valossa lapsen ja aikuisen välinen 

vuorovaikutussuhde on avainasemassa lapsen itsetunnon kehityksessä. Aikuisen tapaan olla lapsen kanssa vaikuttavat 

aikuisen oma persoona, tunteet, asenteet ja arvot. Tutkimustulokset haastavatkin varhaiskasvattajat pohtimaan omia 

arvojaan ja periaatteitaan käytännön työssä. 
 

 

Asiasanat     Itsetunto, kehitys, varhaiskasvatus, lastentarhanopettaja, käsitys  

 



Sisällys 

1. Johdanto ............................................................................................................................. 3 

1.1 Lasten itsetunto tutkimusaiheena ................................................................................. 3 

1.2 Tutkimuskysymykset ................................................................................................... 5 

2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.................................................................................. 7 

2.1. Itsetunto ja sen lähikäsitteet ........................................................................................ 7 

2.2. Lähestymistapoja itsetuntoon ...................................................................................... 9 

2.2.1 Affektiivinen ja kognitiivinen näkökulma ............................................................ 9 

2.2.2 Pysyvä yleinen itsetunto – vaihtelevat itsetunnon osa-alueet ............................. 12 

2.2.3 Hyvä itsetunto – heikko itsetunto ........................................................................ 13 

2.3. Itsetunnon kehitys varhaislapsuudessa ...................................................................... 16 

2.3.1 Minuuden ja minäkäsityksen synty ..................................................................... 16 

2.3.2 Itsetunto kehittyy vuorovaikutuksessa ................................................................ 19 

2.3.3 Leikki-ikäisen itsetunto ....................................................................................... 20 

3. Tutkimuksen metodologiset ratkaisut .............................................................................. 23 

3.1. Fenomenografia......................................................................................................... 23 

3.1.1 Määrittelyä .......................................................................................................... 23 

3.1.2 Tieteenfilosofiset lähtökohdat ............................................................................. 24 

3.1.3 Toisen asteen näkökulma ja sulkeistaminen........................................................ 26 

3.2. Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä ......................................................... 27 

3.3. Aineisto ja sen analyysi ............................................................................................. 29 

3.3.1 Aineiston hankinta ............................................................................................... 29 

3.3.2. Fenomenografinen analyysi ............................................................................... 30 

3.3.3 Aineiston analyysin kulku ja rakenne ................................................................. 32 

3.3.4 Kahden analyysikerran yhdistely ja analyysitaulukon teko ................................ 33 

4. Tulokset ............................................................................................................................ 34 

4.1. Miten lastentarhanopettajat käsittävät käsitteen itsetunto? ....................................... 34 

4.2. Lastentarhanopettajien käsityksiä itsetunnon kehittymisestä ja ilmenemisestä 

varhaislapsuudessa ........................................................................................................... 37 

4.2.1 Itsetunnon kehittyminen varhaislapsuudessa ...................................................... 37 

4.2.2 Itsetunnon ilmeneminen varhaislapsuudessa ...................................................... 40 



 

 

  

4.3. Lastentarhanopettajien käsityksiä aikuisen roolista lapsen itsetunnon kehityksen 

tukemisessa ...................................................................................................................... 43 

4.3.1 Itsetunnon pedagogiikka ..................................................................................... 44 

4.3.2 Itsetuntoa tukeva aikuinen .................................................................................. 72 

5. Pohdinta ja johtopäätökset ............................................................................................... 85 

5.1 Tutkimuksen toteutumisen arviointia ........................................................................ 85 

5.1.1 Menetelmän arviointia ........................................................................................ 85 

5.1.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ................................................................ 86 

5.2 Itsetunto – merkittävä kasvatuksen tavoite vai vain sekava ja vanhanaikainen käsite?

 ......................................................................................................................................... 87 

5.3 Itsetunnon tukemisen käytäntö – pedagogiikkaa ja arvovalintoja ............................. 90 

5.4 Mietteitä tutkimuksen lopuksi sekä jatkotutkimusaiheita .......................................... 93 

LÄHDELUETTELO: ...................................................................................................... 95 



3 

 

1. Johdanto 

 

1.1 Lasten itsetunto tutkimusaiheena 

 

Itsetunto on aihe, josta on viime vuosikymmeninä tehty monenlaisia tutkimuksia (esim. 

Aho, 1996; Damon, 1983; Harter & Fischer, 1999; Keltikangas-Järvinen, 1998). Niin 

itsetunnon käsitteestä kuin sen kehityksestäkin on vuosien varrella ollut monenlaisia 

käsityksiä. Kuitenkin viime vuosina on vakiintunut ajatus siitä, että itsetunto on tärkeä osa 

minäkäsitystä, jonka kehitys alkaa jo vauvaiästä saakka (esim. Aho, 1996; Koivisto 2007; 

Robinson 2011; Vuorinen, 1992). Vaikka vielä jokin aika sitten saatettiin ajatella, että 

itsetunto alkaa kehittyä vasta kouluikäisenä, on nykyisin yleistynyt ajatus, että 

varhaislapsuuden kokemuksilla on merkittävä vaikutus ihmisen itsetunnon 

muovautumiseen. Joidenkin tutkijoiden mielestä varhaislapsuus on tärkeää ja kriittistä 

aikaa itsetunnon kehityksen kannalta ja varhaislapsuudessa tapahtuneet tapahtumat ja 

tunneilmapiiri voivat vaikuttaa itsetunnon kehitykseen pitkälle aikuisuuteen. (Davids, 

2010; Koivisto 2007; Wahlberg, 1996.) 

 

Graduni aihe jatkaa spesifimmin ja käytännönläheisemmin siitä, mihin kandintyöni jäi ja 

käytänkin tässä työssäni aikaisempaa kandintyötä graduni teoreettisena pohjana. 

Kandintyöni oli kirjallisuuskatsaus ja päätin jo kandidaatin työtä tehdessäni tekeväni myös 

gradun samasta aiheesta, jotta pystyisin hyödyntämään kovaa työtä mitä kandini eteen tein 

myös gradussani. Kun kandintyöni aihe oli yleisemmin itsetunto ja sen kehittyminen 

varhaislapsuudessa, tässä työssä tarkastelen itsetunnon kehitystä varhaislapsuudessa 

lastentarhanopettajien näkökulman kautta. Neljän lastentarhanopettajan ajatusten myötä 

pääsen käsiksi aiheeseeni, lasten itsetuntoon ja sen kehitykseen, konkreettisemmin ja 

päiväkotiympäristöön sitoutuen. Lisäksi peilaan lastentarhanopettajien käsityksiä aiempiin 

tutkimuksiin itsetunnosta lapsuudessa. 
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Tutkin siis lastentarhanopettajien käsityksiä itsetunnosta erityisesti lasten itsetuntoon 

keskittyen, käsityksiä itsetunnon kehityksestä varhaislapsuudessa, sekä siitä, kuinka lasten 

itsetunnon kehitystä voidaan varhaiskasvatuksessa ja päiväkodissa tukea. 

Lastentarhanopettajat valitsin graduni aineistolähteeksi ja näkökulman antajiksi muun 

muassa itsetunnon käsitteen moninaisuuden ja vaikeuden tähden. Oman tutkijuuteni 

harjaantumattomuuden vuoksi koin, että aineiston hankinta aikuisia haastattelemalla olisi 

paras keino saada informatiivista aineistoa.  

 

Varhaiskasvattajien näkökulmaa aiheeseen on myös mielestäni tutkittu yllättävän vähän 

siihen nähden, miten paljon lapset viettävät aikaa päiväkodeissa. Ammattikasvattajilla on 

hyvät mahdollisuudet auttaa ja tukea lapsia ja perheitä lapsen itsetunnon kehityksessä, kun 

avuntarvetta ilmenee, mikäli varhaiskasvattajilla on tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä asiasta. 

Olin jo kandia tehdessäni erityisen kiinnostunut kysymyksestä, millä tavoin kasvattaja voi 

vaikuttaa lapsen itsetunnon muodostumiseen. Vaikken haekaan tutkimus- tai 

haastattelukysymyksilläni suoraan vastausta juuri tähän kysymykseen, koin erittäin 

mielenkiintoiseksi nuorena lastentarhanopettajana tutkia kokeneiden lastentarhanopettajien 

ajatuksia itsetunnon tärkeydestä, sekä siitä, miten he ammattikasvattajina kokevat, että 

lasten itsetuntoa voi havaita ja tavoitteellisesti tukea. Ymmärsin, että voisin heidän 

kokemustensa kautta oppia itse paljon.  

 

Koin jo opiskellessa tärkeäksi sen, että pystyn kasvatustyössä auttamaan lapsia 

nimenomaan heidän emotionaalisissa haasteissaan. Samaan aikaan ymmärsin oman 

kokemattomuuteni ja sitä myötä kyvyttömyyteni vastata tarpeeksi hyvin noihin lasten 

emotionaalisen kehityksen tarpeisiin. Gradutyöni kautta olen siis pyrkinyt hankkimaan 

tietoa aiheesta, jonka koen olennaiseksi ja tärkeäksi lastentarhanopettajan työssä ja jonka 

toteuttamiseen käytännön työelämässä koin tarvitsevani lisää ymmärrystä. Nimenomaan 

itsetunnon käsite nousi tutkimusaiheekseni henkilökohtaisista syistä. Aiheena itsetunto 

alkoi kiinnostaa, kun koin opintojen alussa oman itsetuntoni heikoksi, mutten ymmärtänyt 

mistä heikko itsetuntoni ja omanarvontuntoni oikein johtui ja halusin tietää aiheesta lisää.  

Itsetunnon tukeminen on tärkeä aihe myös yhteiskunnallisesti. Lasten hyvinvoinnin 

edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat tärkeitä niin yhteiskunnallisesti, 
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taloudellisesti kuin lasten henkilökohtaista elämääkin ajatellen. Vaikka itsetuntoa onkin 

tutkittu paljon jo kahdeksankymmentäluvulta alkaen, on siihen kunnolla alettu perehtyä 

varhaiskasvatuksen näkökulmasta vasta kaksituhattaluvulla. Kun ajatus ihmisen kasvusta 

jo syntymästä alkavana elinikäisenä prosessina on alkanut yleistyä, on myös kiinnitetty 

huomiota varhaisiän tapahtumiin ja kehitykseen tarkemmin. (Aho, 1999; Davids, 2010; 

Koivisto, 2007; Robinson, 2011; Sinkkonen, 2008.) Yhä enenevissä määrin nykyään 

annetaankin painoarvoa nimenomaan varhaisten vuosien merkitykselle. Varhaisten vuosien 

tapahtumien ja kehityskulkujen uskotaan vaikuttavan paljon myös ihmisen myöhemmän 

lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehitykseen ja kulkuun. (Davids, 2010; Robinson, 

2011; Sinkkonen, Kalland, Hautamäki, Glaser, Crittenden, Punamäki, … Robinson, 2001.) 

 

Tällä hetkellä lasten emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys ovat jatkuvasti pinnalla yleisissä 

keskusteluissa. Paljon on huolta lasten tunne-elämän kehittymisestä, sillä käytöshäiriöt 

tuntuvat yleistyvän niin koulu- kuin päiväkotimaailmassakin. Kohteliaat käytöstavat, 

ystävällisyys ja toisten huomioonottaminen eivät ole itsestäänselvyyksiä. Pettymysten 

sietäminen tai ylipäänsä eri tunteiden kanssa oleminen voi olla hyvin haastavaa. Myös 

koulumaailmassa painopiste on siirtymässä kohti oppimaan oppimisen ja 

elämänhallinnallisten taitojen kehittämistä. Tämä näkyy muun muassa uuden 

esiopetussuunnitelman sisällössä. Erityisesti esiin nousevat sosiaaliset taidot, myönteisen 

minäkäsityksen kehittyminen, sekä lapsen oma ajattelu ja osallisuus. 

(Esiopetussuunnitelman perusteet, 2014.) Vaikka sinänsä käsite itsetunto ei enää tällä 

hetkellä olekaan ajankohtaisessa keskustelussa niin keskeisessä roolissa kuin 

kaksikymmentä vuotta taaksepäin, on se kytköksissä moniin muihin tällä hetkellä pinnalla 

oleviin käsitteisiin kasvatuksessa. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on saavuttaa ymmärrys siitä, mistä 

näkökulmasta haastateltavat monitulkintaista itsetunnon käsitettä tarkastelevat. Toisen ja 

kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tuodaan esiin haastateltavien käsityksiä lapsen 

itsetunnon kehityksestä, ilmenemisestä ja tukemisesta. 
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Tutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa ovat seuraavat: 

1. Miten lastentarhanopettajat käsittävät käsitteen itsetunto? 

2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on itsetunnon kehityksestä ja sen 

ilmenemisestä varhaislapsuudessa? 

3. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on itsetunnon kehityksen tukemisesta 

varhaislapsuudessa? 
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2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimukseni teoriaa olen koonnut, tutkinut, pohtinut ja kirjoittanut jo kandidaatintyöstäni 

lähtien. Tämän luvun kappaleissa olenkin käyttänyt pohjana kandidaatintyöni lukuja: 

Itsetunto on moniulotteinen käsite, Itsetunnon kehittyminen lapsuudessa sekä Terveen 

itsetunnon kehittymisen tukena (Vaattovaara, 2012, 5-29). 

 

2.1. Itsetunto ja sen lähikäsitteet 

 

Itsetunto on haastava ja moniulotteinen käsite, jonka merkityksestä ei ole yhtäläistä kuvaa 

tutkijoiden keskuudessa. Eri tutkijat määrittelevät itsetunnon eri tavoin ja erilaisista 

näkökulmista käsin. Itsetunto on myös kiinteästi sidottu lähikäsitteisiinsä. Kandidaatin 

tutkielmassani tutkin itsetunnon käsitettä ja havaitsin itsetunnon olevan käsitteenä 

abstrakti, laaja ja hajanainen. Itsetunnon käsitteen yhteydessä nousee esiin monia muita 

rinnakkaisia tai läheisiä termejä kuten minäkuva (self-image), minäkäsitys (self-concept), 

itseluottamus (self-confidence) ja itsearvostus (self-worth). Esiin tulee myös sellaisia 

termejä kuin minätietoisuus (self-consiousness), itsevarmuus (self-assurance) ja 

itseymmärrys (self-understanding). Kirjallisuudessa tulee esiin myös monia muita 

käsitteitä, joissa on samankaltaisuuksia itsetunto-käsitteen kanssa.  Käsitteitä kuten 

itsetuntemus (self-knowledge), minäpystyvyys (self-efficacy), identiteetti (identity), 

itsekunnioitus (self-respect) ja itsemyötätunto (self-compassion). 

 

Tutkijoiden tavassa käyttää itsetunnon lähikäsitteitä on myös eroja. Joskus joitakin 

lähikäsitteitä käytetään toistensa synonyymeinä. Esimerkiksi Aho ja Keltikangas-Järvinen 

käyttävät minäkäsityksen ja minäkuvan käsitteitä synonyymeinä (Aho, 1996; Keltikangas -

Järvinen, 1998). Jotkut tutkijat, kuten Koivisto, erottavat minäkäsityksen ja minäkuvan 

toisistaan ja määrittelevät minäkäsityksen yläkäsitteeksi, jonka eri puolia itsetunto ja 

minäkuva ovat. Koiviston mukaan minäkuva on minäkäsityksen kognitiivinen ja itsetunto 

affektiivinen puoli. Minäkuva vastaa kysymykseen ”millainen minä olen?” ja itsetunto 

muun muassa kysymyksiin: ”miten koen itseni ja miten arvostan itseäni?”. (Koivisto, 2007, 
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31.) Damon taas käyttää minäkäsityksen sijaan termiä minätietoisuus. Hän on kirjoittanut 

minätietoisuuden kehityksestä lapsuusvuosina ja kertoo sen molemmista, tunteisiin 

liittyvästä (itsetunto) sekä käsitteellisestä (itseymmärrys) ilmentymästä. (Damon, 1983, 

205.) Ymmärrän näin Damonin tekstissä itseymmärryksen synonyymiksi minäkuvalle.  

Itsetunto voidaan käsitteenä jakaa myös vielä kahteen osaan. Useat tutkijat ajattelevat 

itsearvostuksen ja itseluottamuksen itsetunnon kahdeksi eri puoleksi (Koivisto, 2007; 

Keltikangas-Järvinen, 1998; Aho, 1996). Esimerkiksi Koivisto määrittelee itsetunnon 

henkilön päätelmäksi omasta arvostaan, merkityksestään ja pätevyydestään. Hänen 

määritelmässään näkyy näin itsetunnon kaksi puolta: itsearvostus ja itseluottamus. 

(Koivisto, 2007, 32.) Lasten ja nuorten itsetuntoa paljon tutkinut Harter jakaa itsetunnon 

yläkäsitteen, minäkäsityksen erilaisiin alueisiin, joiden määrä ja laatu vaihtelevat iästä 

riippuen. Varhaislapsuuden minäkäsityksen alueiksi hän nimeää kognitiivisen 

kyvykkyyden, fyysisen kyvykkyyden, ulkonäön, kavereiden hyväksynnän ja käytöstavat. 

Näiden minäkäsityksen alueiden pohjalta lapsi muodostaa yleisen itsearvostuksensa. 

(Harter & Fischer, 1999, 119.) 

 

Kandintyössäni hahmottelin Koiviston käsitysten pohjalta havainnollistavan kuvion 

itsetunnosta suhteessa lähikäsitteisiinsä (Vaattovaara, 2012, 5). Sen mukaisesti minäkäsitys 

on siis itsetunnolle yläkäsite. Itsetunto on minäkäsityksen affektiivinen puoli, joka 

muodostuu siitä, kuinka henkilö arvioi tekemiään asioita, omaa hyvyyttään, arvoaan ja sitä 

kuka hän on. Minäkuva taas on kokemusten myötä syntynyt kognitiivinen rakenne itsestä 

yksilönä, joka sisältää ne ajatukset ja asenteet joita ihmisellä on itsestään. (Koivisto, 2007, 

31.) Näin ollen itsetunto ja minäkuva ovat rinnakkaisia, minäkäsitystä kahdelta eri 

näkökulmalta selittäviä termejä. Itsearvostus ja itseluottamus taas ovat itsetunnon kaksi 

puolta (Koivisto, 2007, 32).  
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Kuvio 1. Itsetunto suhteessa lähikäsitteisiinsä Koiviston (2007) käsitemäärittelyn pohjalta 

rakennettuna (Vaattovaara, 2012, 7). 

 

2.2. Lähestymistapoja itsetuntoon 

 

2.2.1 Affektiivinen ja kognitiivinen näkökulma 

 

Tutkiessani itsetunnon määritelmää kandidaatintyössäni (Vaattovaara, 2012) huomasin, 

ettei selkeää tai tyhjentävästi itsetunnon selittävää määritelmää ole löydettävissä. Sen 

sijaan eri määritelmissä korostuu usein jokin itsetunnon osa-alue. Kun kokosin 

tutkielmassani yhteen erilaisia määritelmiä itsetunnosta, huomasin, että niissä nousi esiin 

kaksi erilaista ”päänäkökulmaa”. Niistä toinen katsoo itsetuntoa kognitiivisesta 

näkökulmasta ajatuksena ja arviona ihmisen mielessä. Toinen taas korostaa itsetunnon 

affektiivista puolta ja määrittelee itsetunnon tunteeksi itsestä ja omista ominaisuuksista. 
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Mielestäni oli havaittavissa myös, että osa teoreetikoista pyrkii määritelmissään myös 

yhdistämään nuo molemmat näkökulmat (esim. Keltikangas-Järvinen, 1998; Koivisto, 

2007; Marion, 2010). Kandidaatintyössäni kokosin esimerkkejä itsetunnon määritelmistä 

taulukkoon, jossa jaoin määritelmät tai määritelmien osat joko enemmän affektiivisiksi tai 

kognitiivisiksi. Tavoitteenani oli antaa useammilla erilaisilla määrittelyesimerkeillä 

monipuolinen kuva itsetunnosta käsitteenä, sekä selventää itsetunnon käsitteen luonnetta 

kahtia jaottelun avulla.  

 

Taulukko 1. Itsetunnon kaksi määrittelynäkökulmaa (Vaattovaara, 2012, 9-10). 

Kognitiivinen näkemys Affektiivinen näkemys 

Itsetunto on arvio omasta pystyvyydestä, hallinnasta ja 

arvokkuudesta (Marion, 2010) 

Itsetunto koostuu lapsen tunteista siitä, mihin hän 

pystyy, miten hyvin hän hallitsee itsensä, sekä mikä 

hänen arvonsa on (Marion, 2010) 

Itsetunto on kokonaisarvio omasta 

arvokkuudesta/merkityksestä sisältäen muun muassa 

arvostukset omista taidoistaan eri taitoalueilla (Boyd 

&Bee, 2009) 

Itsetunto on sitä millaisina henkilö tuntee itseensä 

liittämät ominaisuudet (Levine & Munsch, 2011) 

Itsetunto on ajatus, uskomus, oletusarvo. (Cacciatore, 

Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008) 

Itsetunto on ihmisen kokemus itsestään, omasta 

arvostaan, hyvyydestään tai huonoudestaan (Sinkkonen, 

2008) 

Itsetunto on minäkäsityksen positiivisuuden määrä. 

(Keltikangas-Järvinen, 1998) 

Itsetunto on tunnetta, että on hyvä (Keltikangas-

Järvinen, 1998) 

Itsetunto on henkilön päätelmä omasta arvostaan, 

merkityksestään ja pätevyydestään. (Koivisto, 2007) 

Itsetunto on minäkäsityksen affektiivinen puoli. Vastaa 

kysymyksiin: ”Miten koen itseni ja miten arvostan 

itseäni?” (Koivisto, 2007)  

Itsetunto on itsen arvioiva puoli, jolle annetaan 

positiivinen tai negatiivinen arvo. (Damon, 1983) 

Itsetunnossa painottuu enemmän affektiivinen puoli, 

minäkuvassa ja minäkäsityksessä kognitiivinen puoli 

(Aho & Tarkkonen, 1999) 
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Kuten taulukosta on nähtävissä, moni tutkija määrittelee itsetunnon käsitteen 

itsearvostuksen käsitteen avulla. Itsetunto nähdään henkilön itsearvostuksen määränä, sekä 

henkilön itsestään tekemien arvioiden laatuna. Esimerkiksi Marionin mukaan itsetunto on 

arvio, jonka lapsi tekee itsestään. Sen kolme ulottuvuutta ovat pystyvyys, hallinta ja 

arvokkuus (Marion, 2010, 222). Myös Been ja Boydin mukaan itsetunto on kokonaisarvio 

omasta arvokkuudestaan, eikä se ole pelkästään kaikkien erilaisten arvostusten summa, 

jotka lapsi tekee itsestään eri taitoalueillaan (Boyd & Bee, 2009, 281). Cacciatoren, 

Korteniemi-Poikelan ja Huovisen mielestä itsetunto on haastava käsite ja he kuvaavat sitä 

sisäiseksi ja näkymättömäksi ominaisuudeksi, ajatukseksi, uskomukseksi ja oletusarvoksi. 

Heidän näkemyksensä mukaan itsetunto on ajatuksena myös koko ajan muuttuva 

(Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 12). Tässä määritelmässä korostuu 

itsetunnon abstraktius ja toisaalta kognitiivisuus, sillä he korostavat itsetunnon 

ajatuksenomaisuutta. Damon taas määrittelee itsetunnon olevan itsen arvioiva puoli, jolle 

on tapana antaa positiivinen tai negatiivinen arvo (Damon, 1983, 225). Damonin kaltaiseen 

ajatukseen viittaa myös Keltikangas-Järvisen määritelmä itsetunnosta minäkäsityksemme 

”hyvyytenä”. Hänen mukaansa itsetunto on minäkäsityksemme positiivisuuden määrä ja 

mitä positiivisempi ja realistisempi minäkäsityksemme ja/tai minäkuvamme on, sitä 

parempi on itsetuntomme. (Keltikangas-Järvinen, 1998, 17.) 

 

Toisaalta Keltikangas-Järvinen määrittelee itsetuntoa myös affektiivisesta näkökulmasta 

käsin tunteena siitä, että on hyvä (Keltikangas-Järvinen, 1998, 17). Myös Marionin 

määritelmästä on löydettävissä toinen osa. Hän kertoo itsetunnon koostuvan lapsen 

tunteista siitä mihin hän pystyy, miten hyvin hän hallitsee itsensä ja kokee pystyvänsä itse 

vaikuttamaan asioihin, sekä mikä hänen arvonsa/merkityksensä on (Marion, 2010, 222). 

Levinen ja Munschin määritelmän mukaan itsetunto on sitä millaisina henkilö tuntee 

itseensä liittämät ominaisuudet (Levine & Munsch, 2011, 389). Sen lisäksi, että 

itsetunnosta ovat samat tutkijat antaneet useampiosaisia määritelmiä, joissa tulevat 

erikseen esiin niin itsetunnon kognitiivinen kuin affektiivinen puoli, löytyi Ahon ja 

Tarkkosen määritelmästä eräänlainen kompromissi näiden kahden näkemyksen väliltä. 

Heidän määritelmässään itsetunnossa painottuu affektiivinen puoli, kun taas 

minäkuvassa/minäkäsityksessä (Aho ja Tarkkonen määrittelevät nämä kaksi termiä 

samaksi asiaksi) painottuu kognitiivinen puoli. (Aho & Tarkkonen, 1999, 3.) 
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2.2.2 Pysyvä yleinen itsetunto – vaihtelevat itsetunnon osa-alueet 

 

Kandidaatintukielmani kirjallisuusaineistosta nousi esiin myös toisenlainen kahtia jaottelu. 

Kirjallisuutta lukiessani koin, että itsetunnosta puhutaan ikään kuin kahdella eri tasolla, 

joista toista tutkijat kutsuvat yleiseksi itsetunnoksi tai ”perusitsetunnoksi” ja joista toinen 

taso muodostuu erilaisista osa-alueista, jotka ovat kytköksissä erilaisiin taitoalueisiin. 

Yleinen itsetunto esiintyy kirjallisuudessa vakaana ja lähes muuttumattomana itsetunnon 

osana, kun taas itsetunnon eri osa-alueille on ominaista vaihtelevuus. 

Esimerkiksi Sinkkosen mielestä itsetunto ei ole koko ajan samanlaisena pysyvä, vaan 

vaihtelee sen mukaan mitä yksilössä itsessään, hänen ympäristössään, sekä hänen itsensä ja 

ympäristön välillä tapahtuu. Hänen mukaansa positiivinen palaute, onnistuminen 

tehtävässä tai ongelman ratkaisu voi nostaa itsetuntoa hetkellisesti. (Sinkkonen, 2008, 172 

– 173.) Itsetunto voi vaihdella myös alueittain (Keltinkangas-Järvinen, 1998, 30). 

Cacciatoren, Korteniemi-Poikelan ja Huovisen mukaan itsetunnon tila voi olla kiinni jopa 

vuorokauden ajasta tai hormonitoiminnasta ja toisaalta ihminen voi jossain määrin 

vaikuttaa myös itse itsetuntonsa vaihteluun omia ajatuksiaan valitsemalla, haastamalla, 

vaimentamalla ja vahvistamalla. He näkevät itsetunnon ja minäkuvan osa-alueisiin 

jakautuvina. Eri osa-alueet voivat heidän mukaansa myös kompensoida toisiaan niin, että 

vastoinkäymisten aikaan yhden osa-alueen romahtaessa on mahdollista tukeutua omaan 

vahvuuteensa jollain toisella alueella. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 

26–28.) 

 

Boyd ja Bee taas kertovat, että on olemassa niin sanottu ”perusitsetunto”, joka ihmiselle 

muotoutuu lapsuudessa noin seitsemään, kahdeksaan ikävuoteen mennessä. Tämä 

perusitsetunto pysyy ihmisillä kohtalaisen samanlaisena läpi elämän. (Boyd & Bee, 2009, 

281.) Myös Keltikangas-Järvinen kirjoittaa perusitsetunnosta. Se on ihmisen pohjimmainen 

käsitys omasta arvostaan ja itsetunnon vakaa osa, joka säilyy samanlaisena. Perusitsetunto 

on pitkän kehitystapahtuman tulos. Vaihtelua taas tapahtuu itsevarmuudentunteessa ja 

nämä vaihtelut voivat olla huomattaviakin. (Keltikangas-Järvinen, 1998, 30 – 31.) Koivisto 

käyttää tutkimuksessaan termiä “yleinen itsetunto” kuvaamaan vakaata, lapsuudessa 
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muovautuvaa itsetunnon osaa. Sen peruslähtökohdiksi Koivisto mainitsee 

perusluottamuksen, terveet kiintymyssuhteet, sekä kokemuksen itsestä arvokkaana ja 

rakastettuna. (Koivisto, 2007, 36–37.) Kandidaatintukielmassani totean yhteenvetona, että 

itsetunnon vaihteleva osa on itsevarmuuden tunne itsetunnon ja minäkuvan eri osa-alueilla 

ja että tämä itsetunnon taso on osa, johon yksilö voi aktiivisesti itse vaikuttaa läpi elämän. 

Yleinen itsetunto taas vaikuttaisi olevan jotain, joka rakentuu lapsuudessa ja on sen jälkeen 

vaikeammin muokattavissa. (Vaattovaara, 2012, 11.) 

 

Kuten tutkijoiden määritelmät itsetunnosta käsitteenä, myös tutkijoiden tavat jaotella 

itsetuntoa eri osa-alueisiin vaihtelevat. Koivisto esimerkiksi jakaa itsetunnon Burnsia 

(1982), Shavelsonia (1976) ja Rosenbergia (1995) mukaillen neljään osa-alueeseen: 

fyysinen itsetunto, sosiaalinen itsetunto, suoritusitsetunto ja emotionaalinen itsetunto 

(Koivisto, 2007, 33). Aho ja Tarkkonen jakavat itsetunnon viiteen eri osa-alueeseen. Ne 

ovat perusturvallisuus, itsensä tiedostaminen, yhteenkuuluvuus, tehtävä- ja 

tavoitetietoisuus sekä pätevyyden tunne. (Aho & Tarkkonen, 1999.)  

 

Kandidaatintukielmassani tulin päätelmään, että tutkijoiden erilaiset tavat jaotella 

itsetuntoa viittaavat siihen, ettei ole olemassa mitään yleispätevää, ”absoluuttista totuutta” 

siitä, millaisia osa-alueita itsetunto sisältää. Pohdin myös itsetunnon osa-alueisiin 

jakamisen mielekkyyttä. Koin tuolloin osa-alueisiin jakamisen selkeyttävän moninaista 

itsetunnon käsitettä, sekä mahdollistavan itsetunnon konkreettisemman tarkastelun. 

(Vaattovaara, 2012, 24.) 

 

2.2.3 Hyvä itsetunto – heikko itsetunto 

 

Itsetunnon käsitettä voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, millä eri tavoin eri tutkijat 

näkevät itsetunnon ilmenevän yksilössä ja vaikuttavan yksilön elämään. Mitä itsetunnosta 

seuraa ja miksi sitä ylipäätään on mielekästä tai tärkeää tutkia ja pohtia? Seuraava 

kappaleeni pohjautuu pitkälti kandidaatintutkielmani kappaleeseen: Miten hyvä tai huono 

itsetunto ilmenee? (Vaattovaara, 2012, 11-13) Lisäyksinä ovat lainaukset Burnsin 

teoksesta: The Self Concept, Theory, measurement, development and behaviour (1979). 
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Damon kirjoittaa itsetunnolla olevan useiden teoreetikkojen mielestä vahva yhteys 

mielenterveyteen ja empiiristen tutkimusten mukaan hyvällä itsetunnolla olisi yhteyttä 

elämään tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen ja toisaalta huonolla itsetunnolla yhteyttä 

masennukseen, ahdistuneisuuteen ja sopeutumattomuuteen. (Damon, 1983, 227.) 

Cacciatore, Korteniemi-Poikela ja Huovinen näkevät itsetunnon yksilön kannalta 

merkityksellisenä asiana elämässä, sillä itsetunto vaikuttaa ihmisen olemukseen, ajatuksiin 

ja tekoihin, sekä myös siihen miten muut hänet ymmärtävät ja häneen suhtautuvat 

(Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 12). Keltikangas-Järvisen mukaan 

hyvän itsetunnon omaava luottaa itseensä ja arvostaa itseään ja omaa elämäänsä. Heikon 

itsetunnon tunnuspiirteitä taas ovat negatiivinen minäkäsitys ja negatiiviset arviot omasta 

itsestä. (Keltikangas-Järvinen, 1998, 16.)   

 

Se, millainen itsetunto yksilöllä on, vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla yksilö ottaa 

vastaan palautetta, miten hän kokee onnistumiset ja epäonnistumiset ja miten hän 

suhtautuu suoritettaviin tehtäviin. Ahon mukaan ihminen pyrkii aina pitämään yllä ja 

suojelemaan minäkuvaansa. Tämän vuoksi ihminen pystyy hyväksymään vain sellaisen 

informaation, joka on sopusoinnussa hänen minäkuvansa kanssa ja tukee hänen 

kulloistakin käsitystä itsestään. (Aho, 1996, 23.) Samasta syystä, itseään puolustaakseen, 

henkilöt, joilla on heikko itsetunto, arvioivat toisia vähemmän myönteisellä tavalla. Näin 

he vähentävät itsestään tekemien heikkojen arvioiden arvoa. Heikko itsensä hyväksyminen 

ja heikko muiden hyväksyminen kulkevat siis käsi kädessä. Tämä selittää myös sen, miksi 

tapa, jolla ymmärrämme toisten reaktioit meitä kohtaan vaikuttavat myöskin asenteisiimme 

heitä kohtaan. (Burns, 1979, 243.) 

