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Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan monia avaintaitoja, joihin terve itsetunto 

vaikuttaa myönteisesti. Terve itsetunto lisää sinnikästä yrittämistä, edesauttaa sosiaalisten 

suhteiden luomisessa sekä lisää kokeilevuutta ja aloitekykyä. Lisäksi sen on havaittu olevan 

yhteydessä parempaan työllistymis- ja sopeutumiskykyyn sekä onnellisuuteen. 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten itsetunto kehittyy lapsuudessa, miten merkittävät 

muut ihmiset vaikuttavat siihen ja miten itsetuntoa voidaan tukea peruskoulussa. Tutkielma 

on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena perehtyen monipuolisesti kirjallisuuteen ja 

tutkimustietoon itsetunnosta kohdistuen erityisesti luokanopettajan työkenttään kuuluvien 

lasten ja nuoren ikäryhmään (6–13 v.).    

Sosiaalis-kognitiiviseen teorian mukaan ihmisen ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja 

ympäristö vaikuttavat toisiinsa muokaten siten jatkuvasti myös ihmisen käsitystä itsestään. 

Itsetunnon käsite esiintyy teorioissa osittain päällekkäin minäkäsityksen ja itseluottamuksen 

kanssa. Itsetunnon katsotaan koostuvan yleisestä itsearvostuksesta ja eriytyneistä itsetunnon 

osista elämän eri alueilla. Matalimmillaan itsetunto on varhaisnuoruudessa, lähtien murrosiän 

jälkeen uudelleen nousuun. Itsetunnossa on havaittu olevan suhteellisen vakaa, hitaasti 

muuttuva ja tilannekohtaisesti vaihteleva osa. Vanhempien ja merkittävien muiden ihmisten 

hyväksyntä ja omat onnistumisen kokemukset kasvattavat itsetuntoa. Lapsen itsetuntoa ja 

kehittymistä tukee parhaiten auktoritatiivinen eli ohjaava vanhemmuustyyli, missä lapselle 

tarjotaan rakkautta ja rajoja osoittaen aitoa kiinnostusta lasta kohtaan. Itsetunnon kehitys 

vaatii johonkin kuulumisen tunnetta ja vertaisilta saatua hyväksyntää. Koulussa itsetuntoa 

voidaan tukea menetelmillä, jotka kehittävät oppilaan työskentely- ja oppimistapoja, lisäävät 

itsetuntemusta ja omien ajattelutapojen ja tunteiden tiedostamista. Yhteisöllinen ja osallisuutta 

tukeva ympäristö sekä rohkaiseva ja myönteinen palaute antavat oppilaalle hyväksytyksi 

tulemisen tunteen kasvattaen siten hänen itsetuntoaan.  
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1 Johdanto 

Teknologisessa ja tietovaltaisessa yhteiskunnassa sekä työelämässä korostuu yhä 

voimakkaammin kyky ohjata omaa toimintaansa tavoitteellisesti ja oma-aloitteisesti. 

Erityisesti uusissa it-alan yrityksissä uskotaan itseohjautuviin tiimeihin, joissa ei ole esimiehiä 

(Mäntylä, 15.10.2018). Automaation, tekoälyn ja robotiikan kehittyessä yhä useammat 

työtehtävät katoavat kokonaan ja monet tehtävät muuttavat muotoaan. Talouden kehittyminen 

tarvitsee taitoja, joilla luodaan uutta arvoa maailmaan, eli luovuutta, innovointia ja 

yhteistyötä. Uusia työtehtäviä syntyy yhä enemmän informaation analysointiin ja ongelmien 

ratkaisuun (World Economic Forum, 2016). Yhä useammin ansiotulot on kerättävä monesta 

eri lähteestä, jolloin yrittäjyys ja yksinyrittäjyys tulevat entisestään kasvamaan. Myös 

nykyaikaisen työntekijän ihannekuvana pidetään yrittäjämäistä toimintaa (Littleton, Taylor & 

Eteläpelto, 2012). Monitahoinen teknologia, sosiaaliset systeemit ja kansainvälinen talous 

vaativat uudenlaisia kykyjä (Bandura, 2006, s. 9). Yhä muuttuvassa yhteiskunnassa täytyy 

myös jatkuvasti sopeutua muutoksiin, oppia ja omaksua uusia asioita (Billett & Pavlova, 

2005). Pärjätäkseen tällaisessa yhteiskunnassa ihmisiltä vaaditaan muun muassa tervettä 

itsetuntoa ja itsetuntemusta, uskoa omiin kykyihin, itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä 

tehokasta kommunikointia ja verkostoitumista toisten toimijoiden kanssa (Ismail, 2017; 

DeMers, 9.6.2015; Littleton ym., 2012; Bandura, 2006, s. 10).  

Maailman talousfoorumin (2016) mukaan oppilaiden perustaitojen, kuten luku-, kirjoitus- ja 

laskutaidon, lisäksi 2000-luvulla tarvittavia avaintaitoja ovat kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisutaito, luovuus sekä viestintä ja yhteistyötaito. Ihmiset tarvitsevat myös 

uteliaisuutta ja aloitekykyä havaitakseen uusia ideoita sekä sitkeyttä ja sopeutumiskykyä 

esteiden voittamiseksi. Johtajuuteen sekä sosiaaliseen ja kulttuurilliseen tietoisuuteen sisältyy 

taitoa toimia muiden kanssa sosiaalisesti, eettisesti ja kulttuurillisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Nämä taidot kehittyvät pääasiassa sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen avulla. (World 

Economic Forum, 2016.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 17) oppimiskäsityksessä todetaan, 

että oppilaan oppimisprosessiin ja motivaatioon vaikuttavat oppilaan kiinnostuksen kohteet ja 

mitä asioita oppilas arvostaa sekä työskentelytavat, tunteet, kokemukset ja käsitykset itsestä 

oppijana. Edelleen todetaan, että oppilaan minäkuvalla, pystyvyyden tunteella ja itsetunnolla 

on merkitystä siihen, millaisia tavoitteita oppilas määrittää itselleen. Opetuksen ja 
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kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon 

omaavaksi ihmiseksi (Opetushallitus 2014, s. 19).  

Tutkimusten mukaan terve itsetunto on avain parempaan hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin 

ja itsensä toteuttamiseen (Baumeister ym, 2003; Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523; 

Suomen mielenterveysseura; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). Baumeister ja kollegat 

(2003) toteavat lisäksi laajassa ja kriittisessä itsetuntoon liittyvässä tutkimusten 

katsauksessaan, että terve itsetunto lisää ihmisen sinnikästä yrittämistä epäonnistumisen 

jälkeen, jolloin hän ei luovuta liian helposti, mutta osaa käyttää myös itsesäätelykykyään 

arvioimaan, milloin yrittäminen ei enää kannata (Baumeister ym., 2003, s. 15; myös Plummer 

2014, s. 13). Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että terve itsetunto edesauttaa uusien 

sosiaalisten suhteiden luomisessa, lisää kokeilevuutta ja aloitekykyä puuttua asioihin. Ennen 

kaikkea terve itsetunto vaikuttaa lisäävän ihmisen onnellisuutta (Baumeister ym., 2003). 

Ismaelin (2017) opiskelijoiden tutkimuksen (N=332) mukaan terve itsetunto on yhteydessä 

parempaan työllistymiskykyyn ja työelämässä vaadittavaan sopeutumiskykyyn. 

Terve itsetunto antaa hyvät eväät kohdata työelämän muutoksia ja haasteita säilyttäen tunteen 

omasta arvostaan tiukoissakin paikoissa. Työelämässä tarvitaan myös itsevarmuutta ja 

minäpystyvyyttä, jotka kasvavat, kun ihminen onnistuu suorituksissaan. Se ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että yksilöllä on myös hyvä itsetunto (Frank, 2011; Briñol, DeMarree & 

Petty, 2010). Terve itsetunto on itsensä hyväksymistä ja omanarvontuntoa ilman jatkuvaa 

suorituspakkoa, mutta luonnollisesti itselle tärkeiden asioiden saavuttaminen myös kohottaa 

itsetuntoa (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 18; Mruk, 2006, s. 23  ̧Rosenberg, Schoenbach ja 