 

Aho ja Burns kirjoittavat siitä, kuinka heikon itsetunnon omaava henkilö samaan aikaan 

tarvitsee ja haluaa positiivista palautetta, muttei osaa ottaa sitä vastaan (Aho, 1996, 23; 

Burns, 1979, 242). Heikon itsetunnon omaava ihminen hyväksyy helpommin negatiivista 

palautetta, sillä se sopii hänen minäkuvaansa. Hän pyrkii pitämään minänsä eheänä ja 

suojaamaan itseään epäonnistumisilta, pettymyksiltä ja häpeältä. Tämän hän tekee 

vähättelemällä positiivisen palautteen merkitystä ja arvioimalla suorituksensa todellista 

heikommaksi. (Aho, 1996, 23.) Burns kirjoittaa itsetunto-teorian viittaavan siihen, että 
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jokaisella yksilöllä on tarve myönteiseen asenteeseen itseä kohtaan. Henkilöt, joilla on 

heikko itsetunto, ovat täten “nälkäisempiä” positiivisille itsearvioinneille. Tämän vuoksi 

heidän tulisi vastata myönteisemmin muiden ihmisten antamiin positiivisiin arvioihin ja 

vihamielisemmin epäonnistumisiin kuin niiden, joilla on vahva itsetunto.  Kuitenkin asia 

on päinvastoin. Kohdatessaan negatiivisia arvioita itsestään, vahvan itsetunnon omaavat 

yksilöt kyseenalaistivat todennäköisemmin arvioijan pätevyyden ja kyvyn arvioida. (Burns, 

1979, 242–243.)  

 

Ahon mukaan heikon itsetunnon omaava voi ajatella onnistumisen vahingoksi tai jonkin 

hänestä ulkopuolisen asian tuottamaksi. Epäonnistumisen hän taas kokee 

kokonaisvaltaisesti koko oman itsen huonommuutena. (Aho, 1996, 44.) Burnsin mukaan 

sen sijaan heikon ja vahvan itsetunnon omaavat ryhmät näyttävät ottavan vastaan yhtä 

hyvin positiivista palautetta. Kuitenkin vahvan itsetunnon omaavat henkilöt puolustavat 

itseään enemmän negatiivista palautetta vastaan. (Burns, 1979, 245.)   

 

Yleisesti vahvan itsetunnon omaavan ei tarvitse torjua epäonnistumisia, sillä ne eivät ole 

varsinaisesti uhkaavia. Suorituksissa vahvan itsetunnon omaava on 

tehtäväorientoituneempi ja kokee epäonnistuneensa vain tässä kyseisessä tehtävässä. 

Positiivisen minäkuvan omaava voi myös ajatella epäonnistumisen ulkopuolisten 

tekijöiden aiheuttamaksi, jolloin epäonnistuminen ei uhkaa minäkuvaa. Toisaalta hyvän 

itsetunnon omaavat voivat ehkä paremmin hyväksyä epäonnistumisen tai yrittää parantaa 

epäonnistumiseen liittyviä alueita pikemmin kuin torjua kokonaan arviot tuolta alueelta. 

(Aho, 1996, 44; Burns, 1979, 244; Newman & Newman, 1991, 307.) Hyvän itsetunnon 

omaavat reagoivat uusiin tilanteisiin uskoen onnistumiseen, sillä he ovat aiemminkin 

menestyneet haasteita kohdatessaan. Heikon itsetunnon omaavat odottavat 

epäonnistuvansa ja ovat haavoittuvaisempia kokiessaan epäonnistumisia, siten vahvistaen 

itsen ja ihanneminän välistä ristiriitaa. (Burns, 1979, 246.) Myös motiivi onnistua 

suorituksessa on erilainen. Kun hyvän itsetunnon omaava haluaa kehittää taitojaan ja 

vahvuuksiaan, huonon itsetunnon omaava haluaa suoriutua hyvin lähinnä siksi, ettei 

tarvitsisi hävetä epäonnistumista (Aho, 1996, 44). 
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Heikon itsetunnon omaavat ovat myös alttiimpia sosiaalisille vaikutuksille kuin vahvan 

itsetunnon omaavat. Pääsyy tälle erolle saattaa olla, että heikon itsetunnon omaavat ovat 

vähemmän varmoja käsityksistään ja erityisesti käsityksistään itsestään. Uuden tehtävän 

kohdatessaan heikon itsetunnon omaavat arvioivat suoriutumistaan muilta saadun tiedon 

valossa. Vahvan itsetunnon omaavat eivät ole täysin toisten odotusten mukaan 

johdateltavissa vaan ottavat huomioon oman motivaationsa, tavoitteensa ja kykynsä, jotka 

he arvioivat paremmiksi kuin heikon itsetunnon omaavat. He myös reagoivat eri tavalla 

uhkaaviin yrityksiin käyttää heihin valtaa. Vahvan itsetunnon omaavat torjuvat 

valtatilanteen helpommin ja ovat itseään suojelevampia kun taas heikon itsetunnon 

omaavat ovat haavoittuvaisempia tällaisten tilanteiden paineiden edessä. (Burns, 1979, 

246.) 

 

Monet tutkijat tuovat kuitenkin erikseen esille ettei terveeseen itsetuntoon kuulu se, että 

omia huonoja puolia ei tiedosteta lainkaan tai että epäonnistumiset tulkitaan aina muiden 

tekijöiden aiheuttamiksi. Tällainen epärealistisen positiivisen itsetunnon omaavaa henkilö 

on narsistinen, piittaamaton, ylimielinen ja itsekäs, eikä ota ollenkaan vastaan negatiivista 

tai rakentavaa palautetta. (Aho, 1996, 16; Keltikangas-Järvinen, 1998, 17; Koivisto, 2007, 

38.)  

 

2.3. Itsetunnon kehitys varhaislapsuudessa 

 

2.3.1 Minuuden ja minäkäsityksen synty 

 

Määrittelin aiemmin Koiviston näkemyksiä mukaillen itsetunnon minäkäsityksen 

affektiiviseksi puoleksi. Jotta voisimme ymmärtää itsetunnon kehittymistä alkujuuristaan 

alkaen, on ensiksi oltava jonkinlainen ymmärrys minuuden ja minäkäsityksen synnystä ja 

kehittymisestä.  
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Risto Vuorinen on tutkinut minuutta ja minäkokemusta, jotka hänen mukaansa ovat yksilön 

psyykkinen kokonaiskuva itsestään. Hän määrittää minuuden tietoisten ja 

tiedostamattomien ajatusten, mielikuvien, tunteiden, toiveiden ynnä muiden 

kokonaisuudeksi. Lisäksi minuus sisältää niin omasta ruumiista kuin sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta sisäistetyt mielikuvat itsestä. Minäkäsitys taas on Vuorisen 

määritelmässä minäkokemuksen tiedostettu osa. (Vuorinen, 1998, 50) Burns käy läpi ja 

vertailee teoksessaan: The self-concept lukuisien teoreetikoiden käsityksiä ja määritelmiä 

minuudesta. Hän löytää niistä muutamia elementtejä, jotka tulevat esiin johdonmukaisesti. 

Ensinnäkin esiin nousee kaksi itsen puolta, minuus “tietäjänä” tai prosessina, sekä minuus 

“tiedettynä”. Tämä tiedetty minä voin sisältää erilaisia puolia kuten fyysinen minä, 

sosiaalinen minä tai ideaaliminä. Minäkäsitykselle Burns löytää kaksi peruselementtiä, 

jotka ovat tietoisuus ja arviointi. Arviointi opitaan kokemuksen kautta, sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Burns, 1979, 29.) Burnsin ja Vuorisen 

ajatukset minäkäsityksestä minäkokemuksen tiedostettuna osana ovat näin ollen hyvin 

samankaltaiset. Molemmista määritelmistä on myös havaittavissa minuuden määrittelyn 

monimutkaisuus. Minuus sisältää tiedostamatonta ja tiedostettua, prosessinomaista, 

”liikkeellä olevaa”, sekä koettua, tiedettyä ja sisäistettyä.  

 

Vuorinen ja Keltikangas-Järvinen puhuvat psykologisesta syntymästä, monivaiheisesta 

prosessista, jonka tuloksena syntyy lapsi, jolla on suhteellisen vakiintunut kokemus 

minuudestaan. Psykologisen minän perusrakenteet syntyvät heidän mukaansa kolmeen 

ikävuoteen mennessä. Minä ja minuus kehittyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

(Vuorinen, 1992, 179–181; Vuorinen, 1998, 96; Keltikangas-Järvinen, 1998, 100 – 101.)  

 

Vuorisen mukaan vauvan minä on mielihyväminä, joka koostuu tyydytyskokemusten 

muistikuvista. Näitä muistikuvia uudelleen elävöittämällä lapsi suojautuu pahaa oloa 

vastaan. Mielihyväminään liittyy myös käsite symbioosi. Symbioosihypoteesin mukaan 

vauva tuntee olevansa yhteen sulautunut äitinsä kanssa ja kokee äidin olevan vain häntä 

varten. Näin ollen äiti toimii vauvalle hyvänolontunteen ja tyydytyksen saavuttamisen 

välineenä ja onnistunut symbioosi toimii pohjana perusluottamuksen syntymiselle.  

(Vuorinen, 1992, 182–187; Vuorinen, 1998, 96.) 
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Keltikangas-Järvinen kirjoittaa kuinka minän syntymisen ensimmäisessä vaiheessa lapselle 

syntyy tietoisuus omasta kehostaan. Lapsi havaitsee oman kehonsa itsenäiseksi ja 

erilliseksi muusta ympäristöstä ja vauva huomaa voivansa tehdä jotain, esimerkiksi 

liikuttaa kättään, sekä tarkastella sen seurauksena ulkopuolella tapahtuvaa liikettä. 

(Keltikangas-Järvinen, 1998, 101 – 102.) 

 

Toisen ikävuoden aikana psyykeen kehityksessä tapahtuu paljon, sillä lapsi oppii 

puhumaan, tulee tietoisemmaksi itsestään ja tiedostaa psyykkisen erillisyytensä. Lapsi siis 

tajuaa, ettei äiti olekaan vain häntä varten, eikä hänen määräysvallassaan. Vanhempi on 

kuitenkin lapselle edelleen tyydytyksen tärkein lähde ja näin tarvitsevuuden ja autonomian 

ristiriita käynnistyy lapsen mielessä.  (Vuorinen, 1992, 192–193; Vuorinen, 1998, 59.)  

Psykologisen syntymän loppuvaihe, yksilöllisen kiinteytymisen vaihe tapahtuu kolmannen 

ikävuoden paikkeilla, jolloin lapsen tulisi saavuttaa tunnekohteiden pysyvyys sekä pystyä 

yhdistämään myönteiset ja kielteiset tunteensa ehjäksi kokonaisuudeksi. Tunnekohteiden 

pysyvyydellä tarkoitetaan varmuutta aikuisen rakkauden säilymisestä silloinkin, kun 

aikuinen on poissa tai vihainen. Kun lapsi on hyväksynyt erillisyytensä äidistään, alkaa 

sisäistämisprosessi, mikä mahdollistaa eheän minän tarvitsevuudesta huolimatta. Tämän 

lapsi tekee samastumisen kautta. (Vuorinen, 1992, 196–197.) 

 

 Kolmannen ikävuoden aikana lapsi siirtyy Vuorisen mukaan sisäistettyjen 

vuorovaikutusmielikuvien vaiheeseen. Näin lapsi pystyy säilyttämään mielikuviensa avulla 

mielenrauhan myös vanhemman poissa ollessa. Mitä paremmin lapsen mieleen on 

sisäistynyt vuorovaikutusskeemoja, sitä helpommin mielikuvat ovat hänen saatavillaan. 

Nämä skeemat toimivat hyvän itsetunnon perustana, sillä ne luovat sisäisen rakastetuksi 

tulemisen tunteen. (Vuorinen, 1992, 198–199.) Tulkitsen Vuorisen tekstiä niin, että mitä 

useammin ja poikkeuksetta vanhempi on toiminut tietyllä tavalla, sitä sisäistyneempi 

skeema tästä toiminnasta on. Mikäli vanhempi on aina tullut lohduttamaan lapsen itkiessä 

hätäänsä, lapsi uskoo hänen tekevän niin myös tulevaisuudessa. Hyvää mieltä tuottavat ja 

välittämisestä muistuttavat skeemat luovat täten pohjaa itsetunnolle itsensä rakastetuksi ja 

arvokkaaksi kokemisen kautta.  
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2.3.2 Itsetunto kehittyy vuorovaikutuksessa 

 

Kun pohditaan lapsen minuuden ja sen rakenteiden, kuten itsetunnon kehitystä, nousee 

jatkuvasti esiin se, kuinka lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Davidsin mukaan minän rakentaminen on elämänmittainen tehtävä, jonka perusteet 

tehdään elämän ensimmäisen vuoden aikana lapsen ja vanhempien välisessä 

vuorovaikutuksessa (Davids, 2010, 55). Minätietoisuus ja arviointi opitaan kokemuksen 

kautta ja sekin olennaisella tavalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa (Burns, 1979, 29). Koko lapsen kehitys, niin kehollinen kuin psyykkinenkin, 

perustuu lapsen ja sen ympäristön vuorovaikutukseen. Kun lapsi tekee jotain ja ympäristö 

vastaa siihen, tai ympäristö kohdistaa odotuksia lapseen ja lapsi vastaa niihin. 

(Keltikangas-Järvinen, 1998, 103.)  

 

Siitä, millaista lapsen ja aikuisten välinen vuorovaikutus tulisi olla, jotta se olisi itsetunnon 

kehitystä tukevaa, on olemassa paljon teorioita. Svartsjö ja Hellsten kirjoittavat kuinka 

kyky pitää itsestään ja antaa itselleen arvoa syntyvät jo varhaisessa vaiheessa hoivan 

kautta. Alussa ruumiillinen hoiva ja lapsen fyysisten tarpeiden huomiointi luovat pohjan 

lapsen käsitykselle siitä onko hän hyvä tai kelpaava. Hyvä olo tulee osaksi itseä ja 

ruumiillisella itsensä tuntemisella on yhteys myöhempään hyvään itsetuntoon. (Svartsjö & 

Hellsten, 1996, 32.) Wahlberg kertoo myös psykoanalyyttisen persoonallisuusteorian 

painottavan varhaisia ihmissuhdekokemuksia lapsen persoonallisuuden kehityksessä. 

Lapsen kokemat kasvatukselliset toimenpiteet, arvostus ja välittäminen sävyttävät lapsen 

myöhempää käyttäytymistä. (Wahlberg, 1996, 85.) 

 

Kiintymyssuhde vaikuttaa omalta osaltaan lapsen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaen näin 

lapsen omanarvontunteeseen ja itsetuntoon. Aikuisten tulisi ymmärtää, että lapsella on 

voimakas tarve kokea turvallisuutta vanhempien poissa ollessa. On tärkeää olla tietoinen, 

että käyttäytymisen kaavat ovat muovautuneet ensimmäisessä suhteessa vanhempiin. Ne 

määrittävät lapsen tapaa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Robinson, 2011, 82.)  

 

Svartsjö ja Hellsten kirjoittavat, kuinka lapsen tulisi oppia pitämään niin henkisistä 

ominaisuuksistaan kuin fyysisestä minästään. Molemmat asiat opitaan samantapaisessa 
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prosessissa yhteydessä vanhempiin, vaikkakaan ei välttämättä rinnakkain. Tämä prosessi 

on yhteydessä lapsen saamaan palautteeseen ja vanhemman iloon lapsen edistymisestä. 

Lapsi nauttii saadessaan tehdä itse. Lapselle on myös hyväksi, että aikuinen on ihailevana 

yleisönä uutta taitoa opetellessa. Vähitellen “arvostava yleisö” siirtyy osaksi itseä. 

(Svartsjö & Hellsten, 1996, 32–33.) Myös Davids muistuttaa lapsen aistivan ja 

ymmärtävän oman arvonsa kun hän kokee vanhempiensa olevan saatavilla ja 

kiinnostuneita hänestä. (Davids, 2010, 55–56.) 

 

Lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta pohtiessaan Davids tuo esille erilaiset 

kasvatustyylit ja niiden vaikutukset lapsen itsetunnolle. Jotta lapsen itsevarmuus pääsee 

kehittymään ja hän kokisi turvallisuudentunnetta, kaoottinen tai liian tiukkarajainen 

kasvatustyyli eivät ole kumpikaan hyväksi. Davids tuo esille, että lapsi tarvitsee rajoja ja 

turvallisuutta, sekä ilmapiirin, jossa hän voi oppia virheistään ja nauttia siitä, että löytää 

asioita joita ymmärtää ja osaa. (Davids, 2010, 55–56.) Niin ikään Damonin mukaan lapsen 

positiivinen itsetunto on yhteydessä samanlaisiin perheolosuhteisiin, mitkä johtavat 

itsenäisyyteen ja itsevarmuuteen.  Tällaisessa perheessä on rajat, mutta demokraattinen 

ilmapiiri, kommunikoidaan selkeästi lasten kanssa, ja rohkaistaan lasta näyttämään 

kiintymystä ja muita tunteita. (Damon, 1983, 227.) 

 

2.3.3 Leikki-ikäisen itsetunto 

 

Newman ja Newman kirjoittavat kuinka 4-6 vuotiaana ja kouluikäisenä itsetuntokysymys 

on erityisen keskeinen lapsen elämässä monestakin syystä. Lapsi tulee ensinnäkin 

tietoisemmaksi ihmisten eroavaisuuksista ja alkaa ymmärtää kulttuurisia normeja. Lisäksi 

moraalin kehitys on mennyt eteenpäin ja hän ymmärtää paremmin hyvän ja pahan käsitteet 

ja eron. Näiden kognitiivisten saavutusten myötä lapsi tulee herkemmäksi sosiaaliselle 

paineelle. Hän alkaa kokea enemmän syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita, sekä joutuu 

ensi kertaa arvioimaan itseään ja itsekritiikki herää. Lapsen tietoisuus omista taidoista 

verrattuna vanhempiin lapsiin lisääntyy ja lapsi voi nähdä itsensä muiden arvioinnin 

kohteena. Hän ymmärtää myös paremmin toisten aikuisten, tovereiden ja opettajien 

hyväksynnän tärkeyden. (Newman & Newman, 1991, 307–308.) Joskus uudet lapsen 
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toimintaa arvioivat ihmiset eivät toimikaan samoin kuin kotona. Tällöin lapsen on opittava 

uusia keinoja hyväksynnän saamiseksi etenkin vertaistensa parissa. (Koivisto, 2007, 40, 

Newman & Newman, 1991, 308.) 

 

Newmanin ja Newmanin mukaan itsensä rakastetuksi, arvostetuksi, ihailluksi ja 

menestyksekkääksi kokemisen tunteet edesauttavat omanarvon tuntoa. Huomiotta 

jättäminen, torjutuksi tai/ja halveksituksi tuleminen ja itsensä riittämättömäksi kokeminen 

taas tuovat arvottomuuden tunnetta. Nämä hyvin varhain vaikuttavat kokemukset 

myötävaikuttavat yleisen ylpeyden tai häpeän tunteen ja arvokkuuden tai arvottomuuden 

tunteen syntyyn. Tällainen yleinen häpeän ja arvottomuuden tai ylpeyden ja arvokkuuden 

tunne voi tulla osaksi lapsen kokonaisarviota itsestään. Tämän kokonaisarvion he tekevät 

itsestään jopa jo kolmen tai neljän vuoden vanhana.  (Newman & Newman, 1991, 306–

307.) Levine ja Munsch puolestaan kertovat kuinka varhaislapsuudessa lapsilla on usein 

erittäin hyvä itsetunto, sillä he eivät vielä vertaile itseään muihin. Itsetunto ja usko omiin 

kykyihin usein laskevat ja realisoituvat lapsen siirtyessä kouluikään. Itsetunto voi laskea 

kouluiässä myös harrastusten vuoksi, sillä ne tuovat lisää tilanteita, joissa lasten kykyjä 

arvostellaan. (Levine & Munsch, 2011, 391.)  

 

Levinen ja Munschin mielipiteet ovat siis ristiriidassa Newmanien näkemyksien kanssa 4-

6- ikävuoden merkityksellisyydestä itsetunnon kehittymisessä. Eroa on myös heidän 

näkemyksissään lasten herkkyyteen vertailulle ja kielteiselle palautteelle. Kun Levinen ja 

Munschin mukaan tällainen herkkyys kehittyisi vasta kouluiässä, Newmanien mukaan 

tällainen herkkyyskausi alkaisi jo 4-6-vuoden iässä. Boydin ja Been mukaan yleinen 

itsetunto kehittyy kohtalaisen pysyvään muotoonsa seitsemän, kahdeksanvuotiaana. 

Tällöin lapset alkavat pohtia sitä, mitä he itsestään ihmisinä pitävät ja kuinka onnellisia he 

ovat. (Boyd & Bee, 2009, 281.) 

 

Useat tutkijat kertovat, kuinka niin yleisesti kuin lastenkin itsetuntoon vaikuttaa 

olennaisesti se, miten henkilön käsitykset itsestään kohtaavat hänen toiveensa siitä, 

millainen hän haluaisi olla. Tutkijat käyttävät termejä ihanne- tai ideaaliminä verrattuna 

reaaliminään taikka käytännön kokemukseen itsestä.  Mikäli lapsen todelliset kyvyt 

eroavat paljon hänen toiveistaan, voi se alentaa lapsen itsetuntoa. Mitä pienempi ero 
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ihanneminän ja todellisen minän välillä on, sitä parempi on itsetunto. Toisaalta mitä 

suurempi ero on, sitä heikompi on itsetuntokin. (Boyd & Bee, 2009, 281–282, Mruk, 2006, 

111.)  Ihanneminän ja reaaliminän lisäksi Aho määrittelee yleisminäkäsitykseen kuuluvaksi 

myös normatiivisen minän. Normatiivinen minäkäsitys kuvaa sitä, mitä yksilö kokee 

muiden hänestä ajattelevan. Näiden kolmen eri ulottuvuuksien tulisi olla samansuuntaisia. 

Suuret erot näiden minäkäsitysten puolien kesken voivat kertoa minäkäsityksen 

epärealistisuudesta tai itsensä väheksymisestä. (Aho, 1996, 15–16.)  

 

Tutkijat huomauttavat, että kyse on nimenomaan siitä, miten henkilö itse arvottaa 

ominaisuutensa. Mikäli henkilö kokee hyvin tärkeäksi ja arvokkaaksi osata jotain, jota hän 

ei osaa tai ei koe osaavansa, alentaa tämä hänen itsetuntoaan. (Boyd & Bee, 2009, 282.) 

Lapselle voi riittää, että hän on erityisen hyvä vain yhdessä asiassa, mikäli tämä asia on 

hänelle tärkeä. Toisaalta lapsi voi olla taitava monessakin asiassa, mutta olla silti 

tyytymätön itseensä. On myös mahdollista, että vaikka lapsi olisi muiden silmissä 

menestyksekäs, hän ei itse koe niin tai toisin päin. Vaikka muut eivät arvostaisi lapsen 

kykyjä, hänen on silti mahdollista olla tyytyväinen ja itsevarma, mikäli hän itse saa 

toiminnoistaan suurta mielihyvää. (Newman & Newman, 1991, 306–307.) 

 

Boyd ja Bee näkevät merkittävänä asiana lapsen itsetunnolle tuen, sekä tunteen 

hyväksytyksi ja pidetyksi tulemisesta etenkin perheensä keskuudessa. Myöhemmin 

korostuu sama tarve myös tovereiden keskuudessa. (Boyd & Bee, 2009, 281–282.) Boydin 

ja Been mukaan siis kaksi tärkeintä tekijää hyvälle itsetunnolle ovat lapsen oma itsensä 

hyväksyntä, sekä ympäristön tuki. Newmanit listaavat kolme asiaa, joille itsetunto 

pääasiallisesti perustuu. Näitä ovat toisten hyväksyntä, tuki ja rakkauden osoitukset, 

erityiset ominaisuudet ja kyvyt, sekä se, miten kukin arvostaa näitä omia puoliaan 

vertaillessaan itseään muihin ihmisiin ja verratessaan itseään omaan ideaaliminäänsä. 

(Newman & Newman, 1991, 306.) Näin ollen Boyd ja Bee sekä Newmanit näkevät 

itsetunnon perusteet lapsuudessa hyvin samanlaisina. 
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3. Tutkimuksen metodologiset ratkaisut 

 

3.1. Fenomenografia 

 

3.1.1 Määrittelyä 

 

Fenomenografian määrittelyissä korostuu kaksi perustavanlaatuista asiaa. Fenomenografia 

tutkii ihmisten käsityksiä erinäisistä ilmiöistä ja on kiinnostunut näiden käsitysten 

laadullisista eroista. (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, 113, 115; Järvinen & 

Järvinen 2000, 86; Koskinen 2011, 267, 268; Niikko 2003, 9, 20, 28, 46.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa siis tutkitaan ihmisten käsityksiä ja kokemuksia 

jostakin asiasta/ilmiöstä. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on se, millaisia erilaisia 

merkityksiä ihmiset antavat jollekin asialle/ilmiölle, eli ihmisten kokemusten/käsitysten 

variaatio. (Järvinen & Järvinen 2000, 86; Koskinen 2011, 267; Marton & Booth 1997, 111; 

Niikko 2003, 9, 29, 46.) Tässä tutkimuksessa olen fenomenografian hengen mukaisesti 

pyrkinyt nostamaan esiin ja huomioimaan erityisesti näkemysten erilaisuuksia, vaikkakin 

tutkimuksen aineistosta oli paremminkin löydettävissä yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. 

Toisaalta teoriaosuudessa tuon esille tutkijoiden hyvinkin erilaiset määrittelytavat 

itsetunnolle käsitteenä. 

 

Fenomenografiassa ei niinkään olla kiinnostuneita siitä miksi tutkittavilla on sellaisia 

käsityksiä kuin on, vaan kiinnostus on käsitysten sisällössä. Pyrkimyksenä on luonnehtia 

ilmiötä heidän arkikäsitystensä kautta suoraan sellaisena kuin tutkittavat sen näkevät. ( 

Marton & Booth 1997, 111; Niikko 2003, 9, 20, 27–28, 29, 46.) Tässä tutkimuksessa tuon 

esille haastateltavien lastentarhanopettajien, sekä tutkijoiden näkemyksiä itsetunnon 

käsitteestä, kehityksestä ja kehityksen tukemisesta varhaislapsuudessa. Olen pyrkinyt 

esittämään haastateltavien käsityksiä mahdollisimman rehellisesti sellaisena kuin 

haastateltavat niitä kuvasivat. Jotta lukija voisi tehdä myös omia johtopäätöksiä 
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tekemistäni tulkinnoista, olen jättänyt tekstiin paljon pitkiäkin lainauksia aineiston 

litteroinneista. Näiden haastattelupätkien avulla tuon haastateltavien ääntä paremmin 

kuuluviin häivyttämättä sitä oman tulkintani alle.  

 

3.1.2 Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Fenomenografialla on selkeä yhteys fenomenologiaan. Fenomenografialla ja 

fenomenologialla on joitakin yhteisiä lähtökohtia, sekä samoja peruskäsitteitä. Sekä 

fenomenografiassa, että fenomenologiassa lähdetään ajatuksesta, ettei objektiivista totuutta 

ole olemassa. Sen sijaan on olemassa yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin eri ihmisille ja 

josta voidaan tietää enemmän tai vähemmän. Koska objektiivista totuutta ei ajatella olevan, 

ei fenomenografiassa täten myöskään ajatella olevan “oikeanlaisia” tai “vääränlaisia” 

käsityksiä. On vain erilaisia käsityksiä yhdestä maailman ilmiöstä. (Ahonen, Saari, Syrjälä 

& Syrjäläinen, 1994, 116, 119; Järvinen & Järvinen 2000, 86; Koskinen 2011, 268; Niikko 

2003; 13, 25.) Fenomenografiassa ihmisten erilaiset tavat havaita, ymmärtää, tulkita ja 

käsitteellistää todellisuutta ovatkin itsessään arvokkaita tutkimuskohteita ja päämääränä on 

tuoda esiin tapojen variaatio (Niikko, 2003, s.25).  Tutkimuksessani pyrin tuomaan sekä 

haastateltavien, että tutkijoiden ajatukset esille mahdollisimman neutraalisti ja 

analyyttisesti ilman, että toisin jotkut näkemykset esille “enemmän oikeina” kuin toiset. 

Tuon esille monipuolisesti haastateltavien käsityksiä sekä tutkijoiden teorioita ja 

määritelmiä. 

 

Sekä fenomenografiassa että fenomenologiassa huomio kohdistuu yksilön minään eli 

yksilön havaintoihin, tunteisiin ja ajatuksiin (Niikko 2003; 12). Fenomenografisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on kuvata maailmaa siten kuin tietty ryhmä ihmisiä sen kokee, 

kuinka kyseessä oleva ilmiö koetaan ja minkä laatuisia kokemukset ovat (Niikko 2003, 15–

16, 20).  Tässä tutkimuksessa siis pyrin kuvaamaan ilmiötä lapsen itsetunto 

lastentarhanopettajien havaintoja, kokemuksia ja ajatuksia tulkiten ja analysoiden. 

Fenomenografinen tutkimus sai alkunsa 1980-luvulla ja sen perustajana pidetään Ference 

Martonia. Fenomenografia kehittyi oppimiseen liittyvien projektien ja tutkimusten myötä. 
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(Niikko 2003, 10.) Yleinen käsitys siitä, mitä fenomenografia tarkalleen ottaen on, ei ole 

kuitenkaan vakiintunut tutkijoiden keskuudessa. Osa käyttää nimitystä fenomenografinen 

tutkimusote tai lähestymistapa, osa pitää sitä tutkimusmenetelmänä ja osa taas vain 

kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmänä. (Koskinen 2011, 268; Niikko 2003, 7.) 

Niikko määrittelee fenomenografian “ sekä tietynlaiseksi analyysiprosessiksi että 

metodologiseksi lähestymistavaksi, johon liittyy ontologisia ja epistemologisia 

sitoumuksia.” (Niikko 2003, 7.) Hän määrittelee sen myös tieteelliseksi, tutkimukselliseksi 

lähestymistavaksi, joka asettaa tavoitteeksi kuvata yksilöiden käsityksiä ympäröivästä 

maailmasta. (Niikko 2003, 46.) Koskinen pohtii, ettei fenomenografiaa voi suoraan 

sijoittaa metodologisesti johonkin tiettyyn alueeseen vaan se muodostaa oman 

kokonaisuutensa, joka on luonteeltaan kvalitatiivinen ja empiirinen. Koskinen myös lainaa 

Sandbergia (2000, 12), joka perustelee fenomenografialle nimitystä lähestymistapa sen 

tulkinnallisen aineiston analyysin vuoksi (Koskinen 2011, 268). Järvinen ja Järvinen 

käyttävät sanaa tutkimusote ja heidän mukaansa fenomenografisesta tutkimusotteesta on 

löydettävissä kolme keskeistä piirrettä; toisen asteen perspektiivi, ilmiön olemuksen 

tarkastelu, sekä se, että aineiston pohjalta tehdyt luokitukset ovat jo sinänsä tutkimuksen 

tuloksia (Järvinen & Järvinen 2000, 86–87).  Marton itse kirjoittaa, että vaikka 

fenomenografia ei ole itsessään metodi eikä kokemuksen teoria, on siinä olemassa niin 

metodologisia kuin teoreettisia elementtejä. Hänen mukaansa fenomenografia on 

pikemminkin lähestymistapa tietynlaisten tutkimuskysymysten tunnistamiseen, 

muodostukseen ja käsittelyyn. (Marton & Booth 1997, 111.) Tässä tutkimuksessa 

fenomenografialla tarkoitetaan tutkimusotetta tai lähestymistapaa, jossa aineiston käsittelyä 

ja tulkintaa ohjaavat fenomenografiset periaatteet. Esimerkiksi se, ettei tutkimuksessa 

etsitä objektiivista totuutta, vaan pyritään tuomaan esille erilaisia näkökulmia tutkittavasta 

ilmiöstä haastateltavien käsitysten ja kokemusten kautta. 

 

Koska fenomenografia on käsitysten tutkimista jostain ilmiöstä, on hyvä tarkentaa, mitä 

käsityksellä, käsittämisellä ja ilmiöllä fenomenografisesta näkökulmasta tarkoitetaan. 

Järvinen määrittelee käsittämisen olevan merkityksen antoa jollekin ilmiölle ja näin 

enemmän kuin pelkkä mielipide. (Järvinen & Järvinen, 2000, 86; Koskinen 2011, 268.) 

Ilmiö heijastaa ihmisen maailmasta saamia kokemuksia. Itse käsitys taas on ihmisen omista 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan rakentama kuva jostakin asiasta/ilmiöstä. (Ahonen, Saari, 
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Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, 116, 117; Niikko 2003, 25.) Kokemuksen kuvaukset eivät ole 

psykologisia tai fyysisiä. Ne ovat henkilön ja ilmiön välisen suhteen kuvauksia: tapoja 

joilla ihmiset kokevat ilmiön. (Marton & Booth 1997, 122.)  Käsitys siis rakentuu ihmisen 

kokemuksista ja ajatuksista koskien jotakin ilmiötä ja käsitystä rakentaessaan ihminen 

antaa ilmiölle merkityksen. 

 

3.1.3 Toisen asteen näkökulma ja sulkeistaminen 

 

Fenomenografiassa tutkijan roolia määrittää kaksi perusasiaa, joita ovat toisen asteen 

näkökulma ja sulkeistaminen (Niikko, 2003, 24). Kun ensimmäisen asteen näkökulmassa 

lausuntoja kerrotaan maailmasta, ilmiöstä ja tilanteista sellaisinaan, toisen asteen 

näkökulmassa niitä tehdään maailmasta toisten ihmisten kokemana. Fenomenografiassa 

korostetaan ihmisten tapoja kokea tutkittavaa maailmaa, ilmiötä tai tilannetta (Marton & 

Booth, 1997, s.118). Fenomenografi voisi muotoilla kysymyksensä kutakuinkin 

seuraavasti: “mitkä ovat ne kriittiset ulottuvuudet ihmisten tavoissa kokea maailma, jotka 

tekevät ihmiset kykeneviksi käsittelemään sitä enemmän tai vähemmän tehokkaalla 

tavalla.” ( Marton & Booth 1997, 117; Niikko 2003; 20). 

 

Itsensä sulkeistamisella tarkoitetaan sitä, että tutkija tietoisesti pyrkii jättämään omat 

käsityksensä ja kokemuksensa ulkopuolelle ja tuo esille nimenomaan tutkittavien 

kokemukset ja käsitykset. Marton kirjoittaa, kuinka fenomenografiaan kuuluva ajatus 

toisen asteen näkökulmasta kulkee mukana koko tutkimusprosessin ajan: kun 

tutkimuskysymyksiä tehdään, materiaalia kerätään ja tehdään analyysiä. Toisen asteen 

näkökulma tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii ottamaan haastateltavan paikan ja näkemään 

ilmiön ja tilanteen hänen silmillään. Fenomenografin täytyy jokaisessa prosessin vaiheessa 

tutkijana jättää tietoisesti omat kokemuksensa ilmiöstä taakseen ja käyttää niitä ainoastaan 

valottaakseen muiden tapoja puhua ilmiöstä ja käsitellä, kokea ja ymmärtää ilmiötä. 

(Marton & Booth, 1997, s.121.) Toisaalta Ahosen mukaan tutkijan aikaisemmat tiedot ja 

odotukset vaikuttavat tahtomattakin tutkimiseen, minkä vuoksi luotettavuuden lisäämiseksi 

tutkijan tulisi tiedostaa omat lähtökohtansa ja tunnustaa niiden vaikuttavan aineiston 
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hankintaan, käsittelyyn ja johtopäätösten tekoon. Tätä Ahonen kutsuu hallituksi 

subjektiivisuudeksi. Teoreettinen perehtyneisyys tekee tutkijasta tutkimusinstrumentin 

hänen ammentaessaan mielestään syventäviä haastattelukysymyksiä ja perusteluja 

vastausten luokitteluille. (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, s. 122–123.) Koin 

tutkimusta tehdessä sulkeistamisen periaatteen hyvin haastavaksi. Tästä syystä olen 

pyrkinyt tutkimuksessani erottelemaan selkeästi haastateltavien, tutkijoiden ja itseni 

käsitykset ja kokemukset toisistaan, sekä tuomaan avoimesti esiin oman esiymmärrykseni 

ja tietouteni tutkittavasta ilmiöstä. Tuon esimerkiksi avoimesti esiin sen, että tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys perustuu kandintyöhöni. Myös graduni aihe, haastateltavien 

valinnat ja tutkimuskysymykset valikoituivat pitkälti kandintyöstä saamani 

esiymmärryksen perusteella. 

 

3.2. Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten arkiajattelua, sen sisältöjä ja tapoja, 

ihmisten kokemuksia, käsityksiä ja ymmärryksiä (Niikko s.29). Näin ollen haastattelu on 

yksi mahdollinen tapa kerätä fenomenografinen tutkimusaineisto. Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja teoksessa mainitaankin henkilöiden haastattelu fenomenografisen tutkimuksen 

yhdeksi perusvaiheeksi (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, s115). 

 

Haastattelu voidaan toteuttaa monin tavoin; kahtena ääripäänä voidaan pitää täysin 

strukturoitua ja täysin strukturoimatonta haastattelua. Teemahaastattelu on menetelmä 

näiden ääripäiden välimaastosta. Hirsjärvi ja Hurme määrittelevät teemahaastattelun 

olevan yksi puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka on lähempänä strukturoimatonta 

kuin strukturoitua haastattelua (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 48). Eskola ja Vastamäki 

erottavat strukturoidun haastattelun puolistrukturoidusta niin, että puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta ei käytetä valmiita 

vastausvaihtoehtoja vaan haastateltava saa vastata omin sanoin.  
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Teemahaastattelussa aihepiirit on etukäteen määrätty, mutta kysymysten muoto tai järjestys 

eivät ole niin tarkkoja. Haastattelija varmistaa, että kaikki teema-alueet tulevat käydyksi 

läpi, mutta laajuus ja järjestys vaihtelevat haastattelusta toiseen, eikä haastateltavalla ole 

valmiita kysymyksiä, vaan jonkinlainen tukilista käsiteltävistä asioista. (Eskola & 

Vastamäki, 2001, 26–27.)  Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat kuinka teemahaastattelussa 

pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tutkimustehtävän mukaisesti ja 

etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo 

tiedettyyn. Teemojen sisältämien kysymysten suhde viitekehyksessä esitettyyn kuitenkin 

vaihtelee intuitiivisten ja kokemusperäisten havaintojen sallimisesta vain etukäteen 

tiedetyissä kysymyksissä pitäytymiseen. ( Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75.) 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelin neljää lastentarhanopettajaa. Minulla oli kokemattomana 

haastattelijana valmiiksi laaditut kysymykset, jotka toimivat muistilistana, jotta kaikki 

aiheet eli teemat tulivat käsitellyiksi haastattelujen aikana. Ensimmäisissä haastatteluissa 

etenin liiankin loogisesti ennalta asettamien kysymysteni mukaisesti, mutta myöhemmin 

osasin paremmin heittäytyä hetkeen. Vaihtelin kysymysten paikkoja tai jätin ne kokonaan 

kysymättä, mikäli aiheesta oli syntynyt keskustelua jo aiemmin riittävästi. Saatoin esittää 

kysymyksiä myös hieman erilaisissa muodoissa eri haastateltaville. Kysymyksistä 

huolimatta pyrin pitämään haastatteluja keskustelunomaisina tilanteina. Haastatteluihin 

muotoilin kysymykset tutkimuskysymysten pohjalta. 

 

Teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, 

uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa, mikä tuo tutkittavien äänen 

kuuluviin. Ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat 

keskeisiä. Lisäksi keskeistä on se, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2001, s. 48.) Näiden Hirsjärven ja Hurmeen sanojen myötä näen 

teemahaastattelun olevan erittäin sopiva menetelmä nimenomaan fenomenografiselle 

tutkimukselle, jonka pääperiaatteena on tuoda haastateltavien ajatukset ja käsitykset esiin, 

ja jossa korostetaan informanttien omakohtaisten kokemusten ja näkemysten merkitystä.  
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3.3. Aineisto ja sen analyysi 

 

3.3.1 Aineiston hankinta 

 

Aineistoni koostuu neljästä litteroidusta haastattelusta. Haastattelut toteutin talven 2013 

aikana ja litteroin kesällä 2013. Haastateltavistani kaksi tavoitin sosiaalisen median kautta, 

kun laitoin omalle Facebook seinälleni viestin, jossa kerroin etsiväni haastateltavaksi 

lastentarhanopettajia, joita kiinnostaisi jakaa ajatuksiaan itsetunnosta, sen merkityksestä ja 

huomioonotosta varhaiskasvatustyössä. Tähän viestiin minulle suoraan vastasi yksi 

haastateltava ja toisen haastateltavan ystävä huomasi viestini ja antoi minulle tuttavansa 

numeron. Kolmannen haastateltavan sain graduryhmäni kautta, kun eräs samassa ryhmässä 

ollut ehdotti omaa äitiään sopivaksi haastateltavaksi ja antoi minulle hänen numeronsa. 

Neljänteen haastateltavaan otin itse suoraan yhteyttä Facebookin kautta. Hän oli minulle 

entuudestaan jo vähän tuttu ja arvelin, että häntä voisi kiinnostaa graduni aihe. Neljäskään 

haastateltava ei kuitenkaan ollut minulle niin tuttu tai läheinen, että haastattelutilanne 

sinänsä olisi ollut muista poikkeava. Mielestäni tapani löytää haastateltavat toi 

tutkimukseeni syvyyttä ja uskottavuutta. Kaikki haastateltavat olivat todella kiinnostuneita 

aiheesta ja heillä oli siitä jonkin verran ennakkotietoa ja ymmärrystä, mikä mahdollisti 

rikkaan ja runsaan haastatteluaineiston syntymisen. 

 

Esittelen seuraavaksi jokaisen haastateltavan lyhyesti ja annan heille tässä tutkimuksessa 

käytettävät nimet tuloslukujen luettavuutta helpottaakseni. Nimet ovat keksittyjä 

haastateltavien tunnistettavuuden häivyttämiseksi.  

 

Haastateltava 1: Piia 

Piia on kokenut lastentarhanopettaja, joka on urallaan toiminut monenlaisissa 

varhaiskasvatuksen tehtävissä. Lastentarhanopettajan tehtävän lisäksi hän on tehnyt myös 

hallinnollisia tehtäviä perhepäivähoidon ohjaajana ja päiväkodin johtajana. Hän kuitenkin 

kertoo kuinka onnekseen pääsi takaisin mukavampiin peruslastentarhanopettajan tehtäviin. 
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Haastateltava 2: Kirsi 

Kirsi on pitkän kokemuksen omaava lastentarhanopettaja. Hän on työskennellyt 

“perusryhmien” lisäksi myös avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. 

 

Haastateltava 3: Liisa 

Myös Liisa on lastentarhanopettaja, joka on lisäksi suorittanut esi- ja alkuopetuksen 

perusopinnot. Liisa toimi viisitoista vuotta tiimivastaavan tehtävissä, joista halusi lopulta 

palata takaisin peruslastentarhanopettajan tehtäviin. 

 

Haastateltava 4: Tarja 

Tarja on tehnyt pitkän uran lastentarhanopettajan tehtävissä ja johtaa omaa päiväkotia. 

 

Yhteenvetona haastateltavista voidaan siis sanoa, että he ovat kokeneita ja pitkän uran 

lastentarhanopettajina tehneitä naisia. Heistä kolme on toiminut jollain tapaa johtavassa 

asemassa. Merkillepantavaa on myös, että kaksi heistä on halunnut palata johtotehtävistä 

(tiimijohtaja, päiväkodin johtaja) takaisin “peruslastentarhanopettajan” työhön. Mielestäni 

tämä kertoo haastateltavieni kaipuusta takaisin konkreettiseen vuorovaikutukseen ja läsnä 

olemiseen lasten kanssa. 

 

3.3.2. Fenomenografinen analyysi 

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole olemassa tarkkaa menettelytapaa tai määrittelyä. Se 

noudattaa pitkälti kvalitatiivisille ihmistieteille ominaisia piirteitä. Analyysi jatkuu koko 

aineiston keruuajan ja on refleksiivinen prosessi. Aineistoa jaetaan merkityksellisiin osiin 

loogisesti, muttei jäykästi. Kriteerit lajitella ja organisoida aineistoa kehittyvät 

analyysiprosessin kuluessa. Koko ajan tärkeä osa analyysiä on sisältöjen jatkuva vertailu. 

(Niikko, 2003, s.32–33.) 

 

Fenomenografinen analyysi on aineistolähtöinen, eikä sitä voida siten tehdä johonkin 

valmiiseen lajittelurunkoon tai teoriaan nojaten. Kategorioita ei määritetä etukäteen, vaan 
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ne syntyvät analyysiprosessissa hankittua aineistoa vertaillen. (Niikko, 2003, s.34, 36, 47.) 

Teoria on kuitenkin tärkeä osa tutkimusprosessia, sillä teoreettinen perehtyminen herättää 

tekemään tutkimusaihetta koskevia kysymyksiä, sekä auttaa erottamaan 

tutkimushenkilöiden käsitysten elementtejä toisistaan. Tutkimuksen teoria 

kokonaisuudessaan syntyy vasta analyysiprosessissa muiden teorioiden kanssa 

seurustellen. (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, 123, 125.) Tulkitsen Ahosta 

kumppaneineen niin, että aineiston analyysi ja teorianmuodostus kulkevat rinta rinnan, 

vaikkakin tutkijalla on oltava alustavaa teorian ymmärrystä jo aloittaessaan aineiston 

hakuprosessin. 

 

Fenomenografisessa analyysissä korostuu aineiston huolellisen läpikäynnin ja tuntemisen 

merkitys. Aineistoa tulisikin lukea useaan kertaan analyysiprosessin aikana sen eri 

vaiheissa, jotta voi löytää ongelmanasettelun kannalta merkitykselliset ilmaisut. (Niikko, 

2003, 33; Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, 115.) Nämä ilmaisut lajitellaan ja 

ryhmitellään samanlaisuuksia, erilaisuuksia ja harvinaisuuksia etsimällä.(Niikko, 2003, 

s.34). Kategorioita muodostaessa ilmaisusta tekee merkityksellisen sen laatu, ei sen 

edustavuus määrällisesti (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994, 127). Laadullisessa 

analyysissä tutkijan tulisi merkityksellisiä ilmaisuja etsiessään samaan aikaan pitää 

mielessä hänen teoreettiset lähtökohtansa sekä lukea aineiston ilmaisuja niiden omia 

yhteyksiä vasten. Ongelmanasettelun ulkopuolelle jääviä ilmaisuja ei yleensä tulkita 

merkityksiksi, elleivät ne sitten saa tutkijaa radikaalisti muuttamaan ongelmanasetteluaan. 

(Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994,144–145.)  

 

Fenomenografisessa analyysissä tutkijan tulisi sulkeistaa omat ennakko-oletuksensa, kuten 

oman persoonallisen tietonsa ja uskomuksensa, sekä aiemmat tutkimuslöydökset ja teoriat 

tutkittavasta ilmiöstä, mahdollisimman hyvin (Niikko, 2003, 47). Ahonen toisaalta 

korostaa ennemminkin tutkijan omien lähtökohtien tiedostamista kuin sulkeistamista 

(Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen, 1994). Joka tapauksessa kiinnostuksen kohteena 

ovat tutkittavien käsitykset ja kokemukset ja tutkijan tehtävänä olisi astua tutkittavien 

maailmaan (Niikko, 2003). 

 

  



32 

 

  

3.3.3 Aineiston analyysin kulku ja rakenne 

 

Analyysini kulku on ollut hyvin moninainen ja kenties poukkoilevakin. Olen lähtenyt 

laajasta aineistosta kohti tiivistettyjä lauseita ja luokitellut tiivistetyt lauseet mielekkäällä 

tavalla. Tämän jälkeen olen tiivistetyistä lauseista jälleen palannut takaisin alkuperäiseen 

litterointiin ja luokitellut pitempiä litterointipätkiä edellisten tiivistelmäjärjestelyjen 

pohjalta. Sen jälkeen jälleen tiivistin pitkät lainaukset litteroidusta aineistosta muutamiin 

lauseisiin ja luokittelin ne taulukon muodossa. Tämän jälkeen muodostin taulukkojen 

avulla tulosluvut.  

 

Koen tämän laajasta tiiviiseen muotoon vaihtelevan analyysitapani olleen mutkikas ja 

hidas tapa analysoida. Varmasti olisin voinut säästää aikaa tekemällä analyysin 

suoraviivaisemmin. Tämä mutkikas tapa analysoida on muotoutunut sen vuoksi, että tein 

työtä pitkällä aikavälillä ja hitaasti käytännön syistä. Olen tehnyt suurimman osan 

gradutyöstäni työn ohella. Ensimmäiset litteroinnin läpiluvut ja kommentoinnit olen tehnyt 

jo vuonna 2013 ja jatkoin siitä syksyllä 2015. Suurimman osan analyysiä olen tehnyt 

kevään 2016 aikana. Koen monivaiheisesta analyysiprosessista olleen myös hyötyä. Uskon 

lukuisten litteroinninlukukertojen ja pohdintojen tuoneen analyysiini luotettavuutta. Koen 

tuntevani aineistoni hyvin. Uskon myös, että todennäköisyys sille, että jotain hyvin 

olennaista olisi jäänyt huomaamatta aineistosta, on nyt pienempi kuin jos olisin tehnyt 

analyysini nopeammin. 

 

Alun perin lähdin tekemään tiivistettyjä muistiinpanoja litteroidusta tekstistä siksi, että 

koin hankalaksi hallita ja järjestellä isoa määrää tekstiä kerralla. Omien kommenttieni 

avulla oli helpompi löytää aineistosta yhteneväisyyksiä ja näin ollen luokitella 

aineistodataa mielekkäisiin aihekokonaisuuksiin. Tämän tein vuoden 2013 kesällä. Kun 

palasin gradun pariin syksyllä 2015 huomasin, että halusinkin luokitella kommenttini vielä 

uudelleen. Lähtökohtana toisessa analyysikerrassa olivat tutkimuskysymykset ja niiden 

pohjalta tulkitsemani kolmitasoisuus: itsetunto yleisesti, itsetunto lapsuudessa ja aikuinen 

lapsen itsetunnon tukijana.  
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3.3.4 Kahden analyysikerran yhdistely ja analyysitaulukon teko 

 

Kahden luokittelun jälkeen vertailin niitä toisiinsa ja luin alkuperäistä litteroitua aineistoa 

läpi uudelleen. Monet haastateltavien lauseet ja kommentit ovat monitasoisia ja sopivat 

useampaan kuin yhteen kohtaan riippuen siitä, mitä sanoja kommentissa painottaa. Tästä 

syystä monet kommentit olivat päätyneet toisella tulkintakerralla hyvinkin erilaisten 

otsakkeiden alle kuin ensimmäisellä kerralla. Näin tärkeäksi vielä vertailla ja pohtia 

kommenttien paikkaa yhdistellessäni nämä kaksi analyysivaihetta. Palasin olennaisten 

kommenttien kohdalla suoraan aineistosta löytyvään sisältöön lisätäkseni lopullisten 

tulkintojeni luotettavuutta. 

 

Kun olin saanut mielestäni lopulliset aihekokonaisuudet päätettyä, hain alkuperäiset 

lainaukset suoraan litteroidusta aineistosta. Jälleen koossa oli valtava määrä tekstiä, mutta 

kuitenkin aihealueittain järjestetysti. Halusin löytää kappaleita varten teksteistä 

olennaisuudet ja kokosin ne analyysitaulukkoon. Paljon tiivistin monen haastateltavan 

sanoja yhteen, mutta jätin taulukkoon myös paljon suoria lainauksia litteroidusta 

aineistosta. Näin tein kun en nopeasti löytänyt sopivaa tapaa tiivistää haastateltavan 

ajatusta tai kun haastateltavan kommentti oli monitasoinen ja sopi useampaan kohtaan 

taulukossa. Lopullista analyysitaulukkoa hyödyntäen, mutta myös vielä alkuperäiseen 

litterointiin palaten rakensin tulosluvun. Taulukko on löydettävissä työni lopussa liitteenä. 

 

Kaiken kaikkiaan koen onnistuneeni seuraamaan useimpia fenomenografisen analyysin 

vaatimuksia. Perehdyin aineistooni hyvin lukien ja palaten alkuperäiseen litterointiin useita 

kertoja koko prosessin ajan. Olen kuljettanut koko prosessin ajan tutkimustulosraporttiin 

asti suoria lainauksia aineistosta tuodakseni paremmin esiin tutkittavien käsityksiä. Olen 

perehtynyt myös teoriaan tutkimuksen jokaisen vaiheen aikana ja pyrkinyt saamaan 

keräämäni aineiston ja aiemman tutkimuksen keskustelemaan keskenään. Analyysini on 

aineistolähtöinen ja sen kategoriat ovat syntyneet haastateltavien ilmauksia huolellisesti 

lukemalla ja vertailemalla. Luokittelu myös kehittyi analyysiprosessin edetessä. 

Suurimmaksi haasteeksi koin sulkeistamisen periaatteen. Sen vuoksi otin lähtökohdakseni 

oman esiymmärrykseni ja omien ajatusteni läpinäkyvyyden ja niiden selkeän 

esilletuomisen ja erottamisen haastateltavien tai tutkijoiden ajatuksista.  
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4. Tulokset 

 

4.1. Miten lastentarhanopettajat käsittävät käsitteen itsetunto? 

 

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä toin esille mahdollisuuden jakaa 

itsetuntomääritelmät kognitiivisen tai affektiivisen näkökulman kautta. 

Lastentarhanopettajien näkemykset itsetunnosta olivat lähes täysin affektiivisia ja 

perustuivat siis pitkälti siihen, miltä ihmisestä tuntuu. He määrittelivät itsetuntoa erityisesti 

hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisen tunteen kautta. Heidän mukaansa itsetunto on 

kokemusta ja tunnetta siitä, että hyväksytään omana itsenä, tulee kuulluksi ja on hyvä 

sellaisena kuin on. Jokaisen lastentarhanopettajan puheissa tuli myös ilmi itsetuntoon 

liittyvä luottamus itseen ja siihen että pystyy ja pärjää. Lastentarhanopettajien kuvauksissa 

korostui myös näkemys itsetunnosta jonkinlaisena sisäisenä äänenä tai voimana, joka vie ja 

kannattelee eteenpäin elämässä.  

 

Yhden lastentarhanopettajan määrittelyssä tulee esiin kuitenkin myös jonkinmoista 

kognitiivista näkökulmaa. Tarja kertoo itsetunnon olevan sitä, miten henkilö reagoi itselle 

tapahtuviin asioihin. 

 

Tarja: 

 “Voisko sitä sanoa sydämen ääneksi elikkä että miten sinä reagoit siihen mitä ympärilläsi 

tapahtuu ja se mitä sulla on sisällä. Se itsetunto toimii sen mukaan miten sinä olet sen, tai 

miten se on kasvanu. Se ei ole kiinni se itsetunto.. ei sitä ei voi niinku ohjelmoia.” 

 

Lastentarhanopettajien käsityksissä itsetunnosta tulee yllättävänkin hyvin esille itsetunto-

käsitteen laajuus ja moninaisuus, siitäkin huolimatta, että itsetunnon kognitiivista 

näkökulmaa oli määritelmissä vähän. Analyysitaulukossani jaottelin lastentarhanopettajien 

käsitykset viiteen kategoriaan: Tunnetta, että olen hyväksytty omana itsenäni, Tunnetta, 

että olen hyvä, Luottamusta itseen, Kannatteleva “voima”, Positiivinen minäkuva ja 

Reagointitapa. 
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Huomattavan suuri painotus lastentarhanopettajien käsityksissä oli hyväksytyksi tulemisen 

tunteella. Hyväksyntä omana itsenään tuli mainituksi aineistossa useaan kertaan ja useissa 

eri yhteyksissä ja näin ollen tämän tutkimuksen valossa voisi ajatella toisten hyväksynnän 

olevan yksi merkittävimpiä asioita itsetunnolle. Tulkitsen hyväksytyksi tulemisen tunteen 

olevan pohjana myös tuntemukselle, että olen hyvä omana itsenäni. 

 

Piia:  

“Mie voin tulla kuulluksi omana ittenäni ja olla semmonen ko mie oon. Silti mie oon niinko 

hyvä ja hyväksytty … lapsi voi olla semmonen ko hän on niine ominaisuuksineen ja sillä on 

lupa ilmassa itteänsä ja lupa tulla kuulluksi ja hyväksytyksi.” 

 

Kirsi: 

 “Pystyy luomaan niitä sosiaalisia suhteita paremmin .. olemaan itsensä että mä oon 

tämmönen ja minut hyväksytään juuri tällaisena kun mä oon se on tosi tärkiä..” 

 

Liisa: 

“Itsetunto on sitä kun kokee että ympäristö ja ympärillä elävät ihmiset hyväksyy  minut 

sellasena ku minä oon ja minä ossaan olla yks rengas sitä yhteisöä jossa minä elän ja 

kuitenki minä koen että minä tulen kuulluksi ne on varmaan  tämmösiä asioita mitä mä oon 

nyt viimeaikoina  pohtinu.” 

 

Tarja: 

“Että sillä on se positiivinen minäkuva, että hyväksytään. Vaikka oot kuinka villi sut 

hyväksytään.” 

 

Useat itsetunnosta kirjoittaneet tutkijat ja psykologit ajattelevat itsetunnon koostuvan 

itseluottamuksesta ja itsearvostuksesta (Aho 1996; Keltikangas-Järvinen, 1998; Koivisto 

2007). Näistä kahdesta itseluottamuksen käsite tulee selkeästi esiin lastentarhanopettajien 

ajatuksissa. Itseluottamuksen yhteydessä nousee esiin myös pärjäävyyden ja pystyvyyden 

käsitteet. Itsetunto on lastentarhanopettajien käsitysten mukaan muun muassa 

uskoa/luottamusta siihen että osaa, pystyy ja pärjää.  
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Tarja: 

“Niin katokku siinä Cacciatoren luennossa oli, että ajatus se että olen hyvä ja uskomus, 

että minä pärjään...” 

 

Liisa: 

“...se on valtava selviytymiskeinoki minusta tänä päivänä terve itsetunto .. että luottaa 

siihen että minä pystyn ja osaan tai minä ainakin yritän.” 

 

Eräs mielenkiintoinen piirre lastentarhanopettajien käsityksissä itsetunnosta oli sen 

määrittely jonkinlaisena henkisenä voimana, eheytenä tai sisäisenä äänenä ihmisessä. 

Lastentarhanopettajat eivät lähteneet määrittämään itsetuntoa ajatuksena tai arviona itsestä. 

Sen sijaan he käyttivät sanoja voima, eheys ja sisäinen ääni, jotka eivät varsinaisesti viittaa 

suoraan tunteeseen tai ajatukseen itsestä. Näiden sanojen yhteydessä nousee esiin käsitys 

itsetunnosta jonkinlaisena itseä ja omaa elämää kannattelevana rakenteena. Tällaista 

henkisen vahvuuden näkökulmaa ei samalla tavalla ole tullut esiin 

tutkimuskirjallisuudessa. 

 

Kirsi: 

“Se on semmonen tosi tärkee ihmiselle, että se luo vahvuuden ihmisen käyttäytymiselle, 

jopa fyysiselle ja henkisellekin käyttäytymiselle, että se on tavallaan semmonen tukipilari 

ihmisellä.” 

 

Liisa: 

“Kaiken kaikkiaan itsetunnossa pitää palapelin palaset olla aikalailla koossa et siinä on 

sitä eheyttä ... että olipa mikä tahansa kulma mistä katsotaan niin kognitiiviset taidot, 

sosiaaliset taidot, et ne kaikki ku on sitä eheyttä et se .. lasta on tavallaan ruokittu myös 

henkisesti kodin kautta terveellä tavalla.” 

 

Tarja: 

“Niin hyvä itsetunto on semmonen joka kantaa kyllä. Jos sulla on heikko itsetunto niin 

sitten ne vastoinkäymiset vaikuttaa sinuun tosi vaikeasti.” 
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4.2. Lastentarhanopettajien käsityksiä itsetunnon kehittymisestä ja ilmenemisestä 

varhaislapsuudessa 

 

4.2.1 Itsetunnon kehittyminen varhaislapsuudessa 

 

Kaikki lastentarhanopettajat olivat sitä mieltä, että itsetunto kehittyy lapsen syntymästä 

alkaen äidin sylissä olon, katsekontaktin, juttelun ja muun vuorovaikutuksen kautta.  

Haastatteluissa tulee myös ilmi lastentarhanopettajien ajatus lasten kehityksestä ja kasvusta 

yksilöllisenä tapahtumana, kukin omalla tavallaan. Lastentarhanopettajien näkemys 

itsetunnon kehityksestä jo syntymästä alkavana ja vuorovaikutuksen kautta tapahtuvana 

prosessina lähentelee aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiintyvää teoriaa minuuden 

kehityksestä. (Davids, 2010; Keltinkangas-Järvinen 1998; Robinson 2011; Vuorinen, 

1998.) Tarja kuvaa, kuinka vauva saa aistiensa avulla viestin siitä onko hän hyvä vai ei sen 

mukaisesti, miten häntä kohdellaan. 

 

Tarja: 

“Se itsetunto alkaa siitä jo kun syntyy se lapsi, että miten sinä otat sen vastaan ja sitten 

hän ei pysty puhumaan eikä mitään, mutta tuntee niinku aistien kautta niinku 

montessorissa. Aistien kautta tullee se mikä se on se välitön viesti sulle että ootko sinä 

hyvä vai ei ja se on se juju siinä, että miten minkä viestin sinä annat … Ku vauva jokeltaa 

sinä vastaat sille, ku itkee sinä otat sylliin etkä tee niinku joissaki oppaissa, että anna itkeä. 

Tietenki kohtuus että lapsi pitää opettaa, mutta miten sinä opetat sen lapsen rakkaudella.”  

 

Kirsi: 

“Mä oon sitä mieltä että itsetunto kehittyy siitä lähtien ku se äiti ottaa sen vauvan sylliin 

niin se itsetunto lähtee sieltä kehittymmään … esimerkiksi semmonen  vuorovaikutus .. se 

on se ensimmäinen etappi kehittyminen ku se äiti ottaa sen vauvan sylliin niin se 

katsekontakti. … Et kun sen vauvan ottaa sylliin ja sille alkaa juttelemaan vaikka se tuntuu 

että se ei ymmärtäs mittään sannoo kaikkia ihania asioita .. se on ihan älyttömän tärkeää 

sen lapsen itsetunnolle ja sille vuorovaikutukselle ja sille lapsen kehitykselle.” 
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Se, että lastentarhanopettajat käsittävät itsetunnon kehityksen alkavan jo vauvana, selittää 

myös sitä, kuinka merkittäväksi asiaksi itsetunnon tukeminen nousee heidän mielestään 

varhaislapsuudessa ja varhaiskasvattajien työssä. Kun kysyin haastateltavilta miten 

merkittävänä asiana varhaiskasvatuksessa he itsetunnon ja sen tukemisen näkevät, 

lastentarhanopettajat pitivät itsetunnon kehityksen tukemista erittäin tärkeänä osana 

varhaiskasvatusta. Lastentarhanopettajat painottivat alkuvuosien merkitystä itsetunnon 

kehityksen kannalta. Haastatteluissa tulee myös ilmi, kuinka varhaiskasvatuksessa ja 

varhaisvuosina niin kotona kuin päiväkodissa tehdään haastateltavien mielestä 

perustavanlaatuista työtä lasten tulevaisuutta ajatellen. Tarja kertoi kuinka uskoo seitsemän 

ensimmäisen vuoden olevan kaikkein tärkeimmät kehityksen kannalta. 

 

Tarja: 

“Luulen, että se kaikista tärkein on nämä ensimmäiset seitsemän vuotta – tai en luule, 

minä tiedän (naurahtaen) että koska sen jälkeen aina sanotaan, Montessori sanoo, 

Cacciatore sanoo, kaikki sanoo se on niinku rakennat kerrostalon niin teet sen pohjan, ne 

perustat niinku.” 

 

Lastentarhanopettajien mielestä terveen itsetunnon kehitykselle tärkeitä asioita olivat 

erityisesti hyväksyvä ilmapiiri, turvallisuudentunne, laadukas vuorovaikutus, mahdollisuus 

päästä syliin ja olla sylissä, lupa olla rauhassa lapsi, kokemus että tulee kuulluksi, sekä se, 

että lapsen kanssa ollaan läsnä ja jaetaan arjen asioita. Lastentarhanopettajien käsityksissä 

itsetunnolle merkittävistä asioista korostuu aikuisen ja ympäristön hyväksyntä, mikä tuli 

voimakkaasti esille myös lastentarhanopettajien pohtiessa mitä itsetunto on (Tunnetta, että 

on hyväksytty omana itsenään).  

 

Tarja: 

“..ja sitte se että ainakin siinä Cacciatoren luennolla oli niin että ei tartte olla välttämättä 

ees vanhemmat mutta ku lapsi saa jonkun ihmisen joka kohtelee häntä hyvin ja sitten antaa 

sille sen viestin, että sinä olet hyvä ja sinä pärjäät, niin se sitten on niinku ratkaseva, mutta 

jos aina kolhitaan ja kolhitaan niin, sitte en tiiä sitte ..  
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Lastentarhanopettajien puheissa nousee esiin myös perusturvallisuuden tunne, mikä 

nähdään perustavanlaatuisena asiana itsetunnolle myös tutkijoiden mielestä (Davids, 2010; 

Keltinkangas-Järvinen 1998; Robinson 2011; Vuorinen, 1998). Lastentarhanopettajat 

kuvaavat perusturvallisuuden tunteen tärkeyttä pohtimalla, ettei lasta saisi jättää yksin ja 

aikuisella tulisi olla aikaa lapselle.  

 

Piia: 

“Lapsi niinkö kokkee että hän on hyväksytty ja saapi sitä turvallisuutta, läheisyyttä ja sitte 

että aikuisella on aikaa olla lapsen kanssa että hän ei jouvu olehmaan oman onnensa 

varassa.” 

 

Lastentarhanopettajat huomioivat puheissaan myös lasten kehollisuuden ja sen myötä 

kertovat paljon esimerkkejä siitä, miten lasta tulisi koskettaa ja sylitellä lempeästi. 

Tutkijoidenkin kirjoituksissa terveen minäkuvan pohjana ajatellaan olevan kokemus 

omasta ruumiista hyvänä ja mielihyvää tuottavana. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, 

sitä enemmän vanhempi tai aikuinen on välillisesti tämän mielihyvän tunteen tuottajana 

lapselle. (Aho, 1996; Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008; Koivisto 2007; 

Sinkkonen, 2008; Svartsjö & Hellsten, 1996; Vuorinen 1998.) 

 

Liisa toi haastattelussaan esille, kuinka lapsen ei tulisi joutua ottamaan hänelle liian suuria 

vastuita, vaan lapsen tulisi saada olla rauhassa ja aidosti lapsen roolissa. Hänen 

haastattelussaan tulee ilmi myös osallisuuden tärkeys, sillä hän pohtii paljon sitä, kuinka 

hyvin aikuisina osaamme huomioida ja kuunnella lasten ideoita, mielitekoja ja ajatuksia. 

 

Liisa: 

“ ..Mä oon huomannu että siellä semmonen hyväksyvä ilmapiiri ja se, sulla on se varmuus 

tavallaan. On se sylitys ja ja se semmonen lempeys ja tavallaan se semmonen aikuisen 

tahtotila siinä myöski sitte että sä saat rauhassa olla lapsi ... niin musta tuntuu että se on 

semmonen pohja jos lähetään joksiki pyramidiksi miettimään että pohjalla on jotaki 

semmosta oikein vankkaa materiaalia.”  
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Lastentarhanopettajien vastauksista nousee esiin tunne, että he ovat kaikki jossain määrin 

myös lukemalla tai muuten asiantuntijoiden ajatuksiin perehtymällä hankkineet tietoa 

itsetunnosta ja sen kehittymisestä lapsuudessa. Tarja myös jossain määrin perusteli omaa 

käsitystään itsetunnon kehityksen tukemisesta tärkeänä asiana varhaiskasvatuksessa 

muutamien tutkijoiden ajatuksilla.  