Rosenberg, 1995, s. 153). Itsetunto vaikuttaa ihmisen ajatusten, tunteiden, käyttäytymisen ja 

toimien kautta, ja toisaalta vastavuoroisesti sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan itsetuntoon 

voi vaikuttaa oman käyttäytymisen ja tekemisen kautta kuin myös kiinnittämällä tietoisesti 

huomiota omiin sisäisiin ajatuksiin ja tunteisiin (Bandura, 2016, s. 13–15; Chaston, 

16.9.2014).  

Kiinnostuin itsetunnosta kohdatessani luokanopettajan harjoittelujaksoilla oppilaita, jotka 

puhuivat itsestään vähättelevään sävyyn. Myös teini-iän kynnyksellä olevan lapsen 

vanhempana halusin ymmärtää itsetuntoa syvällisemmin ja löytää toimivia menetelmiä, 

joiden avulla lasten itsetunnon kehittymistä voi parhaiten tukea niin kotona kuin koulussakin. 

Mielestäni pienen oppilaan on koettava itsensä ennen kaikkea hyväksi ja arvokkaaksi, minkä 

pohjalta on hyvä ponnistaa pystyväksi ja osaavaksi. 



3 

 

2 Tutkielman tarkoitus 

Itsetunnon kehittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti lasten ja nuorten parissa työskentelevät 

aikuiset kuin myös vanhemmat sekä kaverit. Itsetuntoon vaikuttavien tekijöiden 

ymmärtäminen antaa aikuisille eväitä vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä ja siten 

mahdollisuuden tukea lasten ja nuorten itsetunnon kehittymistä positiivisesti.  

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, millaiset 

tekijät vaikuttavat itsetunnon kehittymiseen sekä miten sitä voidaan tukea. Tavoitteenani on 

syventää omaa osaamistani itsetunnosta sekä kartoittaa menetelmiä ja tapoja, joilla opettajana 

voin tukea ja edistää oppilaiden myönteistä itsetunnon kehittymistä kouluympäristössä. 

Koulun kontekstissa tarkasteluni kohdistuu alakoulun luokanopettajan työkenttään, joten 

kiinnostuksen kohteenani ovat erityisesti 6–13-vuotiaat lapset ja nuoret.  

Tutkielmassani vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten itsetunto kehittyy lapsuudessa? 

2. Miten merkittävät muut ihmiset vaikuttavat itsetunnon kehittymisessä? 

3. Miten oppilaan itsetuntoa voidaan tukea peruskoulussa? 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimustekniikka, jossa kootaan yhteen jo tehtyjen tutkimusten 

tuloksia. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan luonnehtia yleiskatsaukseksi, jossa käytetyt 

aineistot ovat laajoja, eikä aineiston valintaa rajoita tiukat metodiset säännöt. Tutkittavaa 

ilmiötä kuvataan mahdollisimman monipuolisesti ja kirjallisuuslähteet ovat vaihtelevia. 

Tutkimus koostuu pääpiirteissään seuraavista vaiheista: tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston hankkiminen ja arviointi, analyysi sekä tulkinta ja 

tulosten esittäminen. (Salminen, 2011, s. 8.)  

Aluksi esittelen Banduran sosiaalis-kognitiivisen teorian pääpiirteet, sillä itsetunnon 

muodostuminen pohjautuu vahvasti sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen. Sosiaalis-kognitiivinen teoria antaa teoreettisen käsityksen 

vastavuoroisista syy-seuraussuhteista ihmisen persoonan, käyttäytymisen ja ympäristön 

kohdatessa toisensa ja vaikuttaessa toisiinsa. Seuraavaksi tarkastelen itsetunnon käsitettä, mitä 

se tarkoittaa ja miten se liittyy muihin lähikäsitteisiin.  Kuvailen terveen ja matalan itsetunnon 

ominaisuuksia ja millaisia vaikutuksia niillä on elämään. Sen jälkeen perehdyn lapsuuden 