 

Haastatteluissa lapsen itsetuntoa kuvattiin niin spiraalin alun, pyramidin pohjan kuin 

kerrostalonkin pohjan rakentamisen kielikuvilla. Haastateltavat kertovat kuinka 

varhaislapsuudessa rakennetaan kaiken pohja ja jokainen lastentarhanopettaja oli sitä 

mieltä, että “heikko pohja” tuo myöhemmin vaikeuksia ja voi vaikuttaa laajaltikin 

tulevaisuuteen. Tarjan ja Piian ajatuksista käy myös ilmi epäilys siitä, onko lapsuudessa 

“heikosti rakennettua pohjaa” enää mahdollista myöhemmin edes korjata. 

 

Tarja: 

“...se on niinku rakennat kerrostalon niin teet sen pohjan, ne perustat niinku. … Se 

hankala juttu tässä itsetunnossa on, että jos sinä tuota kasvatat sen lapsen ja sillä on ne 

tiiliskivet vähän heikosti, niin sitten sinä et voi sitä korjata ennää. Se on sitte  se mikä on.” 

 

Piia: 

“Alle kouluikäsenä, alle alakouluikäsenä että jos sillon tullee murjotuksi niin se on aika 

vaikea  sitte sitä itsetuntoa korjata vahvistaa.” 

 

4.2.2 Itsetunnon ilmeneminen varhaislapsuudessa 

 

Haastateltavat kertoivat mielellään käsityksistään lasten itsetunnosta esimerkkien ja 

tilanteiden kautta ja kertoivat paljon omista kokemuksistaan lasten kanssa. Näin 

lastentarhanopettajien haastatteluista sainkin paljon esimerkkejä siitä, millä eri tavoin 

itsetunto, sen vahvuus tai heikkous, voi näkyä lapsessa (Taulukko 2). Mielestäni sain nämä 

lastentarhanopettajien kuvaukset itsetunnon ilmenemistavoista selkeään ja tiivistettyyn 

muotoon taulukoidessani vastauksia. Pyrin myös asettelemaan nämä vahvan ja heikon 

itsetunnon ilmenemistavat mielekkäästi rinnakkain niiden vertailua ajatellen.  
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Taulukko 2. Itsetunnon ilmeneminen päiväkodissa 

ITSETUNNON ILMENEMISTAPOJA PÄIVÄKODISSA  

Vahvan itsetunnon omaava lapsi Heikon itsetunnon omaava lapsi 

Uskaltaa olla oma itsensä, lähtee eri leikkeihin ja on 

usein taitava leikkijä 

Usein sosiaalisen leikin vetäjiä ja johtajahahmoja → 

rikasta ideointia ja mielikuvitusta 

Roolilla huomiota hakemalla: pellen rooli, 

kiusaajan rooli → oman aseman pönkitys, ei osaa 

lähestyä muita ihmisä muilla tavoin kuin lyöden, 

kiusaten, pelleillen 

Kyky itsenäisyyteen  Arkuus, vetäytyminen 

Uskaltaa yrittää ja tarttua uusiin haasteisiin. Luottaa 

siihen, että pystyy ja osaa. 

Suorittaminen ja täydellisyyden tavoittelu, ei kestä 

virheitä tai ole tyytyväinen töihinsä 

Tuntee itsensä ja tietää taitonsa Itsensä vertaaminen muihin ja huonommuuden 

kokeminen 

Hyvät sosiaaliset taidot ja rohkeus puuttua ja 

ilmaista omia mielipiteitä neuvotellen. Pystyy 

vastavuoroiseen dialogiin aikuisten kanssa. 

Yliherkkyys toisten sanomisille ja tekemisille 

→ Reagoi/ vastaa ärsykkeisiin herkästi itkulla, 

uhoten tai lyöden 

Sietää pettymyksiä  Heikko pettymyksensietokyky 

Uskaltaa luoda luottamussuhteen aikuiseen  

Uskaltaa pyytää apua, ei säikähdä muutoksia  

Uskaltaa olla esillä. Ei epäile etteikö tulisi kuulluksi  

 

Lastentarhanopettajat kuvasivat vahvan itsetunnon omaavaa lasta itsenäiseksi, rohkeaksi, 

sosiaalisesti taitavaksi, keskustelevaksi ja taitonsa realistisesti tuntevaksi. Itsetunnoltaan 

vahva lapsi on myös usein taitava leikkijä ja suhtautuu luottavaisesti toisiin ihmisiin. Hän 

tarttuu mielellään uusiin haasteisiin, luottaa osaamiseensa, eikä säikähdä muutoksia. Hän 

myös uskaltaa pyytää apua sitä tarvitessaan ja sietää ikäisekseen hyvin pettymyksiä. 

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella vahvan itsetunnon omaava lapsi luottaa itseensä, 

ympäristöönsä ja tulevaan, arvostaa itseään ja muita, on ystävällinen ja sietää pettymyksiä, 

sekä kohtuullisessa määrin kielteistä palautetta (Aho, 1996, 21 – 25; Cacciatore, 

Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 14 – 16; Koivisto, 2007, 38). Hän näkee itsensä 

myönteisenä kokonaisuutena, uskaltaa olla erilainen ja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, 
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eikä ole muiden johdateltavissa (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 11). 

Edellisistä kuvauksista käy ilmi, kuinka kirjallisuudessa hyvän itsetunnon omaava lapsi 

nähdään hyvinkin samoin tavoin, miten lastentarhanopettajat haastatteluissa heitä 

kuvailivat.  

 

Heikon itsetunnon omaavia lapsia kuvaillessaan kaksi lastentarhanopettajaa jakoi heidät 

kahteen ääripäähän, rajuihin ja äänekkäisiin, huomiota hakeviin lapsiin, ja toisaalta 

arkoihin ja vetäytyviin lapsiin. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa näitä on pidetty 

kahtena selviytymiskeinona heikon itsetunnon kanssa (esim. Aho, 1996). Toiset yrittävät 

olla näkymättömiä ja toiset taas pyrkivät peittämään epävarmuutensa rajuudella, pelleilyllä 

tai pelottelulla muita kiusaten. Lisäksi heikko itsetunto voi näkyä lapsella suorituspaineina 

ja täydellisyydentavoitteluna, yliherkkyytenä toisten palautteelle, itsensä vertailulla 

negatiivissävytteisesti muihin sekä alhaisena pettymystensietokykynä. 

 

Hyvin samanlaisia käsityksiä heikon itsetunnon ilmenemisestä lapsuudessa on myöskin eri 

tutkijoilla ja psykologeilla. Heikon itsetunnon omaava lapsi usein vähättelee itseään, ei 

usko kykyihinsä, ei puolustaudu ja alisuoriutuu. Näin ollen hän voi vaikuttaa aralta, ujolta 

tai pelokkaalta ja jää helposti syrjään ja vetäytyy. Toisaalta heikko itsetunto voi näkyä 

myös rehentelynä ja häirintänä. Sen tarkoituksena on peittää omaa pelokkuutta ja 

epävarmuutta. (Aho, 1996, 21–25; Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 14–

15; Sandvik, MLL, 37.) Koska heikon itsetunnon omaava ei usko itseensä ja odottaa 

epäonnistumista, hän ei yritä täysillä, eikä halua ottaa vastaan haasteita tai kilpailla. Näin 

hän suojelee itseään epäonnistumisen häpeältä. Heikon itsetunnon omaavalla henkilöllä voi 

olla vaikeaa luottaa muihin ihmisiin, hän on joustamaton ja keskittyy epäolennaisiin 

seikkoihin, sillä hän keskittää kaiken energiansa oman minänsä pönkittämiseen ja 

varjelemiseen. Heikon itsetunnon omaava on epävarma ja hänen on vaikeaa tehdä 

päätöksiä. Hän ei myöskään mielellään ilmaise mielipiteitään tai tunteitaan. Heikon 

itsetunnon omaava lapsi voikin näyttäytyä passiivisena ja välinpitämättömänä. Hän saattaa 

mielellään matkia muiden käytöstä ja mukautuu muiden mielipiteisiin. (Aho, 1996, 21–25.) 
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4.3. Lastentarhanopettajien käsityksiä aikuisen roolista lapsen itsetunnon kehityksen 

tukemisessa 

 

Tutkimusaineistossa nousi eniten ajatuksia herättäneeksi aiheeksi aikuisen suhde lapseen. 

Lastentarhanopettajat pohtivat aikuisen mahdollisuuksia tukea lasta itsetunnon 

kehityksessä ja luoda sitä edistävät edellytykset. Luettuani aineistoa useaan kertaan läpi, 

tein havainnon, että lastentarhanopettajien näkemyksissä omasta roolistaan lasten 

itsetunnon kehityksen tukijoina korostui kaksi erilaista näkökulmaa. Toinen, 

henkilökohtainen ja persoonallinen tapa olla kasvattaja ja kohdata lapsi, sekä toinen, 

pedagoginen näkökulma, joka sisältää moninaiset tavat, käytänteet ja periaatteet.  He 

kuvailivat monia konkreettisia asioita, joita lasten kanssa voi tehdä päiväkotiryhmissä ja 

pohtivat millaisilla pedagogisilla toimintaa ohjaavilla periaatteilla tuetaan myös itsetuntoa. 

Toisaalta he puhuivat myös paljon siitä, millaisella asenteella ja tunteella aikuisen tulisi 

lasta lähestyä, jotta lapsi kokisi itsensä arvokkaaksi ja hyväksi. Erotin nämä kaksi 

näkökulmaa “itsetunnon pedagogiikan” näkökulmaksi ja ihmisenä olemisen, “itsetuntoa 

tukevan aikuisen” näkökulmaksi. Vahvistuksen tälle kahtiajaolle sain myös suoraan yhden 

haastateltavan, Piian kommentista. 

 

Piia: 

“Paljon enemmän tarvii sitä puolta että että näkkee lapsen näkökulmaa ja ja miltä 

lapsesta tuntuu. Toki pedagogiikkaki on tärkeä, mutta ilman sitä empatiaa ja muita taitoja 

ei se ole mithään.” 

 

Kommentissaan Piia erottaa selkeästi pedagogiikan siitä, miten aikuinen näkee, kuuntelee 

ja kohtaa lapsen. Täten päädyin myös itse tässä tutkimuksessa erottamaan itsetunnon 

pedagogiikan ja itsetuntoa tukevan aikuisen erilleen kahdeksi eri lähestymistavaksi tai 

näkökulmaksi, kun puhutaan itsetunnon kehityksen tukemisesta. Myös Pihlaja on 

kirjoittanut siitä, kuinka sosiaalis-emotionaalisen kasvun tukemisessa ratkaisevaa ei 

niinkään ole menetelmät, vaan tapa jolla aikuiset tekevät kasvatustyönsä, kuinka 

vastavuoroisuus toimii ja ristiriitatilanteet ratkaistaan. (Pihlaja, 1996, 186) 
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4.3.1 Itsetunnon pedagogiikka 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on siitä, millaiset 

toimintatavat, -periaatteet ja ympäristö ovat heidän käsitystensä mukaan itsetunnon 

kehitykselle suotuisia.  

Sanalle pedagogiikka on löydettävissä useammanlaisia käyttö- ja tulkintatapoja. Terminä 

sillä on pitkä historia ja sen merkitys on muuntunut ajan saatossa. Suomessa sanaa 

pedagogiikka on käytetty esimerkiksi kasvatustieteen ja kasvatusopin synonyyminä, 

kuvaamaan opetus- ja kasvatustaitoa tai erilaisia kasvatussuuntauksia. Pedagogiikka 

ymmärretään nykyisin myös yhä enemmän kasvatuskäytäntöinä ja niiden perusteina. 

(http://cc.oulu.fi/~epikkara/opetus/lokt1.htm, 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:pedagogiikka, Hellström, 2010, 216.) 

 

Koivisto kokoaa väitöskirjassaan päiväkodin arjessa itsetuntoa vahvistavat tekijät malliin, 

jonka tarkoituksena on koota vaativan prosessin eri elementit yhteen. Hän yhdistää termit 

itsetunto ja pedagogiikka, mutta jakaa itsetuntoa vahvistavan pedagogiikan kahteen osaan; 

yleistä itsetuntoa vahvistavaan pedagogiikkaan, sekä itsetunnon osa-alueita vahvistavaan 

pedagogiikkaan. (Koivisto, 2007, 148–149.)  Analyysia tehdessäni annoin 

lastentarhanopettajien kuvaamille toimintatavoille, ympäristölle ja toimintaperiaatteille 

kokoavan termin: “itsetunnon pedagogiikka”. Toisin kuin Koivisto, en jaottele 

tutkimuksessani esille tulleita pedagogisia käytänteitä ja periaatteita erilaisiin ryhmiin, 

vaan kokoan kaikki saman termin. “itsetunnon pedagogiikka” alle. 

 

 Kehonhallinnan ja motoriikan kehityksen tukeminen 

 

Haastatteluissa tulee esille useamman kerran motoriikan kehityksen ja kehon hallinnan 

tukemisen tärkeys lapsen itsetunnolle. Kirsi kertoo motoristen taitojen olevan pohja 

muiden asioiden oppimisille ja siten olevan tärkeä asia myös itsetunnon kehityksen 

kannalta.  

 

  

http://cc.oulu.fi/~epikkara/opetus/lokt1.htm
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:pedagogiikka
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Kirsi: 

“Motoriset taidot on yks mikä on. Kyllä ne on tosi tärkeitä sille itsetunnolle kans. Monta 

asiaa onnistuu niitten kautta, että ku motoriset taidot on hyvät, niin piirtäminen, 

kirjottaminen, kaikki lähtee niitten kautta.” 

 

Tällainen näkemys motorisista taidoista muun kehityksen pohjana nousee esiin muun 

muassa Karvosen, Siren-Tiusasen ja Vuorisen tekstissä, jossa he perustavat motorisen 

kehityksen teoriansa Muchisky, Gershkoff-Stone ja Thelen vuonna 1996 kehittämän 

dynaamisten systeemien teorian pohjalle. Dynaamisten systeemien teorian mukaan 

motorinen kehitys on jatkuvasti uudelleen muotoutuvaa ja edellisen kehityksen pohjalle 

rakentuvaa uuden syntymistä. Karvosen, Siren-Tiusasen ja Vuorisen mukaan hyvinkin 

pieni motorisen kehityksen tapahtuma voi olla merkittävä tekijä laajemman psyykkisen 

kehityksen käynnistäjä. Uusi motorinen taito muuttaa lapsen ympäristöä ja vuorovaikutusta 

ympäristönsä kanssa. Psyykkisen kehityksen muutokset taas saavat alkunsa itsenäisen 

liikkumisen mahdollistamista uusista kokemuksista ja elämyksistä. (Karvonen, Siren-

Tiuranen & Vuorinen, 2003, 36–37.) 

 

Myös Koiviston, Sinkkosen ja Svarstjön kirjoituksissa fyysisen minäkuvan yhteydestä 

itsetuntoon on nähtävissä samankaltainen ajatus. Koivisto kertoo, kuinka vauvalla käsitys 

itsestä liittyy vahvasti omaan kehoon ja fyysisiin ominaisuuksiin. Tältä pohjalta lapsen 

fyysinen minäkuva ja itsetunto alkavat kehittyä jo varhaisessa lapsuudessa. Näin ollen 

Koivisto painottaa kuinka jo pieni lapsi tarvitsee paljon mahdollisuuksia omaan kehoonsa 

tutustumiseen ja motoristen taitojensa harjoittamiseen, sekä myönteistä palautetta 

fyysisistä ominaisuuksistaan. (Koivisto, 2007, 39.) Sekä Sinkkonen, että Svartsjö ja 

Hellsten kirjoittavat kuinka lapsen kokemus omasta ruumistaan varhaislapsuudessa on 

myöhemmin yhteydessä itsetuntoon. Svartsjö ja Hellsten kertovat kuinka kyky pitää 

itsestään sekä antaa arvoa itselleen syntyvät varhaisen hoivan kautta. Ruumiillinen hoiva ja 

arvonanto lapsen fyysisille tarpeille luovat pohjaa lapsen käsitykselle siitä onko hän hyvä 

ja kelpaava. Hyvän olon tuntemus tulee osaksi itseä. (Sinkkonen, 2008, 174; Svartsjö & 

Hellsten, 1996, 32.) 
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Haastateltavat mainitsevat usein sylin tärkeyden ja toinen haastateltavista kertoo usein 

silittävänsä tai koskettavansa lempeästi lapsia kuin ohimennen. Kirsi sanoo pyrkivänsä 

ohjauksessaan lempeään tapaan ja toivoo näin opettavansa lapsen tuntemaan kosketusta 

sekä kokemaan hyväksytyksi tulemisen tunteita.  

 

Kirsi: 

“Kaikki lapsethan ei ole semmosia että saa koskea, mutta itte on pyrkiny siihen, että 

yrittäny kasvattaa siihen että on mukava, että ohimennen taputtanu päälaelle jos on pitäny 

niinku jonnekki ohjata lasta tai sillai mukavasti ohjannu sen, että se oppii myös tuntemaan 

sen koskettamisen, joka on kans mun mielestä semmonen joka .. että lapsi kokee että hän 

on hyväksytty et ne on niinku mun mielestä semmosia tosi tärkeitä tukipilareita.” 

 

Estolan, Kinnusen ja Viljamaankin mukaan lempeän kosketuksen avulla voi luoda lapselle 

arvokkuuden tunnetta. He kirjoittavat kuinka lapsi elää elämäänsä moniaistisesti ja kuinka 

koskettaminen ja kosketuksi tuleminen ovat lapsen kehitykselle ratkaisevan tärkeitä. 

Heidän mukaansa lapsi omaksuu tietoa omasta arvokkuudestaan ja siitä, välitetäänkö 

hänestä, ei- sanallisessa vuorovaikutuksessa. (Estola, Kinnunen & Viljamaa, 2016, 107.)  

Myös, Korteniemi-Poikela ja Huovinen (2008) ja Robinson (2011) korostavat aikuisen 

lempeän kosketuksen merkitystä lapsen kehitykselle. Cacciatore, Korteniemi-Poikela ja 

Huovinen käyttävät käsitettä kehoitsetunto. Kirjassaan he kertovat aikuisen roolista lapsen 

kehoitsetunnon kasvattajana/tukijana. Aikuisen tulisi koskettaa lasta mahdollisimman 

paljon esimerkiksi hellien, telmien tai hieroen. Aikuinen voi opettaa lasta nauttimaan 

olostaan esimerkiksi kylvyssä, puhtaissa lakanoissa tai sylissä, sekä opettaa lapselle hänen 

kehonsa arvon niin, ettei lapsi anna myöhemmin muiden eikä itsensä vahingoittaa 

ruumistaan. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 174 – 182.)  Myös 

Svartsjön ja Hellstenin mukaan aikuisen tehtävänä on hoivan lisäksi opettaa lasta 

välttämään vaaroja ja pitämään itsestään huolta (Svartsjö & Hellsten, 1996, 32). 

 

Robinson pohtii kosketuksen merkitystä lapsen kehitykselle, sekä aikuisen roolia 

kosketuksen antajana. Hänen mukaansa kosketus herättää pienessä lapsessa syvästi 

emotionaalisen assosiaation positiivisesta tai negatiivisesta palautteesta, riippuen siitä 

millaisesta kosketuksesta on kysymys. Hän pohtii, kuinka aikuiset voivat joskus unohtaa 



47 

 

kuinka paljon luonnollisesti ovat kosketuksessa vauvojen ja pienten lasten kanssa niin 

sylissä pitäen, lohduttaessa tai silittäessä kuin myös kommunikoidessaan kielellisesti lasten 

kanssa. Aikuisen puhuessa lapselle hän usein myös pitää lasta sylissään, pitää kädestä tai 

vaikka silittelee kasvoja. Tämä kaikki lisää lapsen kokemusta, että hänelle puhutaan ja hän 

saa samanaikaisesti konkreettisesti kokea sen. Vauva voi “tuntea” kommunikaation 

kuulemisen ja näkemisen lisäksi. Robinson muistuttaakin kuinka aikuisten tarvitsee olla 

tietoisia siitä, kuinka paljon koskettavat lapsia päivittäisissä rutiineissa, sekä kiinnittää 

huomiota omiin asenteisiinsa kosketusta kohtaan. (Robinson, 2011, 27–28) 

 

Sekä lastentarhanopettajien käsitysten mukaan että edellä mainittujen tutkijoiden mukaan 

syli ja lempeä kosketus ovat lapsen itsetunnon kehitykselle tärkeitä. Lapset tutkivat ja 

oppivat maailmaa moniulotteisemmin kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan kuin aikuiset. 

Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä kehollisempaa on myös vuorovaikutus lapsen kanssa.  

 

Tunnetaitojen harjoittaminen ja lapsen tunteiden ymmärtäminen 

 

Motoriikan ja kehonhallinnan lisäksi toinen asia, joka nousee esiin erityisesti Kirsin 

puheissa itsetunnon tukemisen yhteydessä, ovat tunnetaidot. Hän korostaa tunnetaitojen 

harjoittelussa uhmakkaan lapsen kohtaamisen tärkeyttä. Pieni lapsi on valtavassa kasvun ja 

kehityksen vaiheessa, joka lukuisine uusine asioineen tuo paljon tunteita. Kirsi pohtii 

haastattelussa, kuinka aikuinen ei saa jättää lasta yksin tunteiden kanssa. Aikuisen on 

puhuttava lasten kanssa tunteista, sekä kertoa tunteiden olevan hyväksyttäviä. Aikuisen 

tulee myös osoittaa omia tunteitaan hyväksyttävillä tavoilla esimerkkinä lapsille. Kirsi 

painottaa, kuinka voimakkaat tunteet voivat pelottaa lasta ja tällöin lasta olisikin 

ymmärrettävä sylin avulla ja sanoin. Lapsen pelkoja ei saisi koskaan vähätellä.  

 

Kirsi: 

 

 “Se on hirveen tärkeää itsetunnolle myös puhua niinku lapselle tunteista ja niinku 

älyttömän tärkeä. Se on niinku yks asia se itsetunto ja se miten paljon erilaisia tunteita 

siihen liittyy ja .. Semmonen just että jos meillä on paha .. jos lapsi näkee että aikuinen 

itkee, niin seki on niinku selitettävä että ei tarvi hättääntyä siihen. On myös selitettävä ne 

meiän tunteet, että me aikuisenaki voiaan itkeä ja se on sallittua ja just niinku tuo 
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uhmakohtaus josta puhuin äskön, niin nehän on hyvin tyypillisiä, että tulee raivoa ja se on 

sallittua. Lapsen kanssa pitää siitä puhua, että se on niinku tosi tärkeä, että se niinku 

omien tunteitten hyväksyminen lapsella kehittyy ja siinä ei oo mittään hävettävvää .. Mutta 

myös aivotoimintahan on aivan valtavaa. Se kehitys sitte lapsella että pienellä lapsella 

taas ne tunteetki saattaa sitte hämmentää.” 

 

Kirsin tavoin Robinson kirjoittaa kaudesta noin kolmen vuoden iässä, jolloin lapsen 

maailmankuva laajenee tuoden mukanaan tietoisuuden vaaroista, sekä uusia tunteita kuten 

pelon ja aggression. Vaikka Robinson ei käytä sanaa uhma, mielestäni hän puhuu samasta 

asiasta kuin haastateltava. Robinson kertoo kuinka tuolloin lapsi voi kärsiä painajaisista 

käsitelleessään uusia, voimakkaita tunteita ja huomauttaa, että lapsi tarvitsee aikuisen 

tukea, apua ja ymmärrystä raivokohtauksilleen ja muille voimakkaille tunteilleen. Vihan 

tunteen purkaukset ja raivokohtaukset jatkuvat kolmannen vuoden ajan lapsen opetellessa 

käytöksensä rajoja ja sitä, kuinka hallita vahvoja tunteita. Aikuisen ymmärrys, 

johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus helpottavat lasta. (Robinson, 2011, 76–77.)  

Kirsin mainitsemat tunnetaidot, kuten tunteista puhumien, niiden ymmärtäminen, 

sanallistaminen, hyväksyntä ja hallinta nousevat esille usein myös 

tutkimuskirjallisuudessa. Aro on kirjoittanut itsesäätelystä. Hän määrittää itsesäätelyn 

lapsen kehittyväksi kyvyksi säädellä emootioitaan eli tunteitaan, käyttäytymistään sekä 

kognitiivisia toimintojaan. Näin ollen itsesäätelyn harjoittaminen on osa tunnetaitoja. Aron 

mukaan emootioiden säätelyllä tarkoitetaan kykyä ymmärtää ja hyväksyä 

tunnekokemuksensa sekä kykyä säädellä tunteiden ilmaisua yleisesti hyväksyttävillä 

tavoilla. (Aro, 2011, 11–12.) 

 

Aho ja Tarkkonen ovat laatineet esi- ja alkuopetusikäisille itsetuntoharjoitteita, joissa on 

huomioituna myös tunnetaitoharjoitteet. Ahon ja Tarkkosen mukaan tunteiden 

tiedostaminen, ilmaiseminen ja hallinta ovat edellytyksenä sille, että yksilö voi tuntea ja 

ymmärtää itseään. He myös huomauttavat yksilön sosiaalisten taitojen kehittymisen 

riippuvan hänen emotionaalisesta kehityksestään. Heidän mielestään on tärkeää paitsi 

ymmärtää omia tunteitaan, myös tietää mitä omasta tunteestaan ajattelee. (Aho & 

Tarkkonen, 1999, 60.) 
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Robinsonin mukaan kyky säädellä ja hallita tunteita alkaa varhaislapsuudessa aikuisen 

vastatessa lapsen tarpeisiin. Helposti ärtyvä lapsi saa muokattua ärtyneisyyttään sellaisten 

vanhempien avulla, jotka tunnistavat lapsen pyrkimyksiä ja löytävät keinoja auttaa lasta 

selviytymään. Myös pelokas ja helposti säikähtävä lapsi voi tuntea olonsa varmemmaksi 

sensitiivisessä hoidossa. (Robinson, 2011, 81.) Koivisto jaottelee neljä itsetunnon osa-

aluetta, joista yksi on emotionaalinen itsetunto. Emotionaalinen itsetunto tarkoittaa omien 

tunteiden tunnistamista, sekä kykyä ilmaista ja hallita tunteitaan. Jotta emotionaalinen 

itsetunto kehittyisi suotuisasti, tulisi lapsen tunneilmaisut sallia ja vastata niihin. Vähitellen 

lasta tulee ohjata myös tunteiden hallintaan. (Koivisto, 2007, 40.)  

 

Kirsin mielestä aikuisen tulee osoittaa omia tunteitaan mallina lapselle. Samoihin tuloksiin 

päätynyt Robinson pitää lapsen kannalta ratkaisevan tärkeänä aikuisen antamaa mallia 

siitä, kuinka vihan tunteiden kanssa voi selvitä turvallisella tavalla, sekä hallita tällaisia 

tunteita (Robinson, 2011, 76). Päivi Pihlajan mielestä hyvä kasvattaja on tietoinen omista 

tuntemuksistaan ja kykenee pohtimaan tuntemustensa taustoja. Hyvä kasvattaja voi olla 

vihainen, mutta hänen vihansa ei satuta lasta. Hän erottaa itsensä erilliseksi lapsesta, eikä 

sotke omia ja lapsen tunteita toisiinsa. Kun aikuinen kertoo omista ilon, surun ja kiukun 

hetkistään, hän antaa lapselle myös tiedon siitä, että pelottavista ja vihamielisistä asioista 

voi puhua mieluummin, kuin purkaa ne väkivalloin johonkin toiseen, tai pitää ne yksin 

sisällään. (Pihlaja, 1996, 191.) 

 

Yksilöllinen huomiointi  

 

Haastatteluista käy ilmi, että yksilöllinen huomiointi, lasten osallisuus ja lapsilähtöisyys 

ovat lastentarhanopettajien mielestä hyviä pedagogisia periaatteita itsetunnon kehitystä 

ajatellen. Piia pohtii, kuinka isonkin ryhmän keskellä olisi muistettava kohdata ja 

huomioida lapsi yksilönä, sekä vastata jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Hän tuo 

esille, kuinka henkilöstön pysyvyys ja ryhmäkoko ovat yksilöllisyyden huomioinnin 

kannalta ratkaisevia. Piia muistuttaa myös siitä, kuinka aikuisen tulisi ohjauksessaan olla 

hienovarainen ja edetä lapsen ehdoilla. Hän kritisoikin aikaisemmin vallalla ollutta 

ohjaustapaa, jossa aikuinen määritteli tarkasti tietyn mallin, jonka mukaan lapsen tuli 

toimia. Sen sijaan Piian mielestä aikuisen tulisi hyväksyä lapsen tuotokset sellaisinaan. 

Hän myös korostaa, ettei kaikkien lasten tarvitse tehdä tai osata samoja asioita.  
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Piia: 

“Tärkein alue ja se mennee kaikessa tullee joka asiassa esile että miten me sen lapsen 

kohtaamme ja miten me häntä ohjaamme ja miten me huomioima hänet yksilönä eikä vain 

osana tämmöstä isoa ryhmää jota met täälä pyöritämmä.” 

 

“Kasvattajana pitäs malttaa että ei ole sillai niinkö liian häthäinen niitten asioitten kans. 

Ja niinkö lapsen kehityksessäki että jos toinen ossaa jo nämä asiat ja toinen ei ja sitte 

niinkö että kyllä sinunki pitäs jo osata, mutta eihän lapsele voi sitä sillai sanoa ... täytyy 

huomioia seki että toinen lapsi saattaa osata toisia asioita enemmän ko se toinen että ei 

ole mithään semmosta kaavaa että .. Ja sitte tavalhaan niinku ainaki itte on kärsiny siittä 

jos pittää tehä joku tietyn mallin mukhaan että minusta se on lapsilta hyvä juttu jos se itte 

miettii minkälaisen hän tekkee .. hän näkkee että tämä on se juttu nyt että minkä hän on 

tehny .. että niinku met hyväksymmä sen että hän on tehny sen asian ja hän halus tehä 

tämmösen.” 

 

Myös Koivisto näkee lapsen yksilöllisyyden huomioinnin erittäin tärkeäksi itsetunnon 

vahventamisessa. Hän kirjoittaa, kuinka kasvattajien olisi tunnettava lapset yksilöinä ja 

kyettävä näkemään lapsen tarpeet ja vahvuudet. Koiviston mukaan aikuisen tulee erottaa 

lapsessa hänen kehittämisen alueensa, sekä toisaalta havaita hänessä muuttumattomat 

luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Hän nostaa esiin, kuinka herkkä yksilöllisten tarpeiden 

huomiointi korostuu mitä pienempien lasten kanssa työtä tehdään. (Koivisto, 2007, 129.)  

Kuten Piiakin pohtii yksilöllisyyden huomioinnin suhdetta ryhmässä työskentelyyn, myös 

Helenius tuo sen esille. Hänen mukaansa yksilöllisyys pääseekin esiin vain yhteydessä 

muihin ja että ihminen kehittyy omaksi itsekseen sen kautta, mitä hän merkitsee muille. 

Hyvässä ryhmässä jokaisen erityisille piirteille on tilaa. (Helenius, 2008, 58.)  

 

Yksilöllisyyden huomiointi pedagogisena periaatteena on ollut vallalla jo jonkin aikaa ja 

siihen pyritään nykyisin monien varhaiskasvatuksen rakenteidenkin kautta. Tällaisia 

yksilölliseen huomiointiin tähtääviä toimintatapoja ovat muun muassa lasten omien 

varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen, omahoitajuus ja pienryhmätoiminta. 

Vahvuuslähtöinen pedagogiikka sen sijaan on tuoreempi ja juuri tällä hetkellä pinnalla 
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oleva ilmiö. Kirsi miettii haastattelussaan, kuinka tärkeää on tuntea lapsi ja hänen 

vahvuutensa, jotta häntä voidaan tukea näissä vahvuuksissaan.  

 

Kirsi: 

“Kun sen lapsen oppii tuntemaan niinku varhaiskasvatuksen aikana niin lapsen .. 

meillähän on kaikilla niinku omat vahvuudet … mutta kun me opetellaan se lapsi 

tuntemaan niin meillä pitää tukea niitä lapsen vahvuuksia. Toki niinku voiaan tehä 

monenlaisia asioita mutta mun mielestä varhaiskasvatuksessa me voiaan jo lähtee siitä 

että nähhään se ja ko opitaan se lapsi tuntemaan että jos lapselle on vaikka liikunta tärkeä 

… tuetaan sitä, annetaan mahdollisuus siihen.” 

 

Tänä vuonna ilmestyneessä Huomaa hyvä- materiaalissa on ideana antaa kasvattajille 

keinoja huomata kaikkien oppilaiden omat erilaiset vahvuudet, joiden pohjalta lähdetään 

kehittämään lapsen muitakin taitoja haasteet mukaan lukien. Päätavoite on saada lapselle 

myönteinen ja realistinen kuva itsestä tiedostamalla omat vahvuudet ja osaamisalueet, sekä 

opettamalla hyödyntämään näitä vahvuuksia myös lapsen kohdatessa haasteita. (Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen, 2016.) Uusitalo-Malmivaaran ja Vuorisen mukaan omaan 

luonteeseen ja sen vahvuuksiin tutustuminen toimii ponnahduslautana läpi elämän 

jatkuvalle myönteiselle itsetuntemukselle. Luonteenvahvuuksien tunteminen ja 

rakentaminen mahdollistavat itseluottamuksen ja onnistumisen kokemuksia. (Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen, 2016, 31, 36.)    