kehitysvaiheisiin Eriksonin kehitysteorian mukaan, itsetunnon kehittymiseen vaikuttaviin 
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tekijöihin ja erilaisten vanhemmuustyylien merkitykseen itsetunnon kehityksessä. Lisäksi 

kuvailen vertaissuhteiden merkitystä itsetunnon muovautumisessa ja itsetuntoa suojaavia 

ajattelumalleja. Lopuksi esittelen kirjallisuudesta löytämiäni itsetuntoa tukevia toimintatapoja 

kouluympäristössä. 
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3 Sosiaalis-kognitiivinen teoria 

3.1 Ihmisen persoonallisten tekijöiden, käyttäytymisen ja ympäristön välinen 

vuorovaikutus 

Kanadalainen psykologi Albert Bandura kehitti aluksi sosiaalisen oppimisen teorian 

(Bandura, 1977), minkä hän laajensi myöhemmin sosiaalis-kognitiiviseksi teoriaksi (Bandura, 

1986). Se perustuu käsitykseen, että ihminen oppii havainnoimalla itseä ja muita ihmisiä, ja 

tähän prosessiin vaikuttavat yksilön käyttäytyminen, persoonalliset tekijät (mm. kognitio) ja 

ympäristö.  

Sosiaalis-kognitiivinen teoria voidaan kuvata kolmiosaisena vastavuoroisena lainalaisuutena 

(determinisminä), mikä koostuu 1) yksilön käyttäytymisestä, 2) yksilön kognitiivisista, 

biologisista ja sisäisistä tapahtumista sekä 3) ulkoisesta ympäristöstä. Vastavuoroinen syy-

seuraussuhde (kausaliteetti) syntyy esimerkiksi siten, että se mitä ihminen ajattelee, uskoo ja 

tuntee vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä. Toisaalta ihmisen toiminnan ulkoinen vaikutus 

osaltaan vaikuttaa hänen ajatusmalleihin ja tunnereaktioihin. Ulkoinen ympäristö ja sen 

sosiaaliset vaikutukset myös kehittävät ja muovaavat yksilön odotuksia, uskomuksia, 

emotionaalisia taipumuksia ja kognitiivisia kykyjä. Vastaavasti jo pelkästään ihmisen fyysiset 

ominaisuudet, kuten ikä, koko, rotu ja sukupuoli, herättävät erilaisia reaktioita sosiaalisessa 

ympäristössä, samoin kuin yksilön rooli tai asema aiheuttaa erilaisia ennakkokäsityksiä. 

Tällaiset sosiaaliset reaktiot vaikuttavat yksilön käsityksiin itsestään ja muista joko vahvistaen 

tai muuttaen ennakkoluuloja. (Bandura, 2016, s. 13–15.) 

Ulkoinen ympäristö ja ihmisen käyttäytyminen ovat myös kaksisuuntaisessa 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Täten ihminen on sekä ympäristönsä tuote että tuottaja. Yksilön 

käyttäytyminen vaikuttaa ympäristöönsä valitsemalla ja luomalla tilanteita yleensä omien 

mieltymystensä ja kykyjensä mukaan. Esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen luo 

vihamielisiä ympäristöjä, kun puolestaan ystävällisesti käyttäytyvä saa aikaan positiivisen 

ilmapiirin. Vastavuoroisesti ympäristö vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia 

käyttäytymismuotoja yksilössä aktivoituu. (Bandura, 2016, s. 15.) 
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3.2 Ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät 

Sosiaalis-kogniitiivisessa teoriassa ihmisen toimintaan liittyy neljä pääominaisuutta: 

tarkoituksenmukaisuus, ennakointi, itsesäätely ja itsereflektio. Ihminen vaikuttaa tarkoituksen 

mukaisesti omaan toimintaansa ja elämänsä olosuhteisiin. Hän ennakoi tulevaisuutta ja asettaa 

itselleen tavoitteita, jotka ohjaavat ja motivoivat hänen ponnistuksiaan ja käyttäytymistään 

nykyhetkessä. Lisäksi hän omaksuu henkilökohtaiset standardit, joiden mukaan seuraa ja 

säätelee omaa toimintaansa. Lapsen sosialisaatioprosessiin vaikuttavat merkittävästi 

vanhempien käyttämät palkkiot ja rangaistukset, mitkä vähitellen muuttuvat lapsen sisäiseksi 

ohjaukseksi. (Bandura 2006, s. 3, s. 44.) 