 

Chen, Krechevsky, Viens & Isberg raportoivat tutkimusprojektin osasta, jossa etsittiin uutta 

tapaa lähestyä opetussuunnitelman toteuttamista lasten vahvuuksista käsin. He keräsivät 

muun muassa opettajien kertomuksia oppilaistaan. Tutkimus tuotti kaksi tärkeää 

johtopäätöstä. Ensinnäkin, kun lapset tunnistivat olevansa hyviä jossakin, ja kun tämän 

kyvyn tunnistivat myös opettaja ja luokkatoverit, lapset kokivat onnistumista ja 

arvostuksen tunnetta. Kun lapset työskentelivät vahvuusaluellaan, he saivat tilaisuuden olla 

paitsi tehokkaita ja tuotteliaita, myöskin tilaisuuden olla avuksi toisille, jotka eivät olleet 

yhtä lahjakkaita samalla alueella. Kun heidän pätevyytensä oli yleisesti tunnustettu 

luokassa, lapset näkivät itsensä taitavina kouluympäristössä ja heidän itsetuntonsa parani. 

Toiseksi tuli ilmi, että oppilaat joilla oli ongelmia jossain akateemisessa aineessa kuten 
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lukeminen tai matematiikka, eivät välttämättä olleet epäpäteviä kaikilla alueilla. Kun oli 

mahdollisuus tutkia ja harjoittaa monenlaisia erilaisia oppimisen alueita, lapset pystyivät 

osoittamaan pätevyyttä ja taitoja monenlaisilla alueilla. Yhtä tärkeää lapsen 

vahvuusalueiden tunnistamiselle oli edelleen jatkuva tuki. Vain jatkuvan vaivannäön kautta 

pystyttiin edistämään ja kehittämään lasten vahvuusalueita. (Chen, Krechevsky, Viens & 

Isberg, 1998, 59.) 

 

Sekä lastentarhanopettajan käsitysten että kirjallisuuden valossa vahvuuksien 

huomioimisella on merkitystä lapsen itsetunnon kehitykselle. Vahvuuksien 

huomioonottaminen ei ole tärkeää vain siksi, että lapsi saa mahdollisuuden harjoitella näitä 

erityistaitojaan entistä paremmiksi. Päästessään osoittamaan vahvuuksiaan myös muille 

lähiympäristössään oleville, lapsi saa onnistumisen ja pätevyyden kokemuksia. Nämä 

kokemukset auttavat lasta rakentamaan hyvää kuvaa itsestä. 

 

 Lasten osallisuuden tukeminen ja lapsilähtöisyys 

 

Lastentarhanopettajat pohtivat paljon aikuisen roolia lasten osallisuuden mahdollistajina. 

Sekä Piia että Kirsi tuovat esille, kuinka aikuisten on kuunneltava lapsia ja osattava laittaa 

joskus omat suunnitelmat sivuun, jotta lasten omat ideat ja toiveet saavat tilaa. Aikuisen on 

oltava herkkä havainnoimaan tilanteita ja vastaanottamaan lapsilta nousseita ideoita. 

 

Piia: 

“Että kuitenki olis niinku sitäki että niinku mitä se lapsi nyt (korostaen sanaa nyt) haluais 

tehä että onko se sitä mitä aikunen on suunnitellu että sehän ei .. että kunka niinko 

maltama että annama lapsele tilaisuuen niinku ilmassa sitä mitä ne haluais nytten tehä.” 

 

Kirsi: 

“Yks mikä on tosi tärkeä on se leikki ja lapsilähtöisyys … ei saa lähteä liikaan 

kaavamaisuuteen .. aina pittää meillä niinkö työssä olla suunnitelmat ja tavotteet mutta 

meillä myös pittää ottaa huomioon se .. meillä on päiväksi suunnitelmat jotka me tehhään 

mutta meillä on pystyttävä laittamaan ne joskus ne suunnitelmat syrjään ja kuunneltava 

sitä lasta.” 
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“...meillä voi olla hienot suunnitelmat mutta ne voi heittää ihan häränpyllyä myös että 

sieltä nousee sieltä lapsen suusta joku ihana idea jota me lähetäänki tekemään ja 

muutetaan ja sillon me tuetaan sitä lasta ja jopa sitä koko lapsiryhmää että se on se 

lapsilähtöisyys että ne on tosi tärkeitä.” 

 

Liisa kertoo pohtineensa paljon sitä, miten aikuisen olisi aina perusteltava kieltonsa, jottei 

lasten ehdotuksia tulisi evättyä vain siksi, että pääsisi itse helpommalla. 

Lastentarhanopettajien puheissa korostuu, että yksi aikuisen tärkeä tehtävä on mahdollistaa 

lasten omaehtoista toimintaa niin tilaa, aikaa, kuin välineitäkin antamalla.  

 

Liisa: 

 

“Mietitäänpä että miks me sanottiin nyt tuolle lapselle ei .. sanottiinko me vain vähän 

omaa laiskuuttaan. ... että arvottaa aikuisenki sitä että missä vaiheessa mä niinku ohitan 

sen lapsen olipa se sitte kielto tai joku muu pyyntö olla osallisena tässä palapelissä. Onko 

mulla tosiaan niin kiire kahville että mä en kerkeis kattoo tätä mistä päästä me raamit tälle 

saahaan...” 

 

Lapsilähtöisyys ja osallisuus ovat yleisiä käsitteitä varhaiskasvatuksessa. Kun 

lapsilähtöisyydessä lähdetään siitä, että aikuinen pyrkii suunnittelemaan ja ideoimaan 

toimintaa lasten mielenkiinnon kohteet huomioiden, osallisuuden vaatimus haastaa 

ottamaan lapset mukaan suunnittelu- ja päätösprosesseihin päiväkotiarjen sisällä. Näin 

lapsi saa kokemuksen, että hänen ajatuksillaan ja mielipiteillään on merkitystä ja niitä 

kuunnellaan. Lapsi oppii myös neuvottelemaan ja perustelemaan halujaan ja mielipiteitään 

ja hänestä tulee kohteen sijaan aktiivinen toimija. Yksi perusedellytys osallisuuden 

toteutumiselle on se, että aikuinen antaa lasten ajatuksille aikaa ja tilaa. Joskus se voi 

merkitä sitä, että aikuisen on pystyttävä luopumaan omista suunnitelmistaan ja vallastaan. 

 

Estola, Karlsson, Puroila ja Syrjälä erottivat lasten kertomuksista neljä hyvinvoinnin 

ulottuvuutta. Niistä neljäs oli lasten aloitteiden kunnioittaminen ja huomioiminen 

toiminnassa. Tutkijat huomauttavatkin, että lapsen oikeuksien sopimus ja nykyinen 
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lainsäädäntö edellyttävät lasten kuulemista ja osallistumista heitä koskevaan 

päätöksentekoon. “Arjessa tämä tarkoittaa pieniä asioita ja valintoja, joissa aikuiset 

luopuvat osin omasta vallastaan ja tarjoavat mahdollisuuksia lapsille. Lasten aloitteet ovat 

moninaisia, monin tavoin kerrottuja. Aikuisen työ voidaan organisoida niin, että kuullaan 

ja pysähdytään lasten kertoman äärelle.”( Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 114.) 

Lipponen, Kumpulainen ja Hilppö ovat tutkineet lapsen toimijuutta päiväkodissa. He 

määrittävät toimijuuden yksilön tai ryhmän kyvyksi toimia omaehtoisesti erilaisissa 

tilanteissa ja siihen liitetään usein muita käsitteitä, kuten aktiivisuus, intentionaalisuus, 

osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, sekä vapaaehtoisuus. Puhuttaessa lapsista 

toimijoina, tarkoitetaan sitä, etteivät he ole passiivisia ympäristön tai kulttuurin ohjaamia 

olentoja, vaan vaikuttavat itse tapahtumien kulkuun. Kirjoittajat kertovat toimijuuden 

toteutuvan ja mahdollistuvan vuorovaikutuksessa. Toimijuutta tukevassa 

toimintakulttuurissa lapset nähdään aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä 

johtohahmoina. Tutkijat viittaavat tekstissään Puroilan ajatuksiin siitä, kuinka lapset 

tarvitsevat kokemuksia siitä, että heitä kuunnellaan ja että heidän ideoihinsa, ajatuksiinsa ja 

aloitteisiinsa suhtaudutaan vakavasti yhdessä pohtien ja aidosti arvostaen. Lapsen omat 

pyrkimykset sekä käsitykset omista taidoistaan, osaamisestaan ja kykenemisestään ovat 

kytköksissä toimijuuteen. (Lipponen, Kumpulainen & Hilppö, 2013, 160–161, 172.) 

 

Rajojen asettaminen ja rutiinien ylläpitäminen 

 

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset haastavat lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja 

toimijuuden tukemiseen, myös rajoilla ja rutiineilla on merkitystä itsetunnon 

pedagogiikassa. Tarja pohtii haastattelussaan paljon rajojen asettamista ja niiden merkitystä 

lapselle. Hänen mielestään lapselle on tärkeää tietää mitä tapahtuu, sekä missä rajoissa tai 

millä säännöillä hän voi pelata. Rajat ja rutiinit luovat näin turvallisuuden tunnetta, joka 

taas on pohjana terveen itsetunnon kasvulle. Tarja kuitenkin miettii, että rajoja 

asettaessakin lapselle on hyvä tietyissä puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan antaa 

muutama vaihtoehto, joista lapsi voi valita mitä haluaa tehdä. Toisaalta on oltava myös 

tilanteita, joissa ei ole vaihtoehtoja.  

 

  



55 

 

Tarja: 

“No ensin kaikista tärkein on se rutiini, että se lapsi tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi 

ja sitä on, joskus minä oon miettiny että onko se tärkeä vai ei mutta se on hirveän tärkeä. 

…  Kato ko sä kodin ympäristöstä tulet tähän ja sitte sun pittää jakkaa monien lasten 

kanssa. Okei sitten tullee se rutiini ja ne tietää mitä tapahtuu.  …  Ensin on se rutiini ja 

sitte se, että tuota säännöt, että täällä toimitaan näin.  Ei liikaa. Meillä on toisten työtä ei 

saa häiritä ja tavarat pittää viiä takasin paikalleen.” 

 

“No pittää jotkut  asiat on niin että ei oo vaihtoehtoa. … Minä tykkäisin, että ku 

vanhemmat sannoo että ne tullee hakkeen ja sitte ne tullee hakkeen, niin sillon ei anneta 

ennää  aikaa.  Esimerkiksi ... meillä on semmosia aikuisia että: “Okei, minä olen kaks 

minuuttia.” Mutta sitte kahen minuutin päästä sinä nappaat sun pojan vaikka huutas ja 

viet pois. Mutta on jotkut jotka: “No lähetään jo,  no vielä kaksi,  vielä kaksi,  no vielä 

kaksi.” Ei, koska sitte se lapsi menee sekasin. ... Vaikka se ei oo  erityisesti itsetunto, mutta 

miten se lapsi niinku tietää että missä .. millä minä voin pelata. Eikö ookki sitte ku tiiät ja 

sulla on turvallinen ympäristö niin sillon se itsetunto saa kasvaa rauhassa ?” 

 

Lastentarhanopettajien käsityksiä mukaillen Aho ja Heino kirjoittavat, kuinka rajat ja 

rutiinit yhdessä luottamuksen ja hyvän ilmapiirin kanssa ovat perustana 

perusturvallisuuden tunteelle, jota ilman ihminen ei kykene toimimaan (Aho & Heino, 

2000, 5). Selkeät rajat tarkoittavat sitä, että lapsi ymmärtää missä rajat menevät ja mitä 

sääntöjen rikkomisesta seuraa.  Se tekee lapsen elämästä ennustettavaa ja johdonmukaista. 

(Aho & Tarkkonen, 1999, 19 – 20.) Näin lapsi oppii myös kontrolloimaan 

käyttäytymistään, arvioimaan, mitä vaikutuksia käyttäytymisellä on sekä vähitellen 

ottamaan vastuun omasta käyttäytymisestään ja suorituksistaan (Koivisto, 2007. s.39). 

 

Tarja pohtii kovasti rajojen asettamisen problematiikkaa. Davids kirjoittaa rajojen 

asettamiseen liittyen vanhempien kasvatustyyleistä ja niiden vaikutuksista lapsen 

turvallisuudentunteelle. Jotta lapsen itsevarmuus pääsee kehittymään ja hän kokisi 

turvallisuudentunnetta, ei kaoottinen tai liian tiukkarajainen ja joustamaton kasvatustyyli 

kumpainenkaan ole hyväksi. Kaoottinen kasvatustyyli voi johtaa siihen, että lapsi kokee 

olonsa suojattomaksi, sillä hän vasta opettelee suojelemaan itseään eikä pysty siihen vielä 
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itsenäisesti. Tiukka kasvatustuuli taas voi saada lapsen kokemaan olevansa ylikontrolloitu 

sekä aikaansaada tunteen, etteivät vanhemmat luota hänen kykyihinsä. Tämä taas voi 

johtaa epäilyihin ja itsetunnon alenemiseen. Joustavuuden puute voi vähentää 

spontaanisuutta. Lapsi voi tulla pelokkaaksi, lyhytnäköiseksi ja haluttomaksi yrittää 

selviytyä uusista tilanteista ja kokeilla jotakin uutta tutun sijaan. (Davids, 2010, 56.) Myös 

Robinson tuo esille, kuinka aikuinen lasta kasvattaessaan tasapainoilee rajojen asettamisen 

ja vapauden, turvallisuuden ja riskialttiuden, hoivan ja lapsen liikkumisen sallimisen välillä 

(Robinson., 2011, 77). Ahon ja Tarkkosen mielestä joustavuus tarkoittaa sitä, ettei sääntöjä 

laadita liikaa, niistä voidaan keskustella lasten kanssa ja niitä voidaan aika ajoin tarkistella 

(Aho & Tarkkonen, 1999, 19–20). Odotusten, sääntöjen ja rajojen on oltava realistisia, sekä 

lapsen ikään ja kehitystasoon suhteutettuja. Tällaisten rajoitusten myötä lapsi oppii 

käsittelemään myös pettymyksiä ilman, että niistä on vaaraa itsetunnolle. (Koivisto, 2007, 

39.) 

 

 Itsetuntoa tukevan ympäristön rakentaminen 

 

Lasten osallisuutta pohtiessaan moni haastateltava mainitsee, kuinka ympäristöä tulisi 

rakentaa ja muokata sellaiseksi, jossa lapsi voi itse toimia ja valita toimintojaan. 

Lastentarhanopettajien käsitysten mukaan tällainen ympäristö tukee lasten itsenäisyyttä ja 

itseohjautuvuutta. Kirsi kertoo myös omasta positiivisesta kokemuksestaan rakentaa 

yhdessä lasten kanssa omia materiaaleja itse tehden ja tutkien.  

 

Kirsi: 

“ Sehän näkyy myös siinä se lapsilähtösyys myös meän suunnitelmissa sekä just siinä 

meiän ympäristössä että me tehhään sille lapselle semmoseksi että se tukee sitä lapsen 

itsenäisyyttä. Se on hyvä oppimisympäristö mutta mä ite korostan myös esteettisyyttä ja 

sitte just semmonen ohjaava oppimisympäristö.” 

 

“Ettei oltu sillai että niitä esiopetuskirjoja tullee edelleenki kauheesti uutta materiaalia. Et 

me tehtiin kauheesti tutkimalla ja ulkoilemalla ja retkien kautta … Niinku aatellaan siinäki 

että lapsen itsetunnon kehittymistä että ite tutkimalla oppia ja tehä  ja onnistua niin sehän 

oli aivan loistavaa.” 
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Myös Estolan, Karlssonin, Puroilan ja Syrjälän raportoimassa tutkimuksessa kävi ilmi 

lasten omista kertomuksista, kuinka monipuolinen ja innostava toiminta- ja 

oppimisympäristö oli yksi neljästä merkittävästä lasten hyvinvointia rakentavista tekijöistä. 

Tutkimuksessa lapset olivat aktiivisia muokkaamaan ympäristöään ja rakensivat sinne 

leikkimaailmojaan, mikäli he saivat siihen mahdollisuuden. Tutkijoiden mielestä aikuisten 

tulisi pohtia millä tavoin he voisivat järjestää tilaa lapsen aktiivisuudelle ja tehdä 

päiväkodin alueista monipuolisia toimintoja mahdollistavan. Lisäksi aikuisten tulisi pohtia 

millaisiin materiaaleihin lapset itse pääsevät käsiksi ja voivatko lapset vaikuttaa niiden 

valintaan. (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 113–114.) 

 

Raittila käyttää artikkelissaan varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintaympäristön 

käsitettä ja erottaa sen oppimisympäristön käsitteestä. Hän lähestyy näin 

varhaiskasvatuksen ympäristöä kasvatuksen, opetuksen ja lasten kehityksen tukemisen 

näkökulmasta. Raittilan mukaan ympäristö rakentuu prosessina arjen käytännöissä, ja sen 

rakentamiseen osallistuvat kaikki toiminnassa mukana olevat. Hän tuo artikkelissaan esille 

kuinka pedagogista toimintaympäristöä rakennettaessa tarvittaisiin aikuisten näkemysten 

lisäksi ehdottomasti tietoa lasten kokemuksista ja korostaa lasten asemaa tässä 

rakennusprosessissa. Hän muistuttaakin päiväkodin olevan olemassa lasten kasvua ja 

oppimista varten, minkä vuoksi olisi tärkeää kysyä lapsilta, miten he kokevat elämänsä 

päiväkotiympäristössä. (Raittila, 2013, 70–71, 94.)      

 

Kirsi kertoo kuinka tarkoittaa oppimisympäristöllä niin fyysiseen kuin sosiaaliseen 

ympäristöön liittyviä asioita. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat hänen mukaansa 

esimerkiksi oppimateriaalit, kirjat ja leikit. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat opettajien 

ohjaustyyli, ilmapiiri ja vuorovaikutus. Esimerkkeinä hyvästä sosiaalisesta 

oppimisympäristöstä lastentarhanopettajat mainitsevat kiireettömyyden, sylissä pitämisen 

kulttuurin, hyväksyvän ilmapiirin, keskustelevan ja lempeän vuorovaikutuksen, sekä 

rauhan olla lapsi.  
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Kirsi:  

“Sit se oppimisympäristö myös on korostan sitä että sekä ulkonen että sisänen ympäristö 

on lapselle sopiva .. ja kaikkineen oppimismateriaaleineen, kirjoineen, leikkeineen .. sitte 

se meiän tekemiset se miten me ohjataan ja että meillä on aikaa sille lapselle  me voiaan 

ottaa se sylliin ja jutella sen kanssa  ne keskustelutuokiot että me ei tosiaan aina touhuta 

että meillä on aikaa ja se kiireettömyys ja nämä asiat ..” 

 

Liisa: 

“...et kyl mä sanosin että se semmonen hyväksyvä ilmapiiri, mä oon huomannu, että siellä 

semmonen hyväksyvä ilmapiiri ja se sulla on se varmuus tavallaan on se sylitys ja se 

semmonen lempeys ja tavallaan se semmonen aikuisen tahtotila siinä myöski sitte että sä 

saat rauhassa olla lapsi.” 

 

Myös Koivisto kertoo, että kasvuympäristössä ilmenevät arvostukset ja asenteet ovat 

itsetunnon rakentumisen kannalta merkityksellisiä. Hänen mukaansa vanhemmat ja muut 

ihmiset kasvuympäristössä viestittävät koko ajan lapselle sekä sanoin että sanattomasti 

jotain hänen olemuksestaan, siitä millainen hän on, miten hän vastaa asetettuja odotuksia ja 

miten tyytyväisiä häneen ollaan. (Koivisto, 2007, 39.) Aho ja Tarkkonenkin tuovat esille 

positiivisen ilmapiirin merkityksen ja aikuisen roolin sen syntymisen edellytyksenä. 

Aikuinen voi omalla toiminnallaan edistää positiivista ilmapiiriä olemalla lasten saatavilla 

ja aidon kiinnostunut heistä, käyttämällä aikaa lasten ongelmiin, näyttämällä rehellisesti 

omat tunteensa ja mielipiteensä, sekä puhumalla itse positiivisella tavalla ja vaatimalla sitä 

myös lapsilta. Lisäksi kasvattajan tulisi opettaa lapsille positiivisen palautteen sanomista ja 

vastaanottamista, sekä toisten huomioonottokykyä. (Aho & Tarkkonen, 1999, 24 – 25.) 

Vanhemmat auttavat lasta myös antamalla rajat ja turvallisuutta. Turvallisuudella Davids ei 

tarkoita ainoastaan fyysistä turvallisuutta vaan myös ilmapiiriä, jossa lapsi voi oppia 

virheistään ja nauttia siitä, että löytää asioita joita ymmärtää ja osaa. Lapsi rauhoittuu kun 

vanhempi on läsnä, tietoinen ja sitoutunut (Davids, 2010, 55). 

 

Huomiolle pantavaa on, että kaksi haastateltavaa neljästä mainitsee, kuinka heitä häiritsee 

työssään se, mikäli lapsille huudetaan tai sanotaan jotenkin voimakkaasti. Heidän 

mielestään huutaminen kuuluu vain poikkeuksellisiin vaara- ja hätätilanteisiin. Piia kysyy 
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retorisesti, miksi aikuinen ei voi mennä lapsen luo, kun hänellä on lapselle asiaa, vaan 

alkaa huutaa asiaa pitkän matkan päästä.  

 

Piia: 

“Ainaki itte mie mietin tätä että jos lapsi on tuola kaukana, niin miksi mie kutun sen lapsen 

itteni luokse enkä mene itte lapsen luokse ko että huudan. Jotenki mie en voi kestää sitä 

että aikuset huutaa paitsi vaaratilanteessa. En pidä siitä että huutamisesta tulee tapa. Itte 

pyrin välltämhään, että en. Vaikka olis semmonen tilanne että lapsi on tehny jotaki 

semmosta niin siinä vielä vähemmän että miksi siinä pittää huutamhaan alkaa. Eikö sille 

lapsele voi puhua tavallisesti.” 

 

Kirsi tuo myös esille, kuinka lapselle voi ilmaista positiivisella tavalla huolensa 

muistuttamalla varovaisuudesta kuitenkaan estämättä lasta harjoittamasta taitojaan 

vaikkapa kiipeilytelineessä. 

 

Kirsi: 

“.. aina positiivisia juttuja. Vaikka se niinku kiipeäis johonki kiipeilytelineeseen niin 

helposti tulee että: Varo ettet tipu! Niin siinäki vois sanoa positiivisesti että mä tiiän että sä 

oot taitava mutta oothan varovainen … Mutta tietenki on tilanteita että joskus on pakko 

sanoa mitä sylki suuhun tuo että tämmönen hätätilanne. Mutta siihen on opeteltava” 

 

Samanlaista pohdintaa lasta rajoittavasta aikuisen puheesta ovat tehneet myös Estola, 

Karlsson, Puroila ja Syrjälä: “Voidaan myös kysyä, rajoittavatko turvallisuuteen liittyvät 

määräykset ja aikuisten asenteet lasten oppimisympäristöjä joskus liikaakin. Lasten ei 

uskalleta antaa hakea rajojaan, koska pelätään vahinkoja.”(Estola, Karlsson, Puroila & 

Syrjälä, 2016, 114.)   

 

Myös muutoin kuin vaaratilanteissa aikuisen tulisi muistaa, että hänen puheitaan eivät ole 

kuulemassa ainoastaan aikuiskollegat, vaan kymmenet muutkin korvat. Kirsi tuo 

haastattelussaan esille, kuinka lapsetkin ymmärtävät ja huomaavat aikuisten puheesta 

asenteita ja suhtautumistapoja esimerkiksi heidän vanhempiinsa. 
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Kirsi: 

“Ja sitte myös se lasta miten me.. siis lapset on hirmu tarkkaavaisia ... ne saattaa touhuta 

ja sen aikana että eipä ne mittään kuule mutta ne on ihan käsittämättömiä asioita ottanu … 

lapsi on hyvin tarkka siitä myös arvioimaan ja näkemään sen että miten me niinku .. 

esimerkiksi niiden heidän omiin vanhempiin suhtaudutaan.” 

 

Aikuisen puhe on osa ympäristöä, jossa lapset elävät. Estola, Karlsson, Puroila ja Syrjälä 

huomauttavat, että aikuisilla on valtaa tuottaa kertomuksia lapsesta ja joskus nämä 

kertomukset voivat olla yksiäänisiä. Joku lapsi nähdään hankalana tai erityisenä kun taas 

toinen osaavana ja yhteistyökykyisenä. Tällaiset kertomukset rakentavat lapsen minäkuvaa 

ja itsetuntoa. (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 114.) Vaikka lastentarhanopettaja 

tuokin aikuisen puheen esille pohtien sitä, millaisia vaikutuksia lapset saavat puheistamme 

heidän vanhemmistaan, on kirjallisuuden valossa vieläkin merkittävämpää se, mitä 

puhumme lasten aikana heistä itsestään tai muista lapsista ryhmässä. Puheen lisäksi 

Sinkkonen muistuttaa, kuinka asenteet tulevat hyvin esiin myös ei-kielellisessä 

vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa katseilla, äänensävyillä ja – painoilla, asennoilla ja 

muilla ei-kielellisillä viesteillä on suuri merkitys. (Sinkkonen, 2008, 177.) 

 

Rohkaisu ja kannustus 

 

Haastateltavat mainitsevat usein kannustamisen ja rohkaisun tärkeyden lasten kanssa 

toimiessa. Aikuisen tehtävä on kannustaa yrittämään ja olla tarvittaessa tukena ja apuna 

lapsen niin halutessa. Lastentarhanopettajat painottavat, kuinka lapsia ei tulisi koskaan 

pakottaa, vaan rohkaisussa lähdetään lapsen omista taidoista, halusta ja mielenkiinnosta 

käsin. Aikuinen voi toki sanallisesti rohkaista ja helpottaa uuden tai vaikean asian edessä 

kertomalla esimerkiksi luottavansa siihen, että lapsi oppii, sekä tarjota omaa apuaan ja 

yhteistyötä lapsen kanssa. Missään nimessä aikuinen ei saisi latistaa lasta, mikäli jokin asia 

ei heti onnistu.  

 

Kirsi:  

“ ...meillä pittää kannustaa sillä laila positiivisella tavala ja sanoa, että tiiäkkö että mie 

tiiän että sä oot tosi taitava .. semmosia positiivisia juttuja eikä pakottamalla vaan sillä 
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niinku kannustettaan sitä lasta että mä tiiän, että sä oot reipas ja sä ossaat ihan mitä vaan. 

Että sä opit tuon ja kokkeillaanpa yhessä että me ei heti että niin no eipä siitä tullu mittään 

ja pannaanpa pois että ei saa latistaa sitä lasta.” 

 

Piia: 

“Kannustat sitä yrittämhään että ku jos se ei oikein ossaa niin että no tehemä yhessä ja 

yritämmä yhessä ja .. ei sulla tartte sitä asiaa vielä osatakhaan.” 

 

“...miten saaha sitte siihen innostumhaan ja sillä laila etten mie tekis sille lapsele 

väkivaltaa sillä että mie niinkö pakottamalla sitte.” 

 

Piia on pohtinut sitä, miten hän aikuisena voisi rohkaista ja kannustaa hienovaraisesti ja 

lasta kunnioittaen myös sellaisissa asioissa, jotka eivät ole lapselle ominaisia tai mieluisia 

asioita, mutta kuitenkin tärkeitä oppia. Hän miettii, että lapsen tulisi saada tehdä asioita, 

joissa pärjää ja pikkuhiljaa rohkaisun avulla harjoitella asioita, joita ei koe osaavansa tai 

haluavansa tehdä. Piia myös muisteli haastattelussaan esimerkkiä tilanteesta, jossa hieman 

arempi lapsi ei halunnut maalata kättään. Lastentarhanopettajan mielestä lapsesta oli 

kuitenkin selvästi nähtävissä, että sisimmässään hän olisi halunnut kokeilla. Piia oli 

iloinen, että oli osannut antaa lapselle aikaa tekemällä ensin maalaukset muiden kanssa, 

sekä toisaalta rohkaista ja kannustaa lasta. Lopulta lapsi olikin rohkaistunut ja osallistunut 

toimintaan.  

 

Piia: 

“...sitteko se rohkastu tekehmään niin minusta tuntu että oli mahtava että mie maltoin että 

mie annoin sen luvan että nyt ei tarvikhaan ihan justiinsa tehä. Että saat kattoa ja tehä 

sitte ja jos ei tehe sittenkhään niin sitte jonaki toisena päivänä. Eihän se ole missään 

sanottu että se pakko on just nyt kaikki tehä.” 

 

Rohkaisun ja kannustuksen käsittää itsetunnon kannalta tärkeäksi myös moni tutkija. 

Davids kirjoittaa, kuinka vanhempi, joka rohkaisee lasta yrittämään uusia asioita ja 

“kutsuu” lasta ilmaisemaan omia tunteitaan, auttaa lastaan kehittämään terveen itsetunnon 

(Davids, 2010, 55). Tehtäviin suuntautuminen ja uuden oppiminen vahvistavat lapsen 
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itsetuntoa ja minätaitoja. Opettajan rohkaisu ja kannustus yrittämään voivat olla ratkaisevia 

lapsen oppimisenhalun kehittymiselle. (Svarsjö, 1996, 35.)  

  

Palaute ja kehut 

 

Kehittyäkseen lapsi tarvitsee palautetta toiminnastaan. Lastentarhanopettajista erityisesti 

kaksi haastateltavaa pohtivat kovastikin palautteen ja kehujen antamista. Heidän 

haastatteluistaan käykin hyvin selkeästi ilmi, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on 

lapsen itsetuntoa tukevasta ja kehittävästä palautteenannosta.  

Piia kertoi haastattelussaan, kuinka palautteen annossa aikuisen tulisi huomioida lapsen 

yksilöllinen herkkyys. Hän tuo esille löytämiään ratkaisuja siihen, millä tavalla palautetta 

voi kertoa herkemmälle lapselle. Hän mainitsee palautteen jaksottamisen ja oikean hetken 

valitsemisen sekä lapsen tunteiden huomioonottamisen. Itkevä lapsi ei pysty 

vastaanottamaan palautetta, eikä näin ollen hyödy aikuisen palautteesta. Hän kertoo myös 

yksilöllisesti miettivänsä, millä tavoin hän kenellekin lapselle palautteensa kertoo. Toisille 

lapsille voi olla suorempi palautteenannossa kuin toisille. Lastentarhanopettajan mielestä 

palaute tulisi kertoa lempeällä äänensävyllä. Hän kokee, että näin lapsen saa paremmin 

pysähtymään miettimään tekojaan sekä ehkäisemään sitä, ettei lapsi “menisi lukkoon” 

keskustelutilanteessa. Tulkitsen Piian peräänkuuluttavan sitä, että lapselle tulisi antaa 

palaute tavalla, jolla hän pystyy ottamaan sen vastaan, sekä todella ymmärtämään ja 

oppimaan palautteesta ja aikuisen kanssa keskustelusta. 

 

Piia: 

“Kyllä se täytyy siinä toiminnassa ottaa hyvin huomioon, että millä tavala mie niinko 

ohjaan lasta ja lapsia ja millä tavala mie annan niile lapsile palautetta ja lapset on siinäki 

erilaisia että toisele mie voin niinku sanoa paremmin suohraan ko toisele. Ko tullee 

tämmösiä mistä tarvii lasta niinku jututtaa tai ojentaa niin että millä tavala mie sen teen .. 

että toiset on kauhean herkkiä ja niile täytyy sitte sillai vähän niinku jaksottaa sitä 

palautteen antamista että ei kerrala sitte. Että tavalhaan oottaa että se lapsi on sitte valmis 

vastaanottahmaan että eihän se silloin jos lapsi rupeaa heti itkehmään niin eihän se suostu 

othaan mithään vastaan.” 
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“Lapsen puhutteleminen millä tavalla jos lapsi tekee jotain kiellettyäkin .. että kauniisti 

puhun hänelle vaikka että voi rakas lapsi miten sie nyt tuollalailla. Että vähän sillä lailla 

lempeämmin eikä että taas sie tehit tuon jutun  .. että tavalhaan se lapsiki eri tavala 

pysähtyy siihen että sillä laila lempeästi puhutelhaan siinä asiassa että ei ole mikhään 

kauhea juttu että lapsi mennee sitte aivan lukhoon.” 

 

Tarjakin on pohtinut paljon palautteenantamisen tapoja. Hän painottaa sitä, että 

negatiivistakin palautetta voi antaa positiivisella tavalla ja rakentavasti. Hän kertoo kuinka 

lapselle tulisi haastavankin tilanteen hetkellä osoittaa, että häntä rakastetaan, vaikka hänen 

käytöksestään ei pidettäisikään. Lisäksi hän on huolissaan esimerkiksi temperamenttisista 

tai vilkkaista lapsista, jotka saavat helposti paljon negatiivista palautetta osakseen. Hän on 

kuitenkin myös nähnyt, kuinka eri ympäristöissä lapsi voi saada hyvin erilaista palautetta. 

Yksikin lapsen positiivisessa valossa näkevä yhteisö/yksilö voi auttaa lasta löytämään omat 

vahvuutensa. 

 

Tarja: 

“Sinä rakastat lasta mutta sinä et tykkää siitä mitä hän tekkee. Mä tykkään susta mutta 

minä en tykkää siitä mitä sinä teet. Sun pittää muuttaa sun käytös. Se on ykkösasia 

itsetunto asiassa että se lapsi tuntee että sitä rakastetaan ja että sitä opastetaan ja sitä ei 

jätetä yksin.” 

 

“Semmonen hirveän äkkipikanen. .. että semmonen lapsi voi saaha hirveästi semmosta 

negatiivista palautetta.” 

 

“Aina ku se oli jossaki niin hän sai huonoa palautetta. Ku hän esimerkiksi saatto ... ajaa 

pyörällä kaikkien päälle ja sitte se meni ja heitti hiekkaa …  ja sitte löi miekalla jotain 

pensasta … no ne oli sen viholliset kuulemma. No sitten tuli negatiivista palautetta 

hirveästi että ku tuo on niin vilkas ja sitte tuota meni seitsemän vuotiaana ja sitten se löysi 

koripallon ja siellä se oli niin hyvä ... aattele se voitti tsemppipelaajapalkinnon.” 

 

Aho ja Tarkkonen kirjoittavat aikuisen antaman palautteen kriteereistä seuraavasti: 

”Aikuisen antaman palautteen tulisi olla ansaittua, välitöntä, riittävän yksityiskohtaista, 

toistuvaa, vakuuttavaa ja käyttäytymiseen, ei persoonaan kohdistuvaa.  Palaute tulisi antaa 
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kahden kesken, harkitusti ja ajan kanssa ja lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista 

tunteitaan palautetilanteessa. Palaute tulisi rakentaa niin, että se alkaisi ja päättyisi 

positiivisella palautteella ja lapsella on mahdollisuus antaa oma arvionsa.” (Aho & 

Tarkkonen, 1999, 6-7.) Sinkkonen kirjoittaa kuinka palautteen vastaanottamisessa on eroja 

myös siinä suhteessa, kuinka suoraa palautetta ihminen on valmis vastaanottamaan. Toiset 

kestävät ja pitävät suorasta palautteesta, kun taas toiset eivät kestä edes lievää arvostelevaa 

sävyä. (Sinkkonen, 2008, 174.) Koiviston mukaan kuvaileva palaute on parempaa ja 

tehokkaampaa kuin arvioiva palaute, sillä arvioiva palaute voi tuottaa vastaanottajassa 

negatiivisia tunteita tai riippuvuutta (Koivisto, 2007, 41.). Sinkkonen taas kirjoittaa, että 

itsetunnon kannalta rakentavaa on verrata lasta hänen omiin aikaisempiin suorituksiinsa. 

Sen sijaan muihin lapsiin vertaamisesta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. (Sinkkonen, 

2008, 181.) 

 

Kehujen annosta lastentarhanopettajilla oli kahta hieman eriävää näkemystä. Yleisesti 

ottaen kehuja pidettiin hyvänä asiana. Yksi haastateltavista toi kehujen merkityksen esille 

siinä valossa, että ne kompensoivat niitä kertoja, kun aikuinen joutuu ojentamaan lasta tai 

jokin asia ei onnistu lapselle.  

 

Liisa: 

“Kehumiset ja sanalliset palautteet siitä että näin .. näin juuri no täähän meni hienosti ja 

kynän jälkiki on noin kivan näköstä että laita siihen vielä nimesi niin tää on hieno juttu .. 

että taas voi kohdata sen seuraavan kerran ku on vähän vaikeempi tehtävä että no kuule 

tätä voiaan harjotella että kyllä siinä täytyy olla vaan tiukasti semmosten asioitten äärellä 

että saa olla noi vilkut päällä ja tuntosarvet koko ajan niinku.” 

 

Tarjan mielestä kehuja ei tulisi antaa jatkuvasti tai aiheetta. Hän kertoo, kuinka hän 

kehumisen sijaan pyrkii esimerkiksi lapsen näyttäessä piirustustaan herättämään siitä 

keskustelua, sekä kysyy lapselta mitä mieltä lapsi itse on piirustuksestaan. Toisaalta kun 

kehumiseen on aihetta, tulee se silloin myös tehdä. 

 

Tarja: 

“Kehua ei saa jos ei oo aihetta se on yks juttu mitä vanhemmatki tekkee joskus liikaa että 

koko ajan kehutaan että ei .. mutta sillon kun se aihe on niin sillon sun pitää kehua.” 
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Aikuisen kehuilla on merkitystä myös Davidsin mukaan. Hän kirjoittaa, kuinka rehelliset, 

aidot kehut vanhemmilta voivat motivoida lasta ja saada lapsen tuntemaan että hänen 

tekemisiään arvostetaan (Davids, 2010, 55). Tarja kuitenkin korostaa myös sitä, kuinka 

lapsi saa palautetta itse omatekemästään työstä.  

 

Tarja: 

“Montessori että hän sano että se lapsi saa palautteen siitä työstä mitä se tekkee itse .. että 

on onnellinen siitä .. aijjaa minä onnistuin, minä laitoin kengännauhat, minä niistin nenän, 

minä pesin käet.” 

 

On myös tutkijoita, jotka ovat nostaneet saman asian esille. Aho ja Heino kirjoittavat, 

kuinka itsetunnoltaan vahva lapsi ei tarvitse ulkoisia palkkioita, sillä hänelle riittää, kun 

hän itse tietää olevansa hyvä ja onnistuneensa suorituksissa (Aho & Heino, 2000, 17). 

Keltikangas-Järvinen puhuu sisäisestä palkinnosta, joka on itsetuntoa kohottavaa. Sisäinen 

palkinto on lapsen itsensä kokema riemu hänen suoriuduttuaan tehtävästä, jonka hän on 

itse valinnut, asettanut itse tavoitteensa ja jossa hän omasta mielestään onnistui. 

(Keltikangas-Järvinen, 1998, 133 – 134.) Myös Koiviston ja Vehkalahden mielestä olisi 

tärkeää, että aikuiset huomaisivat, mitä asioita lapsi itse arvostaa ja antaisivat palautetta 

nimenomaan lapselle tärkeistä asioista, vaikka ne aikuisen mielestä eivät olisikaan niin 

tärkeitä. Vehkalahti lisää, että aikuisen tulisi löytää joskus kehun aiheita myös lapsen 

heikoilla alueilla. (Koivisto, 2007, Vehkalahti, 2007, s.117.)  

 

Lastentarhanopettajien haastatteluista on löydettävissä sanallisen palautteen lisäksi 

muunkinlaisia tapoja antaa palautetta tai kehua. He mainitsevat koskettamisen ja 

silittämisen, sekä ympäristön muokkauksen palautetta antavaksi.  

 

Kirsi: 

“Että sitä kehutaan sanallisesti, mutta myös sillä tavalla.. pientä lasta voi koskettaa.. 

ohimennen silittää.” 

 

  



66 

 

  

Tarja: 

“Esimerkiksi poika.. aina se tulee ensimmäisenä penkille ja sitte ne muut ei mahu. Me 

tehtiin niin että me pantiin nimet että pittää istua siinä missä nimi on …  pittää kato ite 

rakentaa se ympäristö siihen että jokaiselle lapselle semmosia mitä suoraa palautetta että 

positiivisesti mutta tiukasti (nauraen)” 

 

Myös tutkijoiden kirjoituksissa itsetunnosta nousee esiin muunkin kuin sanallisen 

palautteen merkitys. Koivisto muistuttaa kuinka aikuiset lapsen ympärillä jatkuvasti 

viestittävät lapselle sanoin sekä sanattomasti millainen lapsi heidän mielestään on 

(Koivisto, 2007, 42).  Myös Sinkkonen tuo esille kuinka asenteet tulevat hyvin esiin ei-

kielellisessä vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa katseilla, äänensävyillä ja – painoilla, 

asennoilla ja muilla ei-kielellisillä viesteillä onkin suuri merkitys. (Sinkkonen, 2008, 177.) 

 

 Sopivien haasteiden asettaminen 

 

Palautteeseen ja rohkaisuun kiinteästi liittyen Liisa toi esille, kuinka aikuisen tehtävänä on 

auttaa lasta eteenpäin, mikäli on huomattavissa, että tehtävä tai toiminto on lapselle liian 

vaikea. Tällöin aikuisen tulee tarjota seuraavaksi tekemiseksi jotain, josta lapsi varmasti 

suoriutuu, jotta päällimmäiseksi mieleen jäisi onnistumisen tunne.  

 

Liisa: 

 “Opettajan ja ohjaajan tulee huomata että aha nyt meni vähän liian vaikeeksi. Taidot ei 

vielä riitä. Otetaanpa ens kerralla laitan ihan ylihelpon tehtävän tälle lapselle, että tälle 

tulee semmonen olo että minä osaan. Tällä kertaa minä osasin.” 

 

Piia nostaa esiin, kuinka jo lähtökohtaisesti aikuisen ei tulisi koskaan vaatia lapselta liikaa 

suhteessa hänen ikätasoonsa. Hänen mielestään ei myöskään ole aiheellista lähtökohtaisesti 

arvostella lapsen tekemistä, vaan palaute tulee antaa aina myönteisellä tavalla. 

 

Piia: 

“Ei vaaita semmosia asioita mitä sen ikäseltä ei voi vielä vaatia … Sulla ei ole kauhean 

korkea vaatimustaso että sie heti niinku arvostelet sitä lapsen tekemistä vaan niinku 

suhteutat sen että minkä ikänen lapsi on .”  
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Myös Koivisto kirjoittaa väitöskirjassaan, kuinka aikuisen tulisi asettaa lapselle 

yksilöllisesti hänen kehityksensä ja edellytystensä mukaiset odotukset, tavoitteet ja 

vaatimukset. Koivisto jakaa itsetunnon pätevyydentunteen ja itseluottamuksen osa-

alueisiin. Terveeseen itsetuntoon kuuluu, että lapsi tiedostaa omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa. Lapsi, jolla on vahva itsetunto, uskoo, että hän on kyvykäs ja hänellä on 

mahdollisuuksia kehittyä. Erityisen suuri merkitys pätevyydentunteen kehittymiselle on 

vuorovaikutussuhteissa saadulla palautteella. Kasvattajan tulisi mieluummin kiinnittää 

huomionsa lapsen jo osaamiin kykyihin, kuin siihen, mitä kaikkea hän ei vielä osaa. Tämä 

on tärkeää erityisesti esikoulusta lähtien, kun lapsi eri aineiden kautta alkaa vertailla 

itseään yhä enemmän muihin. (Koivisto, 2007, 38, 39–40.) 

 

Ryhmään pääsyssä auttaminen 

 

Pohtiessaan käsityksiään itsetunnosta lapsuudessa, sekä itsetunnon kehitykseen 

vaikuttavista asioista, lastentarhanopettajat tulivat maininneeksi useaan kertaan ryhmään 

pääsyn tärkeyden. Se tuli esille yllättävän vahvasti erityisesti Liisan haastattelussa. 

Vaikkakin itsetunnosta aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on mainittu ryhmään kuuluminen 

yhdeksi itsetunnon osa-tekijöistä (ks. Esim. Aho & Heino, 2000) en ollut osannut odottaa 

sen nousemista niinkin merkittäväksi asiaksi.  

 

Liisa: 

“Itsetunto on sitä kun kokee että ympäristö ja ympärillä elävät ihmiset hyväksyy  minut 

sellasena ku minä oon ja minä ossaan olla yks rengas sitä yhteisöä jossa minä elän..” 

 

Tarja: 

“Se vuorovaikutus joka kasvattaa sitä itsetuntoa että sinä kuulut johonki.” 

 

Lastentarhanopettajat pitivät tärkeänä sitä, että lapsi saa kokemuksia vertaisryhmässä 

olemisesta. He näkivät vertaisryhmän paikkana, jossa lapsi pääsee harjoittamaan 

vuorovaikutustaitojaan ja sosioemotionaalisia taitojaan sekä opettelemaan ryhmäytymistä. 

Toimivat vuorovaikutustaidot ovat edellytyksenä sille, että lapsi oppii löytämään paikkansa 

yhteisöstä ja olemaan osa yhteisöä. Tämä taas nähtiin yhtenä itsetuntoa tuovana asiana 
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ihmisen elämässä. Lastentarhanopettajat lähestyivät ryhmään kuulumisen aihetta myös 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lastentarhanopettajat toivatkin esille, kuinka alle 

kouluikäisille lapsille saisi olla vieläkin enemmän paikkoja, missä tavata omanikäisiään 

esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen piirissä. Liisa oli sitä mieltä, että ainakin 

neljävuotiaasta lähtien lapselle olisi hyväksi päästä edes hetkeksi päivästä paikkaan, missä 

olisi ikätovereita. Hän näki toimivan ryhmän edellytyksenä turvallisen ilmapiirin, jossa 

jokainen jäsen voi luottaa siihen, että häntä arvostetaan.  

 

Liisa: 

“Kun siinä vaiheessa kun mä luotan että tää mun ryhmä on niin varma ja kotoisa ja me 

ollaan arvostamassa toisiamme, … , niin siellei kukaan, ei arimmatkaan aristele nousta ja 

kertoa esimerkiksi vaiherikkaasta viikonlopusta ... mutta sen kaiken pohja on minusta se, 

että ihmisen pitää ja lapsen pitää tuntea, että hällä on turva. Hällä on niin turvallinen se 

maaperä missä hän ruppee paljastamaan ittensä sen porukan eessä että ei oo sitä painetta. 

Kukaan ei mun ärräviasta enään naura ku se on käsitelty. 

 

“ .. just ku tänä päivänä tuntuu että kaikki puhuu että ku vanhempia on jo toinen vähintään 

kotona aika monella, niin ois sitte vaikka kerhoja jotka tukis näitä perheitä, et ne pääsis 

näitä sosiaalisia taitoja harjottammaan. Siellä tuntea kuuluvansa ryhmään ja olla tärkeä 

... musta on ihana että lapsilla on mahdollisuus olla pitkään kotona mut mä oon toisaalta 

sitä mieltä että lapsen tavallaan persoonasta riippuen niin kyllä nelivuotias jo alkaa 

kaipaamaan sitä että päivällä jos pihan kaikki kaverit on hoidossa niin kyllä hänellekki 

sais joku semmonen paikka olla mihin reppuselässä lähtis hetkeksi.” 

 

“…et opetellaan ryhmäytymään ja opetellaan näitä vuorovaikutustaitoja ja 

sosioemotionaalisia taitoja tunnemaailman latauksia ryhmässä sama verrokkiryhmässä 

semmosessa samanikäisessä ryhmässä..” 

 

Ikätovereiden ja toisten lasten kanssa solmitut suhteet ovat myös tutkijoiden mukaan 

merkittäviä erityisesti lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille (Estola, 

Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 113; Pihlaja, 1996, 184). Ikätovereiden avulla lapsi luo 

realistista ja ikäsidonnaista käsitystä itsestään, hankkii itsestään sosiaalista tietoa ja voi 
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kokea tasavertaisuutta, toisin kuin aikuisten kanssa (Pihlaja, 1996, s.184). Päiväkodissa ja 

koulussa lapset rakentavat keskinäisiä suhteitaan ja voivat ystävystyä ja kiintyä toisiinsa. 

Parhaimmillaan he nauttivat yhteisistä leikeistä ja saavat ilon ja hauskuuden kokemuksia 

yhdessä ollessaan. (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 113; Pihlaja, 1996, 184) 

Nämä ystävyyssuhteet voivat tukea lapsen sosiaalista kehitystä, turvallisuudentunnetta, 

kokemusta omasta kompetenssista sekä itsetuntoa (Kalland, 2011, 165). 

 

Vahvan itsetunnon omaava yleensä kokee kuuluvansa johonkin ryhmään tai yhteisöön. 

Itsetunnon muodostuminen riippuu muiden ihmisten palautteesta, sekä suhteista muihin 

ihmisiin. Ryhmään kuuluminen kehittää yksilön sosiaalisia taitoja ja ryhmässä lapsi voi 

vertailla itseään muihin, mikä lisää lapsen itsetuntemusta ja auttaa näin itsetuntoa 

muodostumaan realistisesti. (Aho & Heino, 2000, 10-1; Aho & Tarkkonen, 1999, 70 - 71.) 

Vertaisvuorovaikutussuhteissa hyväksyntä ja kiintymys on kuitenkin hankittava toisin kuin 

kotona ja väheksyntä tai torjunta vertaisten parissa aiheuttavat helposti itsetunnon 

heikentymistä (Koivisto, 2007, 39). Se, kuinka kiinteäksi ryhmä muodostuu, vaikuttaa 

lasten viihtymiseen ja omatoimisuuteen ryhmässä. Toimivassa yhteisössä on hyvä 

ilmapiiri, yhteisvastuun ottoa, yhteisten ideoiden luontia ja toteutumista ja sen jokainen 

jäsen uskaltaa tuoda omat ajatuksensa julki. (Helenius, 2008, 62)  

 

Aikuisen roolista lapsen ryhmään pääsyn edistämiseksi löytyi lastentarhanopettajien 

haastatteluista vain pieni maininta siitä, kuinka aikuisen tulee ilmaista lapsen olevan 

tervetullut ryhmään. Tulkitsen tämän ikään kuin aikuisen esimerkiksi lapsille, kuinka uusi 

jäsen otetaan vastaan ryhmässä. Sen sijaan tutkimuksissa ja kirjoissa tulee esille, kuinka 

aikuisilla päiväkodissa on suuri rooli siinä, miten hyvin lapset ryhmäytyvät ja saavat 

paikkansa ryhmässä. 

 

Piia: 

“Miten sie otat sen lapsen vasthaan että ilmaseks sie lapsele että sie olet tervetullu ja että 

on lapsi minkälainen tahansa että sillai että hän kokkee kuitenki että hän on tervetullu 

siihen porukhaan.” 
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Tutkijoiden käsitysten mukaan aikuinen voi auttaa lapsia ryhmäytymään ja yksittäistä lasta 

pääsemään ryhmään monin eri tavoin. Aikuisen tulisi olla sensitiivinen huomaamaan lasten 

pyrkimykset liittyä ryhmään ja ohjata lapsia toimimaan toisten lasten kanssa. He voivat 

mallintaa ja sanoittaa lasten keskinäisiä kommunikointitilanteita. (Suhonen, 2009, 110–

111.) Aikuisten tulisi tarkkailla ja tunnistaa lapsiryhmän tilannetta ja huolehtia siitä, että 

lasten suhteet voivat kehittyä myönteisesti. On annettava aikaa lasten leikille, jotta 

ystävyyssuhteet pääsevät kehittymään. (Helenius, 2011, 61–65.) Myös toiminnan ja 

oppimisympäristön järjestämisellä voi vaikuttaa lasten vertaissuhteiden muodostumiseen, 

yhdessäoloon, leikkeihin ja omaehtoiseen toimintaan (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 

2016, 113). Liittymisen tunteita ryhmässä voi lisätä myös opettamalla lapsia havaitsemaan 

toisten ominaisuuksia opettelemalla sosiaalisia taitoja sekä opettelemalla toisten 

kannustamista ja rohkaisemista (Aho & Heino, 2000, 10–12). Aikuinen voi näyttää 

esimerkkiä, opettaa jokaisen yksilön kunnioittamista ja luoda ryhmälle turvallisuutta luovia 

sääntöjä, kuten: lyöminen, nipistely, ilkeät ja rumat puheet sekä tavaroiden rikkominen on 

kiellettyä, eikä ketään saa jättää yksin (Kalland, 2011, 169). 

 

Mikäli joku lapsi tulee väheksytyksi tai torjutuksi ryhmässään, olisi kasvattajan pohdittava 

yhdessä lapsen kanssa, mistä toisten lasten syrjintä voi johtua. Puuttuuko lapselta joitain 

taitoja, joita muut lapset arvostavat tai jotka auttaisivat ystävyyssuhteitten luomisessa tai 

onko syrjityllä lapsella itsellään epärealistisia odotuksia tovereistaan? Kasvattajan tulisi 

olla tietoinen lapsiryhmän normeista, sekä siitä millaisia rooleja lapsiryhmässä on. 

(Koivisto, 2007, 39.)  

 

Muita pedagogisia, rakenteellisia keinoja tukea itsetuntoa varhaiskasvatuksessa 

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi haastatteluissa tuli esille monia konkreettisia 

pedagogisia käytäntöjä, jotka lastentarhanopettajat kokivat hyödyllisiksi lasten itsetunnon 

kehityksen kannalta. Tällaisia olivat omahoitajuus, rauhallinen tutustumisjakso ennen 

hoidon aloitusta, pienryhmätoiminta, hyvä yhteistyö kotien kanssa, työtiimin toimiva 

yhteistyö sekä esiintymis- ja luottamusharjoitusten tekeminen pienryhmissä. Seuraavassa 

aineistolainauksessa Kirsi tuo esille monia pedagogisia käytänteitä, jotka hän näkee hyvinä 

myös itsetunnon kehittymisen kannalta. 
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Kirsi: 

“ Lapsilähtösyys on tosi tärkeää jos lähetään ajattelemaan niin lapsen ja 

varhaiskasvatuksessa sitä lapsen itsetuntoa tuettas millä tavalla … esimerkiksi semmonen 

ko omahoitajuus … Mun mielestä se on aivan loistavaa ja tosi tärkeä, aina huomaa 

pienten kanssa, että tää menee vielä sillä tavalla että on se kokonainen ryhmä ja on se 

pienryhmä ja se omahoitaja ja se omalapsi. … Mää sanon aina että tää on minun lapsi 

mutta tää on meiän kaikkien lapsi, on yks tärkeä jolla tuetaan sitä lapsen itsetuntoa. Sillon 

me pystytään niinku menemään siihen lapseen täysin ja tekemään tavallaan myös tosi 

hyvää yhteistyötä kodin kanssa.” 

 

Liisa: 

“Koulumaailmassa joutuu kohtaamaan äärettömästi sitä esiintymistilannetta. Sun täytyy 

jollaki tavalla pystyä olemaan niinkun esillä tietyissä tilanteissa ja me ollaan yritetty täällä 

sitte käyttää semmosia tiettyjä draamahetkiä ja ollaan yritetty hakea sitä pienillä 

esityksillä, pienillä pöytänukketeatteriesityksillä... … tää itsetunto, niin mun mielestä liittyy 

hirveesti siihen myös että uskaltaa olla esillä ja jälleen se, että ei pelkää etteikö tulis 

kuulluksi.” 

 

Kirsi: 

“...jos varhaiskasvatuksen puolella ajatellaan niin lapsen itsetuntoa kehittävää on myös 

semmonen tosi hyvä yhteistyö muun tiimin kanssa et me tehään yhteistyötä sen tiimin 

kanssa ja keskustellaan  ja mietitään miten me kehitetään lapsen itsetuntoa...” 

 

Kallandia mukaan omahoitajuuden idea pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, jossa 

korostetaan lasten tarvetta turvallisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Päiväkodissa lapsi 

tarvitsee nimetyn oman hoitajan, joka huolehtii hänestä vanhempien poissa ollessa. Näin 

vältetään tilanne, jossa lapsen ympärillä vilisee aikuisia kenenkään kuitenkaan ottamatta 

vastuuta juuri hänestä. (Kalland, 2011, 158.) ”Koska omahoitaja on lapsen ensisijainen 

turvan antaja, hän myös nukuttaa, pukee ja tarpeen mukaan syöttää lapsen. Monessa 

kokeilussa on todettu, että tällainen toimintaperiaate rauhoittaa päiväkodin ilmapiiriä ja 

tekee lapset rauhallisemmiksi ja iloisemmiksi.” (Kalland, 2011, 161). Rauhallisen 

tutustumisen ja omahoitajuuden etuna on siis luottamuksellisen suhteen luominen 
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helpommin lapsen ja varhaiskasvattajan välillä. Luottamus taas osoittautuu yhdeksi 

lastentarhanopettajien mielestä keskeiseksi asiaksi lapsen itsetuntoa tukevassa 

vuorovaikutuksessa lapsen ja aikuisen välillä. 

 

Toinen pedagogisesti merkittävä ratkaisu, joka tuli ilmi lastentarhanopettajien 

haastatteluissa oli pienryhmätoiminta. Pienryhmätoiminta on vielä suhteellisen uusi tapa 

organisoida hoitoryhmää. Raittila analysoi eri päiväkotien pienryhmätoimintaa 

lastentarhanopettajien kertomusten perusteella. Hän havaitsi pienryhmätoiminnan eduiksi 

sen, että kun toimintaan osallistuu kerrallaan vähemmän ihmisiä, se helpottaa aikuisia 

huomioimaan lapsia yksilöllisemmin, sekä mahdollistaa tilojen tarkoituksenmukaisemman 

käytön. (Raittila, 2013, 79–80.) Toimiva pienryhmätoiminta siis turvaa lapselle paremman 

näkyvyyden ja yksilöllisen huomioinnin ryhmässä ja yksilöllinen huomiointi taas on tämän 

tutkimuksen valossa yksi merkittävä lapsen itsetunnon kehitystä tukeva pedagoginen 

periaate. 

 

4.3.2 Itsetuntoa tukeva aikuinen 

 

Tässä luvussa tuodaan esiin lastentarhanopettajien käsityksiä siitä, millaisia persoonallisia 

ominaisuuksia lapsen itsetuntoa tukevalla aikuisella on.   

 

Empaattinen, lempeä ja rakastava 

 

Lastentarhanopettajien haastatteluista sylin tärkeys ja lempeä katse tulevat esiin useasti. 

Haastateltavat pitävät tärkeänä aikuisen empaattista ja rakastavaa otetta lapsiin. Heidän 

haastatteluistaan kokonaisuudessaan tulee ilmi lastentarhanopettajan käsitys rakkaudesta 

kaikista tärkeimpänä asiana.  

 

Kirsi: 

“...se että kun sä pienelle vauvalle annat sen empatiakyvyn ja kaiken muunki ja semmosen 

rakastavan otteen ja katsot sitä silmiin niin se lapsi tietää ihan varmasti pienestä vauvasta 

lähtien että se on hyvä tyttö että sitä rakastettaan.” 
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Piia: 

“Välilä mie menen sen lapsen asehmaan, että miltä se lapsesta tuntuu.” 

 

Tarja pohtii myös rakastamisen problematiikkaa miettien miten osata rakastaa haastavaa 

lasta ja saada häneen kontakti rakastavan otteen kautta. Vaikka rakastaminen ei olisikaan 

aina helppoa, on siihen pyrittävä. 

 

Tarja: 

“...mutta mulla vaikka oli vaikeaa, mulla oli yks. Minä nuorena tapasin yhet yks ystävä ja 

sen perhe otti minut vähän niinku minä olisin niitten tytär. Niin minä luulen että se pelasti 

kun siellä mä olin tykätty niin ...ehkä se rakkaus on .. rakkaus on kaikista tärkein .. ja miten 

rakastat sellaista lasta, joka on vaikea .. se pittää .. ja miten se sulaa.” 

 

Myös Estola, Karlsson, Puroila ja Syrjälä tuovat esille rakkauden merkityksen toteamalla, 

että jokainen lapsi tarvitsee kokemuksen siitä, että on rakas ja tärkeä aikuisille ja ystäville. 

Tutkijat toivoisivatkin tulevaisuudessa lisää kertomuksia lapsista välittämisestä ja 

hyväksymisestä. (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 115.) Empaattisen aikuisen 

merkitys on suuri, sillä empatiaa tai sympatiaa muita kohtaan voi oppia vain saamalla itse 

osakseen empatiaa/sympatiaa ollessaan haavoittuvaisimmillaan varhaisessa lapsuudessa 

(Robinson, 2011, 81). Vahvojen, empaattisten ja luotettavien aikuisten läheisyydessä 

lapsen on hyvä kasvaa, sillä kasvattajan vahva itsetunto ja itsensä hyväksyminen 

heijastuvat lapseen (Aho, 1996, 49 – 50; Pihlaja, 1996, 191). Koiviston ja Sinkkosenkin 

mukaan lapsen kokemus, että hän on rakastettu, hyväksytty ja arvokas juuri sellaisena kuin 

on, ilman mitään erityisiä suorituksia, on itsetunnon lähtökohta. He molemmat tuovat esille 

lastentarhanopettajien haastatteluissakin ilmi tulleen asian, että hyväksyntää ja rakkautta 

voi lapselle osoittaa niin sanattomasti kuin sanallisesti. Koivisto kirjoittaa fyysisen 

läheisyyden olevan jopa vahvin tapa viestiä välittämisestään. Lisäksi pienet asiat kuten 

hymy, lämmin tervehdys tai katse voivat viestittää lapselle hänen olevan tärkeä. Lasta 

arvostavaa ja kunnioittavaa on myös se, että aikuinen kuuntelee lasta ja osoittaa 

kiinnostusta lasta kohtaan. (Koivisto, 2007, 132; Sinkkonen, 2008, 176, 207.) 
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Arvostava ja hyväksyvä 

 

Haastatteluissa painottuu, miten tärkeää lapsen itsetunnolle on, että aikuinen osoittaa 

lapsen olevan tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. Sen lisäksi, että aikuinen antaa 

lapselle viestiä, että saat olla juuri sellainen kuin olet, tulisi aikuisen viestittää myös, että 

lapsi on hyvä, arvokas ja pärjäävä.  

 

Piia: 

“Miten sie otat sen lapsen vasthaan että ilmaseks sie lapsele että sie olet tervetullu ja että 

on lapsi minkälainen tahansa että sillai hän kokkee kuitenki että hän on tervetullu siihen 

porukhaan ja aikunen hyväksyy hänet.” 

 

Tarja: 

“Antaa sille sen viestin että sinä olet hyvä ja sinä pärjäät niin se on niinku ratkaseva.” 

 

Liisa pohtii arvokkuuden tunteen kautta jopa koko työnsä ydintä toivoessaan, että on 

työnsä kautta voinut antaa maailmalle arvokkuutensa ymmärtäviä “ihmisen palasia”. 

 

Liisa: 

“Toivottavasti mustaki on lähteny sitte joitaki pieniä ihmisen palasia tonne maailmalle, 

että oon saanu rohkastua että sä oot arvokas.” 

 

Arvokkuuden tunne itsetunnon ytimenä on itsetuntoteorioiden valossa avainasemassa. 

Onhan eräs tapa määritellä itsetuntoa jakaa se itsearvostuksen ja itseluottamuksen osa-

alueisiin. Sandvik määrittelee kiusaamisen ehkäisyn oppaassa itsetunnon perustaksi 

ihmisen tarpeen olla hyväksytty omana itsenään, omine tarpeineen, tunteineen ja 

ajatuksineen (Sandvik, MLL, 37) Hännikäisen mielestä psykologisen hyvinvoinnin 

keskeisiä tekijöitä ovat toimijuuden tunne, autonomia, kompetenssi, itseluottamus, 

ryhmään kuuluminen ja arvostetuksi tulemisen tunne (Hännikäinen, 2013, 38).  

 

Aikuisella on tärkeä rooli lapsen arvokkuuden tunteen tukijana ja luojana niin 

lastentarhanopettajien kuin tutkijoidenkin käsitysten mukaan. Aikuiset lapsen ympärillä 

jatkuvasti viestittävät lapselle sanoin sekä sanattomasti millainen lapsi heidän mielestään 
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on, ollaanko häneen tyytyväisiä ja vastaako lapsi aikuisten odotuksiin. (Koivisto, 2007, 

42.) Kun lapsi kokee vanhempien olevan saatavilla ja kiinnostuneita hänestä, lapsi 

ymmärtää oman arvonsa (Davids, 2010, 56). 

 

Luotettava ja turvallinen 

 

Sana turvallisuus nousee esiin haastatteluaineistossa yhä uudelleen ja uudelleen erilaisissa 

yhteyksissä. Sinänsä se ei liene ihme, sillä myös tutkijoiden mukaan perusturvallisuuden 

tunne toimii itsetunnon pohjana. Turvallisuuden tunteen aikaansaamiseksi on ensin 

saavutettava luottamus. Piian mielestä erityisesti pienten lasten kohdalla olisi tärkeää, ettei 

päiväkodissa henkilökunta vaihtuisi kovin tiheään. Näin lapsille olisi helpompaa rakentaa 

luottamusta myös muihin aikuisiin, kuin omiin vanhempiinsa. Turvallisuuden tunteen 

uhkana Piia näkee yksin jäämisen. Hän pohtii, että aikuisen tulee antaa aikaa lapselle, eikä 

lapsi saisi joutua olemaan yksin “oman onnensa varassa”, jolloin lapsi voi kokea hylätyksi 

tulemisen tunteita.  

 

Piia: 

“Kyllähän sitä semmosta niinku jos miettii, että pieni lapsi tullee päivähoithoon niin 

nähhään erittäin tärkeänä kuitenki, että siinä ei hirveästi se henkilöstö vaihu, että olis 

mielelhään se yksi aikunen, joka on sen lapsen kans ja jos se vain suinki on mahdollista ja 

sillä tavalla. Siinä lapsi oppii luottahmaan että kyllä mie pärjään muittenki ihmisten 

kanssa ko sen äitin tai isän kanssa … että tämä lapsi sitte vahvistuu ja uskaltaa alkaa tässä 

sitte toimihmaan siihen ryhmään tutustumhaan.” 

 

“Lapsi niinko kokkee että hän on hyväksytty, hän saapi sitä turvallisuutta, läheisyyttä ja 

sitte niinko että aikuisella on aikaa olla lapsen kanssa että hän ei jouvu olemaan oman 

onnensa varassa.” 

 

Tutkijatkin ovat pohtineet paljon turvallisuuden tunteen ja siihen liittyen kiintymyssuhteen 

kehittymistä varhaislapsuudessa. Turvallisuuden tunne nähdään perusedellytyksenä, jotta 

ihminen voi rauhassa kasvaa, kehittyä ja olla oma itsensä (Aho ja Heino 2000, 5). Koivisto 

määrittelee perusturvallisuuden niin fyysiseksi kuin psyykkiseksi turvallisuuden tunteeksi. 

Psyykkisesti turvallisessa ympäristössä lapsi voi olla oma itsensä eikä pelkää tulevansa 
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hylätyksi, laiminlyödyksi, ei-hyväksytyksi tai nöyryytetyksi. (Koivisto, 2007, 37.) 

 Laakso lainaa Bowlbya (1982), kiintymyssuhdeteorian luojaa, kuinka turvallisessa 

kiintymyssuhteessa syntyvä luottamus ja turvallisuudentunne muodostavat pohjan 

persoonallisuuden ja lapsen erillisen minätunteen tai – kokemuksen kehitykselle (Laakso, 

2011, 66). Rusanen kertoo, kuinka yksi kiintymyssuhdeteorian keskeinen oletus on, että 

sisäiset mallit hoivasta ja hoivaajasta kääntyvät myös itseä koskeviksi käsityksiksi. 

Aikuisen kyky vastata lapsen tarpeisiin lisää lapsen hyvää oloa ja luottamusta, mikä 

kääntyy itsesäätelyn taidoksi ja kyvyksi luottaa itseensä, sekä saa lapsen tuntemaan 

olevansa arvokas aikuiselle. Rusanen kertookin monissa tutkimuksissa saadun vahvistusta 

sille, että turvallinen kiintymys on yhteydessä hyvään itsetuntoon ja itseluottamukseen. 

(Rusanen, 2011, 73–74.) 

 

Päivähoidon näkökulmaa kiintymyssuhteen ja turvallisuuden tunteen valossa on pohdittu 

myös paljon tutkijoiden keskuudessa. Robinson tuo esille kuinka aikuisten tulisi ymmärtää, 

että lapsella on voimakas tarve kokea turvallisuutta ja tukea vanhempiensa poissa ollessa 

(Robinson, 2011, 82). Kiintymyssuhde on edellytyksenä lapsen eloonjäämiselle ja 

sosiaalistumiselle, minkä vuoksi pieni lapsi pyrkii aktiivisesti kiinnittymään päivittäiseen 

hoitajaansa. Lapsi tarvitsee psyykkistä ja fyysistä läheisyyttä. Erityisesti hän kaipaa niitä 

uhkaavissa tilanteissa. Lapsi kehittää vuorovaikutuksessaan äitiinsä/hoitajaansa 

kiintymyssuhteita koskevia työhypoteeseja. Niiden perusteella lapselle muodostuu kuva 

siitä, voiko hän hädän hetkellä hakea lohtua ja turvata äitiinsä/hoitajaansa. (Hautamäki, 

2011, 30.) Hoitajan onkin hyvä olla tietoinen, että käyttäytymisen kaavat ovat 

muovautuneet ensimmäisessä suhteessa vanhempiin, sillä ne määrittävät lapsen tapaa olla 

vuorovaikutuksessa myös muiden kanssa. Turvallisuuden tunteet voivat kehittyä kun on 

olemassa luotettava ja johdonmukainen mahdollisuus hoivaan, hyväksyntään ja 

varmuuteen. (Robinson, 2011, 82–83.)  

 

Kallandin mielestä päivähoitoon siirtyminen on lapsen kannalta turvattomuutta ja stressiä 

aiheuttava kokemus. Kiintymyssuhteen kannalta olisi pohdittava miten siirtymävaihetta 

voidaan pehmentää, jotta kokemuksesta ei tulisi lapselle voimavaroja ylittävä ja 

kiintymyssuhteita voitaisiin turvata siirtymävaiheessa ja sen jälkeen. (Kalland, 2011, 155-

157.) Kiintymyssuhteen kannalta päivähoito asettaa haasteen erityisesti kun kyseessä on 
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vielä vauva-ikäinen lapsi, sillä vaikka vauvalla on tarve kahdenkeskiselle suhteelle hoitajan 

kanssa, on hoitajan pystyttävä hoitamaan myös muuta ryhmää. Hoitajan kyvyllä eläytyä 

lapsen tilanteeseen ja olla laadukkaasti suhteessa lapseen onkin suuri merkitys lapsen 

tilanteesta selviytymisen kannalta. (Kalland, 2011, 157; Robinson, 2011, 81.) 

Kiintymyssuhdeteorian valossa haastateltavan huoli henkilöstön vaihtuvuudesta ei siis ole 

aiheeton. Päinvastoin, vaikka henkilökunta pysyisi samanlaisena, ei silti voida olla varmoja 

siitä, onnistuuko lapsen siirtyminen päivähoitoon kiintymyssuhdetta tukevalla ja lasta 

ymmärtävällä tavalla. Henkilökunnan vaihtuminen siirtymävaiheen aikana vaikeuttaisi 

siirtymän onnistumista entisestään. Koivistokin huomauttaa, että lapselle tärkeällä 

aikuisella on erityisen merkittävä rooli lapsen itsetunnon rakentumisessa. Sen vuoksi 

lapsen ja hänelle tärkeän aikuisen välistä vuorovaikutusta olisi arvostettava 

päiväkotiryhmässä. Vuorovaikutukselle tulisi antaa aikaa ja vaalia lapsen ja tietyn aikuisen 

välille syntynyttä läheisyyttä, jotta kiintymyssuhde pääsisi kehittymään. (Koivisto, 2007, 

131) 

 

Lastentarhanopettajien käsityksen mukaan turvallisuuden tunne ilmenee kykynä olla oma 

itsensä ja näyttää myös negatiiviset tunteensa. Aikuisen olisi annettava lapselle tunne, että 

on hyväksytty kaikkine puolineen, niin, että lapsi uskaltaa myös kiukutella ja osoittaa 

pahaa mieltään. Aikuisen olisi osoitettava lapselle olevansa hänen puolellaan, myös 

haastavissa tilanteissa. Lapsen tulisi kokea ja luottaa olevansa rakastettu myös silloin, kun 

on tehnyt jotain väärin ja kun on paikattava omia virheitä. Tarja tuokin ilmi, kuinka 

sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi ei uskalla kiukutella, hän pohtii omaa toimintaansa ja 

reagoimistapojaan. Hänen mielestään on harmillista, mikäli hän huomaa lapsen pelkäävän 

tuoda ilmi tunteitaan.  

 

Tarja: 

“Sinä tiiät että sinä oot turvassa ja sinä voit olla .. sinä voit kiukutella ku sinä et pelkää 

että jotkut lapset joskus ne ei sano ku ne pelkää että mitä tapahtuu niin se on harmi että 

minä sitten aina peilaan että apua oonko minä reagoinu niin .. aina kasvatat itseäsi.” 

 

“Se itsetunto tulee siitä että sinä tiedät että sun vanhemmat puolustaa sua vaikka sä tekisit 

mitä. Mutta jos sinä teet väärin niin sun pitää kuitenki niinku paikata se.” 
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Aho ja Heino kirjoittavat Borbaa mukaillen, kuinka ihmisen täytyy tuntea olonsa 

turvalliseksi, jotta hän voi kasvaa ja oppia, uskaltaa kokeilla uusia asioita, sekä tehdä 

kysymyksiä ja epäonnistua. Turvallisessa ilmapiirissä tietää kehen voi luottaa, mitkä 

yhteiset säännöt ovat sekä mitä sääntöjen rikkomisesta seuraa. (Aho & Heino, 2000, 24.) 

 

Kuunteleva ja sensitiivisesti vuorovaikutuksessa lapsen kanssa 

 

Jo aiemminkin on tullut esille, kuinka lastentarhanopettajat ovat haastatteluissaan puhuneet 

lasten kuuntelemisen tärkeydestä. Lapsen tulisi tulla kuulluksi omana itsenään ja aikuisen 

kohdata lapsi lempeästi ja rakkaudella. Myös tutkimukseni teoriaosassa tulee ilmi, kuinka 

itsetunto kehittyy vuorovaikutuksessa. Siitä, millaista itsetuntoa tukevan vuorovaikutuksen 

tulisi olla, löytyy pieniä esimerkkejä läpi koko haastatteluaineiston. Lastentarhanopettajien 

puheista on löydettävissä monenlaisia näkökulmia aikuisen ja lapsen väliseen 

vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus käsittää niin puheen, katseet kuin kosketuksen. Lapsen 

kohtaaminen tulee esiin tärkeänä asiana läpi koko haastatteluaineiston.  

Lastentarhanopettajien esimerkeistä voi tulkita, että itsetuntoa voimistava vuorovaikutus 

tapahtuu täysin tavallisissa arjen tilanteissa ja tekemisissä. Pääasia on, että aikuinen on 

vastaanottavainen, kuuntelee ja keskustelee, antaa lapsille mahdollisuuksia oman 

mielipiteensä ilmaisuun ja ottaa nämä ilmaisut tosisssaan. Liisa tuo esille, kuinka kokemus 

kuulluksi tulemisesta kasvattaa lasta vaatimaan sitä myös myöhemmin. 

 

Liisa: 

“Lapsi kokee tosiaan taas mä palaan siihen että tulla kuulluksi huomioida että mun 

kannanotto on otettu vaikka mä haluaisinki jonaki aamuna mustat sukkahousut ja äiti oliki 

pannu punaset, että et lähtee niinku just tämmösiä asioita miettimään, että missä vaiheessa 

mä niinku sanon turhaan esimerkiksi lapselle että ei tänään. Vai jäänkö mä miettimään tän 

lapsen kohalla että ahaa, sulla on tuommonen ajatus. Ei toki aina ei se arjessakaan ei se 

oo perheessäkään aina mahollista ,mutta se, että riittävän useesti sille lapselle tulis se olo, 

ettei mua aina niinku sivuuteta.” 
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“Vastaamalla kysymyksiin ja ei mitään suurta asiaa tekemällä. Käymällä yhdessä lapsen 

kans kirjastossa kirjastoautossa, jakamalla sitä lapsen arkea, kuuntelemalla sitä lasta et 

mitä hei sulle kuuluu. Siitä lähtee semmonen ihminen kehittymään, joka osaa myös kuulla 

mutta osaa sitten vaatia myös tulla kuulluksi. Uskaltaa sanoa oikealla foorumilla oikeassa 

paikassa, eikä missään pihaparlamenteissa sitten vikistä, että kun en tullut sanoneeksi. “ 

 

Piia: 

“Tärkein alue ja se mennee kaikessa tullee joka asiassa esile, että miten me sen lapsen 

kohtaamme ja miten me häntä ohjaamme.” 

 

“Lapsen puhutteleminen millä tavalla jos lapsi tekee jotain kiellettyäkin – että kauniisti 

puhun hänelle vaikka että voi rakas lapsi miten sie nyt tuollalailla, että vähän sillä lailla 

lempeämmin.” 

 

Kirsi: 

“Se on niinku sille lapselle ihan mahtava itsetunto, että häntä kuunnellaan ja hän ossaa 

ilmasta itseänsä.  … Se vuorovaikutus on yks sen lapsen kanssa hirmu tärkeä tukipilari..” 

 

Vuorovaikutuksen laatu nousee esiin myös aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Pihlaja 

nostaa esiin, kuinka sosiaalis-emotionaalisen kasvun tukemisessa menetelmän sijaan 

ratkaisevaa on tapa, jolla aikuiset tekevät kasvatustyötään, miten aikuisen ja lapsen 

vuorovaikutus toimii ja ristiriitatilanteet ratkaistaan (Pihlaja, 1996, 186). Lasten kertomaan 

hyvinvointiin kohdistunut tutkimus osoittaa, että lapset tarvitsevat hyvinvointinsa 

rakentamiseen lapsen tarpeita ja tunteita ymmärtämään pyrkiviä sensitiivisiä aikuisia 

(Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 114). Sensitiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

aikuinen reagoi ja vastaa herkästi, oikea-aikaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla lapseen, 

niin hänen tarpeisiinsa, tunteisiinsa kuin muuhunkin vuorovaikutukseen (Laakso, 2011, 64; 

Rusanen, 2011, 98). Olisi tärkeää, että kasvattajat oppisivat tunnistamaan lasten tarpeita 

entistä paremmin. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää lasten ei-kielellisten ilmaisujen 

ymmärtämiseen ja tulkintaan. Aikuisen tulisi vastata lasten viesteihin sekä 

emotionaalisesti, kielellisesti että toiminnallisesti. (Suhonen, 2009, 111.) Vaikka aikuiset 

usein kuvittelevat olevansa kuuntelevia ja herkkiä, lapsen kokemus asiasta voikin olla 
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toisenlainen ja aina aikuiset eivät näe tai kuule, vaan sivuuttavat lasten aloitteet (Estola, 

Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 114). 

 

Vaikka lastentarhanopettajien haastatteluissa ei tulekaan esiin sanaa sensitiivisyys, 

tulkitsen heidän kuitenkin puhuvan paljon juuri sensitiivisen aikuisen näkökulmasta. 

Heidän puheistaan voi tulkita pyrkimyksen olla ymmärtävä ja lasten 

vuorovaikutuspyrkimyksiin ja tarpeisiin vastaava aikuinen. Vuorovaikutuksen 

monimuotoisuus nousee esiin niin lastentarhanopettajien kuin tutkijoidenkin keskuudessa. 

Erityisesti pienten lasten kohdalla puhe ei ole ainoa vuorovaikutuksen kanava ja lasten 

aloitteisiin on vastattava eri keinoin emotionaalisesti, kielellisesti ja/tai toiminnan kautta 

kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Aikaa antava 

 

Yksi painokkaasti haastatteluaineistossani esiin tuleva asia on aikuisten ja perheiden 

ajankäyttö. Lastentarhanopettajat pohtivat tätä aihetta niin henkilökohtaisella, kuin myös 

yhteiskunnallisellakin tasolla. Tämä aihepiiri näytti olevan lastentarhanopettajille 

ajankohtainen. Liisa puhuu haastattelussaan, kuinka lapselle tulisi antaa aikaa laadulla. 

Käsite “laatuaika” on saanut monenlaisia merkityksiä, mutta tässä yhteydessä ymmärrän 

Liisan tarkoittavan sitä, että aikuinen kohtaa lapsen kunnolla ja keskittyy hetkessä täysin 

lapseen, sulkien muut asiat ulkopuolelle. Kuten Liisa asian ilmaisee, aikuinen on todella 

läsnä eikä vain paikalla.  

 

Liisa: 

“Terve itsetunto varmaan siihen liittyy sitte hirvittävän paljon se lapsen lähimpien, nyt mä 

puhun perheenjäsenten olipa ne sitten yhden aikuisen tai kahden aikuisen tai mahollisesti 

uusperheitä siellä lapsen arjessa, niin varmaan seki sitte että miten hänet on siellä sitten 

niinku, miten hänet sielä otetaan ja kohdataan .. Mä koen tässä työssäki monesti ja tässä 

vaiheessa tosiaan kevättä niin niin se aikaki on varmaan semmonen, että kuinka paljon sä 

oot antanu semmosta laatuaikaa. Tavallaan laadulla sitä aikaa, että vaikka sä et ois 

pystyny esimerkiksi työn kanssa olemaan siinä läsnä, niin sitte se aika mitä sä oot, niin sä 

oisit niinku läsnä etkä vaan paikalla muttet läsnä .. Silleen että justiinsa tämmöset, lapsen 
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kanssa tehdään yhdessä esimerkiksi kotonaki asioita. Se lapsi ihan selkeesti joka päivä 

siitä kahestakymmenestäneljästä tunnista, hän kohtaa sen omankin aikuisen siellä kotona.” 

 

Kiireettömyys nousee tärkeäksi asiaksi lastentarhanopettajien mielestä myös päiväkodissa. 

Heistä on tärkeää, että lapsia ohjataan rauhallisesti ja he saavat tarvitsemansa huomion 

aikuiselta. He pohtivat kuinka lasten kanssa tulisi ehtiä pitää kiireettömiä keskusteluhetkiä 

ja kuinka lapsi tulisi todella kohdata arjessa. Leikkiaika, sekä mahdollisuus vain olemiseen 

ilman suurempia vaateita nousevat esiin myös. On mielenkiintoista, kuinka Kirsi nostaa 

päiväkodin ajankäytön yhteydessä esiin sanan “tuottaminen”. Tuottaminen sanana 

kalskahtaa korvaan, kun puhutaan lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Kuitenkin on totta, 

että yhteiskunnan suorituspaineet näkyvät myös päiväkodin arjessa, etenkin päiväkodin 

työntekijöiden näkökulmasta. Kuitenkin nämä paineet olisi osattava häivyttää päiväkodissa 

niin, että ne näkyisivät lasten arjessa mahdollisimman vähän.  

 

Kirsi: 

“. sitte se meiän tekemiset se miten me ohjataan ja että meillä on aikaa sille lapselle  me 

voiaan ottaa se sylliin ja jutella sen kanssa  ne keskustelutuokiot että me ei tosiaan aina 

touhuta että meillä on aikaa ja se kiireettömyys ja nämä asiat .” 

 

 “Meillä on niinku mä aattelen nyt niin laaja-alaisesti sen että meidän on unohdettava se 

kiire siellä ja tuottaminen siellä hoidon puolella. Ja mä itse olen aina vaan enempi ja 

enempi sitä mieltä että se leikki on tärkein.” 

 

Kaksi lastentarhanopettajaa pohtii huolestuneena kuinka tällä hetkellä kodeissa ja 

yhteiskunnassa ylipäätään tuntuu olevan kova kiire. Tarja tuo esille huolensa lasten 

nykyisin saamasta suuresta mediaärsyketulvasta ja pohtii, että aikuisten tulisi pyrkiä 

suojamaan lasta väsymiseltä ja turtumiselta sen edessä. Hän pohtii, saako mediatulvasta ja 

kiireisestä ympäristöstä kärsivä lapsi helposti kiukkupussin leiman ja runsaasti negatiivista 

palautetta ympäristöstään. Tämä pohdinta on mielestäni olennainen myös itsetunnon 

kehityksen kannalta, sillä lapsi luo mielikuvaa itsestään ympäristön palautteen avulla. 
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Tarja: 

“Lapsi on ylikuormitettu nyt. Lapsi oli ennen rauhallinen. Sillä oli aikaa leikkiä ja sillä oli 

niinku, mentiin rutiininomaisesti, mutta nyt elämä on tosi hektinen, aivan hullu. En sano 

ettei voi käyttää, niin minun mielestä alle seittemän vuotiaan ei tartte käyttää tietokoneita 

ja minusta alle seittemänvuotiaan ei tartte kattoa hirveästi televisiota ja erityisesti sanoo 

kuka tahansa mitä haluaa, ei niitä uutisia ja kaikkia niitä ei sais ees päästä niitä 

kuuntelemaan ja kattomaan. Se riippuu lapsesta tietenki. Meillä on täällä yks lapsi joka on 

niin hereinen vaikka se on vasta viis, että se on aivan järjetöntä, että jos sille antas kaikki 

niin mihin se johtas ku ei voi tietää. Joku pelkää jo pekka ja susi -satua. Niin että se 

herkkyys on muuttunu, mutta myöski se melu. Maailma on muuttunu ... ihminen turtuu ja 

ku turtuu niin lapsi vässyy ja sitte tulee niitä, että ai surettaa ja kaikkea ei aina oo.  Miten 

se ympäristö sitte vastaa että ku sinä oot semmonen kiukkupussi?” 

 

Liisa on huolissaan siitä, onko kotona riittävästi yhteistä aikaa. Hänen kokemuksensa 

mukaan esimerkiksi rauhalliset yhteiset ruokailuhetket ovat kodeissa vähentyneet ja joskus 

voi olla, ettei koko päivän aikana vanhempi ja lapsi ehdi olla kunnolla vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Liisa ja Tarja pohtivat onko nykyisin alle kouluikäisillä lapsilla liikaa 

harrastuksia. Liisa näkeekin aikuisilla olevan ison vastuun lasten ajankäytön jakajina.  

 

Liisa:  

“Se semmonen, että et mun ja äidin hetki tai tää on mun ja iskän hetki. Nyt enneku mää 

sitte rupean taas yöunille ja ennenku taas aamulla viikonloput saattaa olla hurjaa menoa. 

Mennään, saatetaan kasata sinne kaikenmaailman piano ja ratsastustunnit niin että se 

tuntuu, että se pysähtyminenki jää ihan, että ja sit esimerkiksi kaikki ruokailut nykyään, 

niin musta tuntuu ku mä kuuntelen osaa perheitä, niin lapset syö sylistä samalla ku kattoo 

telkkaria tai ei oo enää semmosia perheen yhteisiä että tota.” 

“Perheillä on valtava rooli kyllä. Se on se ajankäytön jakaminen viisaasti lapsella.” 

 

Vaikka itsetunnon kehityksen tukemisen keinoja pohtiessa ensimmäisenä ei tulisikaan 

mieleen kiinnittää huomiota ajankäyttöön, on sen merkitys tullut esiin myös esimerkiksi 

Koiviston tutkimuksessa. Hänen väitöstutkimuksessaan mukana olleessa päiväkodissa 

saatiin tulokseksi, että avoin, kiireetön, lämminhenkinen ja toista ihmistä arvostava 

ilmapiiri loi turvallisuudentunnetta niin lapsille kuin aikuisillekin (Koivisto, 2007, 125).  
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Lipponen, Kumpulainen ja Hilppö ovat tämän tutkimuksen lastentarhanopettajien tavoin 

pohtineet tämän ajan tuomia haasteita lasten kasvun kannalta Fleeriä ja Hedegaardia 

(2010) mukaillen. He pohtivat aihetta toimijuuden näkökulmasta. Toisaalta yksi 

kasvatuksen pyrkimyksiä länsimaissa on kasvattaa lapsista toimeen tarttuvia ja aktiivisia 

henkilöitä, jotka kokevat voivansa vaikuttaa yhteisin asioihin sekä oman elämän hallintaa. 

Kuitenkin samaan aikaan lasten arki on pirstaloitunut ja jakautunut määrältään useampiin 

kasvu- ja kehitysympäristöihin. Näiden erilaisten ympäristöjen ja yhteisöjen vaatimukset ja 

mahdollisuudet saattavat olla ristiriitaisia ja vaikeasti yhteen sovitettavia. (Lipponen, 

Kumpulainen & Hilppö, 2013, 161.) Tällaisia tämän päivän lapsen samanaikaisia, joskus 

vaikutuksiltaan keskenään kilpailevia ympäristöjä ovat muiden muassa perhe, päiväkoti, 

kerhot, kaveripiirit, harrastukset ja media (Lipponen, Karila, Estola, Hännikäinen, Munter, 

Puroila, Raittila & Rutanen, 2016, 176). 

 

Itseään ja toimintaansa reflektoiva 

 

Lastentarhanopettajat pohtivat haastattelujen aikana paljon omaa toimintaansa.  Heidän 

kertoessa käsityksistään lapsen itsetuntoa tukevasta aikuisesta, nousi esille pohdintaa myös 

aikuisen suhteesta omiin virheisiinsä työssään. Kahden lastentarhanopettajan pohdinnoissa 

oli huomattavissa, kuinka he pitävät tärkeänä sitä, että aikuinen pystyy myöntämään 

virheitään, sekä itsetutkiskelun kautta kehittymään. Tarja miettii kuinka on itse välillä 

pyytänyt lapsilta anteeksi, mikäli hermot ovat pettäneet tai lapsia on tullut arvosteltua 

väärin perustein. Hän kertoo tästä edellispäivänä sattuneen pienen esimerkin kautta, jossa 

hän oli torunut poikia uuden leikin aloituksesta pukemistilanteen jo alettua, kunnes 

huomasi tehneensä virhearvion. Pojat eivät olleet vielä edes kuulleet uloslähdön alkaneen 

ja heillä oli meneillään edelleen sama leikki kuin aiemmin. 

 

Tarja: 

“Aina vaikka kuinka väsyttäisi, joskus tietenki menee hermot. Ei sille voi mittään, mutta 

sillonki jos mulla menee hermot minä sanon. Minä oon pyytäny anteeksi  ... aina voin olla 

väärässä.” 

 

Piia: 

“Itseään täytyy arvioida ja tutkiskella että olisinko voinut tehdä jotain toisin.” 
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Myös tutkijat ovat tuoneet esille, kuinka aikuisen olisi tärkeää tiedostaa ja tuntea itseään. 

Itsensä tunteva ja hyväksyvä kasvattaja yleensä hyväksyy myös toiset ihmiset 

erilaisuuksineen, on avoin ja kykenee vastaanottamaan ja hyödyntämään kritiikkiä. (Aho & 

Tarkkonen, 1999, 70.) Lapsi tarvitsee tukea luotettavalta aikuiselta, johon hän voi uskoa ja 

jota hän voi arvostaa. Lapsen on vaikea arvostaa aikuista, joka ei arvosta itseään. Kun 

aikuinen tuntee oman arvonsa, hän voi käyttäytyä lasten kanssa luonnollisesti ja 

vilpittömästi, sekä ilman pelkoa tai arkuutta. Tällaisen aikuisen ei tarvitse mielistellä, hän 

ei pelkää muuttaa mielipidettään ja voi myöntää virheensä. (Vehkalahti, 2007, 40.) Lisäksi 

aikuisen arvostuksilla ja asenteilla, myös tiedostamattomilla, on merkitystä lapsen 

itsetunnon kehityksen kannalta, sillä kasvattajan tausta-ajatukset vaikuttavat hänen 

suhtautumiseensa lapsiin (Koivisto, 2007, 42). 
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

 

5.1 Tutkimuksen toteutumisen arviointia 

 

5.1.1 Menetelmän arviointia 

 

Suurena haasteena tutkimukseni teossa koin itsetunto käsitteen moninaisuuden, 

hajanaisuuden, tutkijoiden erilaiset näkemykset, sekä itsetunto käsitteen helpon 

sekaantumisen sen lähikäsitteisiin.  Yritin selvitellä käsiteviidakkoa jo 

kandidaatintutkielmassani jonkin verran ja pyrkinyt parhaani mukaan hahmottamaan omaa 

kuvaa ja käsitystä itsetunnon käsitteestä. Kovan työn tuloksena koen saavuttaneeni 

jonkinlaisen esiymmärryksen tuosta ilmiöstä. 

 

Valitsemani menetelmät koin tutkimusaiheeni kannalta onnistuneiksi. Haastattelu 

tiedonkeruumenetelmänä oli luonnollinen valinta. Olen tyytyväinen siihen, että 

haastateltavikseni valikoitui kokeneita lastentarhanopettajia. Uskon, etten millään muulla 

tavoin tai muuta kohdetta haastattelemalla olisi päässyt työskentelemään yhtä laajan ja 

sisältörikkaan aineiston kanssa. Fenomenografia tuntui aluksi haasteelliselta ja 

sulkeistamisen periaate kokemattomana tutkijana jokseenkin mahdottomaltakin 

vaatimukselta. Sulkeistamisen periaatteen ongelman olen pyrkinyt ratkaisemaan 

läpinäkyvyydellä ja avoimella ilmaisulla. Olen pyrkinyt tekemään selkeäksi sen mistä 

mikäkin kirjoittamani teksti on peräisin, sekä tuonut selkeästi esille sen, että olen 

teoreettista viitekehystä kirjoittaessani perustanut sen aiemmin tekemäni 

kandidaatintutkielman pohjalle. Kokonaisuudessaan fenomenografia oli oikea 

metodologinen valinta, sillä tutkimuskohteenani olivat käsitykset. Näin ollen fokus 

tutkimuksessa oli selkeä ja metodologia antoi tukea tutkimuksen suunnalle. 
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5.1.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

 

Jälkikäteen ajateltuna aiheeni on gradutyöhön kenties liian laaja ja vaikeasti hallittava. 

Yritin tutustua niin kasvatustieteelliseen kuin psykologiseen kirjallisuuteen ajatuksella ja 

syvällisesti ymmärtäen. Aiheeni psykologisuus toi myös lisähaastetta, sillä en ole 

varsinaisesti koskaan opiskellut psykologiaa ja psykologisten termien haltuun otto ja 

ymmärrys veivät paljon aikaa. Edelleen koen epävarmuutta siitä pystyinkö perehtymään 

tutkimukseni psykologiseen viitekehykseen riittävän hyvin. Tämä voitaneen nähdä myös 

haasteena tutkimukseni luotettavuudelle, vaikkakin tutkimuksen kohteena olivat 

lastentarhanopettajien käsitykset psykologisesta ilmiöstä, ei psykologinen ilmiö itsessään. 

 

Suurimpana ongelmana tutkimusprosessissa koin sen, että suuresta määrästä tietoa ja 

kirjallisuutta oli vaikea osata haravoida itselle todella merkitykselliset ja tieteellisesti 

relevantit lähteet. Lähdeaineistoni sisältää paljon psykologien kirjoittamia kirjoja ja 

oppaita. Väitöskirjatasoista materiaalia olisi saanut olla enemmän. Lähdeaineistoni 

tietynlainen samankaltaisuus ja osittain myös luotettavuuden kyseenalaistettavuus ovat 

kenties työni suurimmat heikkoudet siitäkin huolimatta, että olen lukenut ja etsinyt 

aineistoa vuosien ajan. Artikkeleitakin olen paljon selaillut, mutta jostain syystä niiden 

näkökulmat ovat aina jääneet mielestäni liian kauaksi työni fokuksesta ja näin ollen 

artikkelien määrä lähdeaineistossani on myös liian pieni. Lisäksi koin, että kaikista 

parhaiten aiheeseeni sopiva kirjallisuus oli vanhaa. Aiheenvalintani ei siis ehkä ollut 

tarpeeksi ajankohtainen tällä hetkellä? Toisaalta itse koin tutkimusaiheen tärkeäksi.  

Lisäksi odotin, että omasta varhaiskasvatustieteen näkökulmasta katsoen olisi tieteellistä 

tutkimusta ollut enemmän ja helpommin löydettävissä. 

 

Haastatteluaineistooni sen sijaan olen hyvin tyytyväinen ja koen, että sain haastateltavien 

ajatuksista paljon irti. Koko haastatteluaineiston keruu ja käsittelyprosessi sujui mielestäni 

hyvin. Lastentarhanopettajat luottivat keskustelutilanteessa yllättävänkin hyvin ja 

uskalsivat olla avoimia ja kertoivat ajatuksistaan ja käsityksistään syvällisesti pohtien. 

Vaikka haastateltavia oli vain neljä, koen saaneeni kasaan rikkaan ja mielenkiintoisen 

aineiston, johon on ollut mielekästä palata uudelleen ja uudelleen.  
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Analyysin tein niin hyvin ja huolellisesti kuin osasin ja koin lopulta hitaan 

analysointiprosessin jopa luotettavuutta lisäävänä tekijänä, sillä palasin 

haastatteluaineistoon analysointiprosessin aikana lukuisia kertoja ja punnitsin tulkintojani 

useaan kertaan. Taulukoinnit selvensivät omia ajatuksiani ja tekivät aineistosta helpomman 

käsitellä.  

 

Olen pyrkinyt toimimaan tutkijana eettisesti ja häivyttämään haastateltavieni 

henkilöllisyyden antamalla heille peitenimet ja jättämällä mainitsematta heidän 

kotipaikkakuntiaan, ikäänsä tai muita keräämiäni taustatietoja, joiden perusteella heidät 

olisi voitu tunnistaa. Lisäksi olen haastattelijan roolissa toiminut haastateltavia 

kunnioittavalla tavalla antaen heille mahdollisuuden määrittää tapaamispaikat ja ajat sekä 

käyttäytynyt ja keskustellut kohteliaasti. Pyrin haastatteluissa siihen, etten painostanut 

haastateltavia tietynlaisiin vastauksiin tai udellut henkilökohtaisuuksia, jotka eivät liity 

tutkimusaiheeseen. Lastentarhanopettajat saivat keskustelunomaisissa tilanteissa itse 

määrittää sen, miten henkilökohtaisella tasolla halusivat lapsen itsetunnon tukemisesta 

kertoa. 

 

5.2 Itsetunto – merkittävä kasvatuksen tavoite vai vain sekava ja vanhanaikainen 

käsite? 

 

Tämä tutkimus tuo esille neljän lastentarhanopettajan käsityksiä lapsen itsetunnon 

kehityksen tukemisesta yhtenä varhaiskasvatuksen päätavoitteista. Tämä tutkimus osoittaa 

itsetunto käsitteen olevan monimuotoinen ja haastava käsite. Samaan aikaan se nähdään 

kuitenkin niin lastentarhanopettajien, kuin tutkijoidenkin mielestä merkittävänä ja tärkeänä 

asiana lasten hyvinvointia ja tulevaisuutta ajatellen. Koko tutkimusprosessin ajan on tullut 

esiin tämä kaksijakoisuus. Samaan aikaan itsetunto kuvaillaan merkittäväksi asiaksi 

ihmisen psyykelle, mutta sen kuvailu, teoriat ja käytännön keinot itsetunnon tukemiseksi 

vaihtelevat paljon näkökulmasta ja painotuksesta riippuen. 
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Tämän tutkimuksen myötä mielessäni herää kysymys, hautautuuko itsetunnon merkitys sen 

moninaisuuden ja monitulkintaisuuden alle. Selattuani noin kuuden vuoden ajan itsetuntoa 

käsittelevää kirjallisuutta, olen havainnut trendin, jossa itsetuntoa on ensin pyritty 

tutkimaan tieteellisesti psykologian näkökulmasta 1900-luvun alkupuolelta aina 

kahdeksankymmentäluvulle asti ja kasvatustieteellisestä näkökulmasta 

yhdeksänkymmentäluvulta kaksituhattaluvulle. Tämän jälkeen itsetunnon käsite on 

tuntunut livahtavan pikemmin pseudotieteelliseen kirjallisuuteen, kun samaan aikaan 

todellisesti tieteellinen ja esimerkiksi väitöskirjatasoinen tutkimus on vähentynyt. 

Viimeisen vuoden aikana tuoretta tutkimustietoa nimenomaan itsetunnon käsitteestä tai sen 

tukemisesta kasvatuksen keinoin olen löytänyt hyvin vähän, tuskin lainkaan. Sen sijaan 

vastaan on tullut psykologien tai terapeuttien kirjoittamia kirjoja muun muassa käsitteistä 

itsetuntemus, itsemyötätunto ja luonteenvahvuus (Gilbert, 2015; Grandell, 2015; Ojanen, 

2011; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016; Uusitalo-Malmivaara, 2014). Pohdin onko 

käymässä niin, että haastavan ymmärrettävyytensä vuoksi muut itsetuntoa jollain tavalla 

liippaavat, mutta helpommin ymmärrettävät käsitteet, kuten itsetuntemus, valtaavat alaa 

tieteellisessä tutkimuksessa itsetunto käsitteen jäädessä taka-alalle. Pyritäänkö 

tulevaisuudessa itsetuntoa pirstaloimaan osa-alueisiin ja katsomaan vain tietyn näkökulman 

kautta samalla, kun kokonaisvaltainen lähestymistapa itsetuntoon jää vähemmälle. Tämä 

olisi mielestäni sääli, sillä koen, että itsetunnosta tekee mielenkiintoisen ja merkittävän 

asian nimenomaan sen moninaisuus. Ajattelen myös, että kun siirrytään tarkastelemaan 

itsetuntoa vahvemmin vain jokin tietyn näkökulman kautta, menetetään aina muita puolia, 

jotka yhdessä tekevät itsetunnosta erityisen merkityksellisen. 

  

Tämän tutkimuksen myötä on alkanut korostua käsitys itsetunnosta nimenomaan tunteena, 

affektiivisena arviona itsestä. Lastentarhanopettajien käsitykset itsetunnosta olivat lähes 

täysin affektiivisia. Myös moni tutkija (esim. Keltikangas-Järvinen, 1998; Levine & 

Munsch, 2011; Koivisto, 2007) määritteli itsetuntoa tunteena omasta itsestä tai itseen 

liittämistään ominaisuuksista. Jos ajatellaan, että itsetunto on nimenomaan tunne, se 

selittää ainakin osittain sen, miksi itsetunnon tutkiminen ja itsetunnon käsitteen määrittely 

on ollut haastavaa ja lopputulokset jääneet monitulkintaisiksi. Onhan tunne hyvin 

subjektiivinen kokemus, jota ymmärrettävästi on vaikeaa tieteellisesti tutkia ja yleistää. 

Affektiivisuus ei kuitenkaan tee itsetunnosta vähäpätöisempää tutkimuksen kohdetta.  



89 

 

 

Kuten Koivisto ja monet muut tutkijat, näen itsearvostuksen ja itseluottamuksen itsetunnon 

eri puolina tai sitä selittävinä tekijöinä. Itsetuntemuksen käsite on myös hyvin lähellä 

itsetunnon käsitettä. Mielestäni se on kuitenkin enemmän kognitiivinen käsite ja lopulta 

siis lähempänä minäkuvaa kuin itsetuntoa. Ymmärrän itsetuntemuksen olevan sitä, että 

ihminen tuntee itsensä ja omat taitonsa, kiinnostuksen kohteensa ja luonteenpiirteensä. 

Toisin sanoen itsetuntemus on ymmärrystä omista kyvyistä ja olemuksestaan. Mielestäni 

itsetuntemus tarkoittaakin näin pitkälti samaa kuin realistinen minäkuva. Selventääkseni 

sitä, miten tämän tutkimuksen valossa ymmärrän itsetunnon käsitteen suhteessa 

lähikäsitteisiinsä, muokkasin aiemmin tekemääni ja tässäkin tutkimuksessa esille tullutta 

kuviota Koiviston (2007) määritelmien pohjalta. Olen lisännyt Koiviston määritelmään 

termin “itsetuntemus”, sekä määritellyt itsetunnon nimenomaan affektiiviseksi puoleksi 

itsetunnosta. Korostan kuvioni plus ja miinusmerkeillä itsetunnon ja sitä selittävien 

käsitteiden, itseluottamuksen ja itsearvostuksen, luonnetta saada joko enemmän 

positiivinen tai negatiivinen arvo. Nämä tunteeseen pohjautuvat käsitteet eivät voi 

mielestäni olla niin sanotusti neutraaleja, sillä tunne ei voi olla täysin neutraali.  

 

Kuvio 2. Itsetunnon käsitteellinen jäsennys. 
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5.3 Itsetunnon tukemisen käytäntö – pedagogiikkaa ja arvovalintoja 

 

Tässä tutkimuksessa nousee esiin lapsen itsetunnon tukemisen merkitys 

varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimustuloksena rakentui kaksiulotteinen kuva siitä, kuinka 

kasvattaja voi toimia lapsen itsetunnon tukijana. Nämä kaksi näkökulmaa ovat itsetunnon 

pedagogiikkaa toteuttavan aikuisen näkökulma sekä omalla persoonallaan lasta aidosti ja 

rakkaudella kohtaavan aikuisen näkökulma. 

 

 Toimivat yhteiset käytänteet ja yhdessä sovitut rajat ovat tärkeitä lapsen itsetunnon 

kehittymiselle. Kun ryhmän aikuiset toimivat johdonmukaisesti, luo se pohjaa 

luottamukselle, joka on perusedellytys lapsen turvallisuudentunteen syntymiselle 

päiväkotiryhmässä. Turvallisuudentunne taas näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan 

itsetunnon kasvulle peruslähtökohtana. Muutenkin päiväkodin järjestelyissä, toiminnoissa 

ja sisällöissä voidaan monin tavoin ottaa huomioon itsetuntoa tukeva näkökulma. Toisaalta 

vaikuttaa siltä, ettei huolella pohdittu pedagogiikka yksin riitä, sillä kaikkein tärkeimmäksi 

asiaksi itsetunnon kehityksen kannalta haastateltavat arvioivat lapsen ja aikuisen välisen 

vuorovaikutuksen ja sen laadun. Tästä näkökulmasta katsoen yksittäinen laadukas 

varhaiskasvattaja - lapsi suhde voi auttaa itsetunnon kehittymisessä eteenpäin siitäkin 

huolimatta, että ryhmän aikuisten kesken pedagogiikan linjat eivät olekaan aivan 

samanlaiset tai pedagogiikassa itsetuntoa ei ole erityisemmin nostettu esiin.  

 

Kasvattajan tapa osoittaa lapselle rakkautta, hyväksyntää ja arvostusta nousee tässä 

tutkimuksessa esiin erityisellä tavalla. Tämä tuo kasvattajan suuren haasteen äärelle. Kuten 

yksi lastantarhanopettajista tuo ilmi, haastavaa lasta ei ole kovin helppoa rakastaa ja katsoa 

arvostavin ja hyväksyvin silmin. Varhaiskasvattajan työtä on tehtävä ihmisenä ihmisille, 

oma persoona tunteineen, arvoineen ja ajatuksineen likoon laittaen. Tämä ei ole itsestään 

selvä vaatimus, eikä jokapäiväinen tehtävä kaikissa ammateissa. Varhaiskasvattajan 

ammatissa on kuitenkin mahdoton erottaa omaa minää osiin ja käyttää sitä inhimillisessä 

vuorovaikutustyössä vain osittain. Samantapainen näkemys lastentarhanopettajan työstä 
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koko keholla ja persoonalla tehtävänä työnä nousee esiin esimerkiksi Estolan 

väitöskirjassa, jossa hän tutkii ihmissuhteisiin perustuvaa moraalia lastentarhanopettajien 

identiteetissä ja kasvatuskäytännöissä (Estola, 2003). 

 

Tutkimuksessani tulee esiin myös monia konkreettisia, pedagogisia keinoja tukea lapsen 

itsetunnon kehitystä. Näistä useimmat perustuvat siihen, että eri tehtävien muodossa 

autetaan lasta jäsentämään kuvaa itsestään ja rakentamaan positiivista sekä realistista 

minäkäsitystä. Pedagogisilla sisällöillä voidaan myös huomioida lapsen tunteet ja 

harjoitella tunnetaitoja, jotka auttavat lasta kehittämään itsesäätelyä. Erilaisilla käytännön 

järjestelyillä voidaan helpottaa yksilöllisen huomioinnin toteutumista ja antaa tilaa lapsen 

äänelle ja tarpeille.  

 

Varhaiskasvatuksen arki on usein hektistä ja ratkaisuja tehdään pienissä yksittäisissä 

hetkissä. Tällöin kasvattajan oma arvomaailma on ratkaisevassa roolissa. Mikä asia juuri 

tässä hetkessä on tämän kasvattajan mielestä olennaisinta ja tärkeintä? Mihin otan aikaa ja 

mikä voi jäädä tekemättä?  

 

Vaikka varhaiskasvattajan rooli itsetunnon tukijana ei ole helppo tai yksioikoinen, tuovat 

tämän tutkimuksen tulokset myös apua tähän tehtävään. On toisaalta helpottavaa ajatella, 

että monilla yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan tukea tärkeitä ja isoja asioita, kuten 

itsetunnon kehitystä. Tämä tutkimus toi esiin monia pedagogisia ja konkreettisia välineitä 

lapsen itsetunnon tukemiseen. Toisaalta on hyvä muistaa, että kaiken keskellä ja kaikesta 

muusta huolimatta, tärkeintä kasvattajan työssä ovat rakkaus, välittäminen ja inhimillisyys. 

Kun muistaa toimia oman arvomaailmansa valossa olivat tilanteet mitä tahansa, on aina 

hyvät mahdollisuudet mennä eteenpäin ja löytää ratkaisuja.  
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Kuvio 3. Kasvattaja lapsen itsetunnon tukijana. 

 

Kuviossa arvot ja pedagogiset periaatteet on yhdistetty nuolella, sillä periaatteet ja arvot 

kulkevat käsi kädessä. Kuitenkin pedagogiset periaatteet asetetaan yleensä yhdessä 

työyhteisön kanssa. Kunkin kasvattajan persoona ja henkilökohtaiset arvot ratkaisevat sen, 

millä tavalla hän henkilökohtaisesti toteuttaa päiväkotinsa yhteisiä pedagogisia periaatteita.  

 

Puroila, Johansson, Estola, Emilson, Einarsdóttir ja Broström tutkivat pohjoismaalaisten 

päiväkodin työntekijöiden arvoja ja niiden näkymistä heidän tulkinnoissaan eräästä 

pukemistilanteesta ruotsalaisessa päiväkodissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kasvattajien 

oli haastavaa ilmaista sanallisesti ja tunnistaa arvoja ja he puhuivatkin mieluummin 

pedagogiikasta. Kuitenkin kasvattajilla oli selkeitä näkemyksiä hyvästä tai huonosta 

toiminnasta kasvatustilanteissa. Tutkimuksesta käy ilmi kuinka monenlaiset arvot ovat 

läsnä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa päiväkodeissa vaikkakaan kasvattajat eivät aina 

ole niistä itse tietoisia. Arvot ovat kokonaisvaltaisesti sitoutuneena kasvattajien tekoihin, 

tunteisiin ja kommunikointitapoihin, kuten sanavalintoihin, äänensävyihin ja eleisiin. 
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Kuitenkin pedagogiikasta näyttäisi puuttuvan yhteinen tapa ilmaista, tunnistaa ja 

keskustella arvoista. Tämä voi aiheuttaa sen, että arvot jäävät näkymättömiksi “piilotettuun 

opetussuunnitelmaan”. (Puroila, Johansson, Estola, Emilson, Einarsdóttir & Broström, 

2016, 4,9,14, 16.)  

 

Puroilan, Johanssonin, Estolan, Emilsonin, Einarsdóttirin ja Boströmin tutkimuksessa tulee 

siis ilmi arvojen kietoutuminen kasvattajan olemiseen ja vuorovaikutukseen lasten kanssa 

päiväkodin arjessa. He myös nostavat esiin huolen siitä, ettei arvojen merkitystä ole tähän 

mennessä huomioitu tarpeeksi tutkimuksessa ja kasvatuksen käytännöissä. Heidän 

mielestään kasvattajien tulisi saada paikka keskustella päivittäisistä käytännöistään 

tullakseen tietoisemmiksi arvoistaan tekojensa takana ja pystyäkseen kyseenalaistamaan 

työtään arvojen valossa. (Puroila, Johansson, Estola, Emilson, Einarsdóttir & Broström, 

2016, 16) Mielestäni myös tämä tutkimus tuo esille samankaltaisia haasteita kasvattajille. 

Jotta kasvattaja voi olla itsetuntoa tukeva aikuinen, hänen tulee olla tietoinen arvoistaan 

tekemänsä työn taustalla. Käytännön päiväkotityön tekeminen omien arvojen mukaisesti ei 

ole yksinkertaista silloinkaan kun tietää mihin pyrkii, saati silloin, mikäli omia arvoja ei 

edes täysin tiedosteta. 

 

5.4 Mietteitä tutkimuksen lopuksi sekä jatkotutkimusaiheita 

 

Aikanaan kiinnostuin pohtimaan kysymystä, voiko huono itsetunto syntyä mallioppimisen 

kautta heikkoa itsetuntoa potevalta kasvattajalta. Tätä kysymystä sellaisenaan en voinut 

lähteä tutkimaan, sillä näkökulma olisi ollut liian psykologinen ja haastava tutkia. Koen nyt 

kuitenkin omalla tavallani ja mutkien kautta saaneeni jonkinlaisen vastauksen myös tähän 

kysymykseen, joka aikanaan herätti mielenkiintoni tutkimusaihettani kohtaan.  

 

Sekä tämän tutkimuksen teorian että haastatteluiden pohjalta voidaan sanoa, että avain 

lapsen itsetunnon kehitykseen löytyy lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta. 

Tutkimuksessani tulee esiin myös monia pedagogisia keinoja itsetunnon kehityksen tueksi. 

Mielestäni hyvin mietityn pedagogiikan ideana on mahdollistaa itsetuntoa tukevan 

vuorovaikutuksen synty. Hyvin mietityn pedagogiikan kautta syntyy tilanteita, joissa 
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aikuinen voi huomioida lasta ja olla hänen tukenaan. Aikuisen ja lapsen välinen 

vuorovaikutus on sitä ydintä, jonka ympärille kaikki muutkin keinot kietoutuvat.  

 

Jos nyt aloittaisin tutkimuksen, olisi mielenkiintoista lähteä liikkeelle esimerkiksi otsikolla: 

“itsetuntoa vahventava vuorovaikutus päiväkodissa”. Mielestäni olisi tärkeää pohtia yhä 

tarkemmin niitä läsnä olemisen ja kohtaamisen tapoja, joilla voidaan saavuttaa 

luottamuksellinen, turvallinen, lempeä, hyväksyvä ja rohkaiseva ilmapiiri. Vaikka 

vastaavanlaista tutkimusta varmasti on tehty ja tehdään edelleen, koen syvälliselle 

arvopohdinnalle kasvatustyössä olevan myös suuri tilaus. Kiristyvien resurssien ja yhä 

lisääntyvien haasteiden keskellä on yhä tärkeämpää keskittyä varhaiskasvatuksen 

olennaisimpaan ytimeen, jota itse koen edellä mainitun kasvuilmapiirin olevan. 
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Liite: Analyysitaulukko 

 

ITSETUNNON 

PEDAGOGIIKKA 

   

Kehonkuva, 

motorinen kehitys  

Lempeä kosketus Kehon hallinta ja motoriset 

taidot pohjana muidenkin 

asioiden oppimiselle 

 

Yksilöllinen 

huomiointi, 

havainnointi 

Lapsen yksilöllinen 

kohtaaminen, 

ohjaaminen ja huomionti 

ryhmänkin keskellä 

Lapsen hienovarainen 

ohjaus kehityksessä, joka 

etenee lapsen ehdoilla 

Lapsen ja hänen 

vahvuuksiensa tunteminen 

ja tukeminen 

Rajat ja rutiinit Aikuisen mietittävä 

tarkasti perusteensa 

kielloilleen tai lasten 

ehdotusten eväämiseen 

Lapselle tärkeää tietää mitä 

tapahtuu – rutiinit 

 

On tilanteita joissa ei ole 

vaihtoehtoja – selkeät rajat 

tuovat turvallisuuden 

tunnetta 

 

“...se lapsi niinku tietää että 

missä – millä minä voin 

pelata – eikö ookki sitte ku 

tiiät ja sulla on turvallinen 

ympäristö niin sillon se 

itsetunto saa kasvaa 

rauhassa.” 

Lapsi ei saa tehdä mitä 

vain, mutta tietyissä 

puitteissa voi valita mitä 

haluaa tehdä. 

Rohkaisu ja 

kannustus 

Lähdetään lapsen omista 

taidoista, halusta ja 

mielenkiinnosta – ei 

ikinä pakoteta 

Aikuisena kannustat 

yrittämään ja olet apuna ja 

tukena 

“..että semmosia 

positiivisia juttuja eikä 

pakottamalla vaan sillä 

niinku kannustettaan sitä 

lasta että mä tiiän että sä 

oot reipas ja sä ossaat ihan 

mitä vaan, että sä opit tuon 

että kokkeillaanpa yhessä 

että me ei heti että niin no 

eipä siitä tullu mittään ja 

pannaanpa pois että ei saa 

latistaa sitä lasta.” 

Palaute ja kehut Palautteen annossa 

aikuisen on huomiotava 

lapsen yksilöllinen 

herkkyys 

Palaute annetaan 

mahdollisimman 

positiivisella tavalla ja 

yhdessä asiasta keskustellen 

ja sitä pohtien 

 

Negatiivista palautetta 

antaessa lapselle voi kertoa, 

että pitää lapsesta muttei 

siitä mitä hän tekee. 

 

Joskus palautetta voi antaa 

myös sanattomasti 

ympäristöä muokkaamalla! 

Kehuja voi antaa 

sanallisesti ja 

koskettamalla esim. 

Ohimennen silittää. 

 

Lasta tulee kehua aina kun 

sille on aihetta, mutta 

koko ajan/aiheetta ei 

pitäisi kehua. 

Lapsi saa palautetta myös 

itse itselleen siitä mitä hän 

tekee. 

→ aikuisen hyväksyttävä 

että lapsi tekee asian 



 

 

  

omalla tavallaan 

Ympäristö Tehdään ympäristö 

sellaiseksi joka tukee 

lasten itsenäisyyttä ja 

omaohjautuvuutta ja 

vastaa lasten tarpeisiin ja 

on lapsille sopiva 

 

Materiaaleja voi ja 

kannattaa tehdä myös 

itse tutkimalla ! 

Oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan niin ulkoisia 

asioita (oppimismateriaalit, 

kirjat, leikit) kuin sisäisiä 

asioita (ohjaustyyli, 

kiirettömyys, sylissä 

pitäminen, hyväksyvä 

ilmapiiri, keskustelu ja 

vuorovaikutus) 

Huutaminen kuuluu vain 

poikkeuksellisiin  

hätätilanteisiin! 

Sopivat haasteet “Ei vaaita semmosia 

asioita mitä sen ikäseltä 

ei voi vielä vaatia.” 

 

“..sie et heti niinku 

arvostele sitä lapsen 

tekemistä vaan niinku 

suhteutat sen että minkä 

ikänen lapsi on.” 

Opettajan huomattava jos 

jokin menee liian vaikeaksi 

lapselle ja antaa seuraavaksi 

jotain helpompaa, jotta 

lapselle jää onnistumisen 

kokemus ja olo että tällä 

kertaa osasin. 

 

Lasten osallisuus, 

kuuntelu, 

lapsilähtöisyys 

Aikuisen kuunneltava 

lapsia ja osattava laittaa 

omat suunnitelmansa 

(joskus) sivuun lasten 

ideoiden tieltä – Lapsi 

kokee että hänen 

kannanottonsa 

huomioidaan eikä 

sivuuteta 

Annetaan lapselle 

mahdollisuuksia tehdä itse 

haluamiansa asioita – aikaa, 

tilaa lasten omaehtoiselle 

toiminnalle 

Leikki on tärkein 

Tunnetaidot Lasta ei saa jättää 

tunteiden kanssa yksin – 

lapsi ei osaa vielä 

käsitellä itse tunteitaan 

ja voimakkaat tunteet 

voivat hätäännyttää ja 

pelottaa lasta 

“...se on tosi tärkeää siinäki 

itsetunnon kannalta että sitte 

ku se on ohi (uhmakohtaus) 

niin ottaa sen lapsen syliin 

ja selittää ja ymmärtää lasta 

sanoin ja sylillä.” 

Lasten kanssa on 

puhuttava tunteista, 

osoitettava ja selitettävä 

omia (ja lasten) tunteita – 

näytetään samalla että 

kaikki tunteet ovat 

sallittuja.  

Opetellaan omien 

tunteiden hyväksymistä. 

Muita 

pedagogisia, 

rakenteellisia 

keinoja 

varhaiskasvatukse

ssa itsetunnon 

tukemiseksi 

 Hoidon aloittaminen 

tutustumalla rauhassa 

vanhempien kanssa 

Työtiimin toimiva yhteistyö Esiintymistaitojen 

harjoittaminen ja 

luottamusharjoitukset 

omassa ryhmässä 

 Omahoitajuus Pienryhmätoiminta Hyvä yhteistyö kodin 

kanssa 

 

 



 

 

ITSETUNTOA 

TUKEVA 

AIKUINEN 

   

Empatia ja 

lempeys 

“välilä mie menen sen 

lapsen asehmaan että miltä 

se lapsesta tuntuu.” 

 

“Paljon enempi tarvii sitä 

puolta että näkkee lapsen 

näkökulmaa ja miltä 

lapsesta tuntuu. Toki 

pedagogiikkaki on tärkeä, 

mutta ilman sitä empatiaa ja 

muita taitoja se ei ole 

mithään.” 

“...se että kun sä pienelle 

vauvalle annat sen 

empatiakyvyn ja kaiken 

muunki ja semmosen 

rakastavan otteen ja katsot 

sitä silmiin niin se lapsi 

tietää ihan varmasti pienestä 

vauvasta lähtien että se on 

hyvä tyttö että sitä 

rakastettaan.” 

Lämpöä, lempeyttä, 

halauksia, syliä 

Arvostaa, 

hyväksyy ja 

rakastaa 

Aikuinen osoittaa että lapsi 

on tervetullut ja hyväksytty 

omana itsenään 

Aikuinen antaa viestiä että 

olet hyvä ja arvokas ja 

pärjäät 

 

 

“.. niin minä luulen 

että se pelasti kun 

siellä mä olin tykätty 

niin ehkä se rakkaus 

on .. rakkaus on 

kaikista tärkein ja 

miten rakastat 

sellaista lasta joka on 

vaikea .. se pittää .. ja 

miten se sulaa.” 

Kuunteleminen ja 

vuorovaikutus 

Lapsi tulee kuulluksi omana 

itsenään 

Vuorovaikutus yksi tärkeä 

“tukipilari” 

“Se on niinku sille 

lapselle ihan mahtava 

itsetunto että häntä 

kuunnellaan ja hän 

ossaa ilmasta 

itteänsä..” 



 

 

  

Luottamus Olisi tärkeää, erityisesti 

pienten lasten kohdalla, että 

henkilöstö ei kovin paljon 

vaihtuisi – lapselle 

helpompi oppia luottamaan 

että pärjää muidenkin 

ihmisten kuin omien 

vanhempiensa kanssa 

“Se itsetunto tulee siitä että 

sinä tiedät että sun 

vanhemmat puolustaa sua 

vaikka sä tekisit mitä mutta 

jos sinä teet väärin niin sun 

pitää kuitenki niinku paikata 

se.” 

 

Turvallisuus “Lapsi niinko kokkee että 

hän on hyväksytty, hän 

saapi sitä turvallisuutta, 

läheisyyttä ja sitte niinko 

että aikuisella on aikaa olla 

lapsen kanssa että hän ei 

jouvu olemaan oman 

onnensa varassa.” 

“Sen kaiken pohja on 

minusta se, että ihmisen 

pitää ja lapsen pitää tuntea 

että hällä on turva...” 

“Sinä tiiät että sinä 

oot turvassa ja sinä 

voit olla sinä .. voit 

kiukutella ku sinä et 

pelkää .. että jotkut 

lapset joskus ne ei 

sano ku ne pelkää 

että mitä tapahtuu 

niin se on harmi...” 

Reflektointi “Itseään täytyy arvioida ja 

tutkiskella että olisinko 

voinut tehdä jotain toisin.” 

“...aina voin olla väärässä.” “sillonki jos mulla 

menee hermot minä 

sanon .. minä oon 

pyytäny anteeksi.” 

 

  



 

 

AIKAA LAPSELLE 

Lapsi ei tunne olevansa hylätty (turvaton), lasta ei jätetä yksin 

Lasta ohjataan rauhallisesti, lapsi pääsee syliin ja hän saa tarvitessaan huomiota/keskusteluhetkiä 

aikuisen kanssa 

Kiireetön ilmapiiri 

Lapsi kohdataan arjessa – aikuinen on läsnä, ei vain paikalla 

Aikuisen tulisi jakaa lapsen ajankäyttö viisaasti – esim. Mikä on sopiva määrä harrastuksia? 

Nykyisin elämä on hektistä ja mediaärsykkeitä on paljon – lasta tulisi suojata näiltä ettei lapsi  

turtuisi ja väsyisi  

“Ku se haaveileva lapsi ei se tartte mittään hirveästi menemistä ku se hajottaa sitä. Se lapsi ois 

vaan tarvinnu vaan niinku ei mittään – mää oon vaan täällä.” 

Aikuisen ja lapsen vuorovaikutukselle tulisi olla aikaa jokaisena arkipäivänä (esim. Yhteisen 

ruokailun muodossa) 

 

 

 

ITSETUNTO KEHITTYY 

Syntymästä lähtien – äidin sylittelyn, katsekontaktin, juttelun ja muun vuorovaikutuksen kautta. 

Äidin vastatessa lapsen itkuun sylillä ja rakkaudella. Vauva saa aistien kautta viestiä onko hyvä 

vai  ei – miten lasta kohdellaan 

Kehitykselle tärkeitä asioita: hyväksyvä ilmapiiri, sylittely, lapsi saa olla rauhassa lapsi, lasta 

kuunnellaan ja hänen kanssaan jaetaan arjen asioita 

Itsetunnon kehitystä kuvattiin niin spiraalin kuin pyramidin tai kerrostalon rakentamisen kautta – 

vankan pohjan päälle rakennetaan kaikki muu ja heikko pohja aiheuttaa hankaluuksia itsen 

rakentamisessa pitkälle ja vaikuttaa moneen asiaan 

Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että “heikosti rakennettua pohjaa” ei voi enää myöhemmin 

korjata. Toinenkin mainitsee että mikäli alle kouluikäisenä tai alakouluikäisenä tulee murjotuksi 

on itsetuntoa vaikea korjata tai vahvistaa.  

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omalla tavallaan 

Kehittyy kun: “lapsi niinkö kokkee että hän on hyväksytty hän saapi sitä turvallisuutta, 

läheisyyttä ja sitte niinku että aikuisella on aikaa olla lapsen kanssa että hän ei jouvu olehmaan 

oman onnensa varassa.” 

Kehitykselle olennaista: “Lapsi tuntee että sitä rakastetaan ja että sitä opastetaan ja sitä ei jätetä 

yksin.” 

“Luulen että se kaikista tärkein on nämä ensimmäiset seitsemän vuotta, tai en luule, minä tiedän 

(nauraen) että koska sen jälkeen se aina sanotaan, Montessori sanoo, Cacciatore sanoo, kaikki 

sanoo se on niinku rakennat kerrostalon niin teet sen pohjan, ne perustat niinku.” 

 

 

  



 

 

  

 

ITSETUNNON MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA/VARHAISLAPSUUDESSA 

“...varhaiskasvatuksen alan ihmiset me ollaan niitä jotka tehhään ja rakennetaan sitä lasta ja tuetaan 

lasta että sillä on eväät mennä sinne kouluun ja se on just se hyvä itsetunto ja hyvät sosiaaliset taidot 

mun mielestä ne on A ja O et jos niitä ei lapsella oo niin sillä on tosi vaikeeta olla.” 

“äärettömän .. tosi tärkeä se on yks semmosia ensimmäisiä asioita .. ja sitte ku aletaan ajattelemaan 

varhaiskasvatussuunnitelmaa kaikkea niitä mitä siellä on niitä pääpilareita valtakunnallisessaki 

vasussa niin niitten kautta niissä kaikissa se on se lapsen hyvä itsetunto se on se ykkösasia.” 

“...kyllä ne perheessä ja täällä varhaiskasvatuksen puolella tehhään se aika vankka työ miten se 

lähtee muotoutumaan miten sut niinkun koetaan tuolla.” 

“Kyllä mie sanon että se on niinkö tärkein alue ja se mennee kaikessa tullee joka asiassa esile että 

miten me sen lapsen kohtaamme ja miten me häntä ohjaamme ja miten huomioma hänet yksilönä.” 

“Se on hirveän tärkeä, tärkeämpi kun että he oppii lukemaan ja he oppii laskemaan niin ei nykyään 

hyvät tavat ja nämä sosiaaliset taidot niihin pittää tehä paljon töitä.” 

“Luulen että se kaikista tärkein on nämä ensimmäiset seitsemän vuotta, tai en luule, minä tiedän...” 

 

 

ITSETUNTO ILMENEE  

Positiivisesti Negatiivisesti 

Uskaltaa olla oma itsensä, lähtee eri leikkeihin ja on 

usein taitava leikkijä 

Usein sosiaalisen leikin vetäjiä ja johtajahahmoja → 

rikasta ideointia ja mielikuvitusta 

Roolilla huomiota hakemalla: pellen rooli, 

kiusaajan rooli → oman aseman pönkitys, 

ei osaa lähestyä muita ihmisä muilla 

tavoin kuin lyöden, kiusaten, pelleillen 

Kyky itsenäisyyteen  Arkuus, vetäytyminen 

Uskaltaa yrittää ja tarttua uusiin haasteisiin. Luottaa 

siihen, että pystyy ja osaa. 

Suorittaminen ja täydellisyyden tavoittelu, 

ei kestä virheitä tai ole tyytyväinen 

töihinsä 

Tuntee itsensä ja tietää taitonsa Itsensä vertaaminen muihin ja 

huonommuuden kokeminen 

Hyvät sosiaaliset taidot ja rohkeus puuttua ja ilmaista 

omia mielipiteitä neuvotellen. Pystyy vastavuoroiseen 

dialogiin aikuisten kanssa. 

Yliherkkyys toisten sanomisille ja 

tekemisille 

→ Reagoi/ vastaa ärsykkeisiin herkästi 

itkulla, uhoten tai lyöden 

Sietää pettymyksiä (ei tule niin herkästi raivokohtauksia 

tai itkuja) 

Heikko pettymyksensietokyky 

Uskaltaa luoda luottamussuhteen aikuiseen  

Uskaltaa pyytää apua, ei säikähdä muutoksia/uusia 

asioita 

 

Uskaltaa olla esillä eikä epäile etteikö tulisi kuulluksi  

 

  



 

 

 

MITÄ ITSETUNTO 

ON? 

   

Tunnetta, että olen 

hyväksytty 

“Mie voin tulla kuulluksi 

omana ittenäni ja olla 

semmonen ko mie oon. Silti 

mie oon niinko hyvä ja 

hyväksytty … lapsi voi olla 

semmonen ko hän on niine 

ominaisuuksineen ja sillä on 

lupa ilmassa itteänsä ja lupa 

tulla kuulluksi ja 

hyväksytyksi.” 

“Pystyy .. olemaan itsensä 

että mä oon tämmönen ja 

minut hyväksytään juuri 

tällasena kun mä oon se on 

tosi tärkeä.” 

“Itsetunto on sitä 

kun kokkee että 

ympäristö ja 

ympärillä elävät 

ihmiset hyväksyy 

minut sellasena 

ku minä oon...” 

Tunne, olen hyvä “Cacciatoren luennossa oli 

että ajatus se että olen hyvä 

ja uskomus että minä 

pärjään...” 

“...niinku Montessorissa 

niinku aistien kautta tullee 

se mikä se on se välitön 

viesti sulle että ootko sinä 

hyvä vai ei...” 

 

Luottamusta itseen “...se on valtava 

selviytymiskeinoki minusta 

tänä päivänä terve itsetunto 

.. että luottaa siihen että 

minä pystyn ja osaan tai 

minä ainakin yritän.” 

“Ne on taitojaki jossain 

määrin että miten mä luotan 

omaan taitoon.” 

“Cacciatoren 

luennossa oli että 

ajatus se että olen 

hyvä ja uskomus 

että minä 

pärjään...” 

Kannatteleva “voima” “Se on semmonen tosi 

tärkee ihmiselle että se luo 

vahvuuden ihmisen 

käyttäytymiselle jopa 

fyysiselle ja henkisellekki 

käyttäytymiselle että se on 

tavallaan semmonen 

tukipilari ihmisellä että 

ihminen tavallaan selvitytyy 

hengissä...” 

 

“Se on pakko olla hyvä se 

itsetunto, jos se on huono 

niin ainaki paljon semmosia 

psyykkisiä ongelmia tulee ja 

se vaikuttaa syrjäytymiseen, 

ihmisen sosiaalisiin taitoihin 

esimerkiksi...” 

“Niin hyvä itsetunto on 

semmonen joka kantaa 

kyllä. Jos sulla on heikko 

itsetunto niin sitten ne 

vastoinkäymiset vaikuttaa 

sinuun tosi vaikeasti.” 

“ Kaiken 

kaikkiaan 

itsetunnossa pitää 

palapelin palaset 

olla aikalailla 

koossa et siinä on 

sitä eheyttä .. 

eheyttä lapsella 

että olipa mikä 

tahansa kulma 

mistä katsotaan 

niin kognitiiviset 

taidot, sosiaaliset 

taidot, et ne 

kaikki ku on sitä 

eheyttä et se .. 

lasta on tavallaan 

ruokittu myös 

henkisesti kodin 

kautta terveellä 

tavalla.” 

Positiivinen minäkuva “että sillä on se positiivinen 

minäkuva että hyväksytään 

vaikka oot kuinka villi sut 

hyväksytään.” 

  

Reagointitapa “Voisko sitä sanoo sydämen 

ääneksi elikkä miten sinä 

reagoit siihen mitä 

ympärilläsi tapahtuu ja se 

mitä sulla on sisällä se 

  



 

 

  

itsetunto toimii sen mukaan 

miten sinä olet sen .. tai 

miten se on kasvanu. … 

miten sinä reagoit siihen 

mitä sulle tapahtuu minusta 

se on semmonen ääni 

sisällä.” 

 

 

 

RYHMÄÄN PÄÄSY 

Aikuisen tulee ilmaista että lapsi on tervetullut porukkaan omana itsenään 

Yksilöharrastusten sijaan ennen oli tyttö- ja poikakerhoja, joissa pääsi harjoittamaan sosiaalisia 

taitojaan sekä tuntea kuuluvansa ryhmään – vastaavia saisi olla enemmän nykyäänkin (avoin 

varhaiskasvatus) 

On tärkeää päästä omanikäisten kanssa verrokkiryhmään, jossa voi opetella ryhmäytymään ja 

harjoitella vuorovakutustaitoja ja sosioemotionaalisia taitoja.  

Kokemusten vaihto 

“... musta on ihana että lapsilla on mahdollisuus olla pitkään kotona mut mä oon toisaalta sitä 

mieltä että lapsen tavallaan persoonasta riippuen niin kyllä nelivuotias jo alkaa kaipaamaan sitä 

että päivällä jos pihan kaikki kaverit on hoidossa niin kyllä hänellekki sais joku semmonen paikka 

olla mihin reppuselässä lähtis hetkeksi.” 

“Se vuorovaikutus joka kasvattaa sitä itsetuntoa että sinä kuulut johonki.” 

“Itsetuntoa on .. ja minä ossaan olla yks rengas sitä yhteisöä jossa minä elän...” 

 