Ihmisen ensisijaisiksi kyvyksi (capability) Bandura (2016) luokittelee: symboleiden 

käyttämisen, sijaisoppimisen, itsesäätelyn ja itsereflektion kyvyt. Ihminen saa tietoa omista ja 

toisten kokemuksista, ja pystyy käsittelemään tietoa symbolisella tasolla laajentaen 

käsitystään syy-seuraussuhteista. Tällöin ihminen voi testata mahdollisia ratkaisuja ajatuksen 

tasolla jo ennen toimintaan ryhtymistä, välttyen siten monilta turhilta yrityksiltä (Bandura 

2016, s. 19). Ihminen voi oppia taitoja ja tietoa toisilta suoraan tai erilaisten medioiden 

välityksellä. Toisten toimia ja niiden seurauksia havainnoimalla yksilöt saavat vaikutteita 

omaan toimintaansa. Ajattelun, asenteiden, arvojen ja käyttäytymistapojen malleja saadaan 

nykyaikana yhä enemmän joukkotiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta. 

Säätelykyvyn avulla ihminen pystyy ohjaamaan omaa toimintaansa sisäisten vaatimusten 

ohjaamana. Hän tekee asioita, jotka antavat hänelle tyydytystä ja itsearvoa, ja samalla 

pidättäytyy toimista, jotka aiheuttaisivat itseä kohtaan epäluottamuksen tunteita. Toimivan 

itsetietoisuuden avulla ihminen reflektoi omaa tehokkuuttaan, ajatustensa ja toimiensa 

järkevyyttä sekä pyrkimystensä tarkoitusta sekä tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 

(Bandura 2006, s. 3.)  

3.3 Yksilön kykyjen kehittyminen elämäntapahtumissa 

Banduran (2006, s. 1–2) mukaan ihmisten erilaiset elämänpolut muovautuvat persoonallisten 

tekijöiden ja erilaisten jatkuvasti muuttuvien sosiaalisten vaikutusten vuorovaikutuksessa. 

Ihmisten kyvyt ovat erilaisia jo psyykkisesti ja biologisesti tarkasteltuna. Sen lisäksi 

kokemukselliset olosuhteet vaikuttavat kykyjen ylläpitämiseen ja edistymiseen tai niiden 

alikehittymiseen.  



7 

 

Ihmisen yksilöllinen kehittyminen muokkaantuu peräkkäisissä elämäntapahtumissa, joihin 

osaan liittyy yksilön biologisia muutoksia, mutta useimmat ovat normatiivisia sosiaalisia 

tapahtumia liittyen ihmisen ikään, statukseen ja rooleihin muun muassa perheessä ja 

työelämässä. Elämäntapahtumiin voi sisältyä yllättäviä muutoksia fyysisessä ympäristössä tai 

poikkeavia tapahtumia, kuten uramuutos, avioero, muutto, tapaturma ja sairaus. Suuret 

yhteiskunnalliset muutokset tai poikkeukselliset olosuhteet, kuten lama tai sota, jotka 

muuttavat mahdollisuuksia, vaikuttavat suuresti ihmisen elämänkulkuun. Myös satunnaiset 

tapahtumat ja kohtaamiset vaikuttavat usein merkitsevästi. Yksilön sosiaalisten kontaktien, 

ympäristöjen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutuksesta tietyntyyppiset kohtaamiset 

ovat kuitenkin toisia todennäköisempiä. Persoonallisten voimavarojen ansiosta ihminen voi 

hyödyntää yllättäen eteen tulevia mahdollisuuksia. (Bandura, 2006; 2016.) 

Toivottua tulevaisuutta kohti pyrkiminen edellyttää itseohjautuvuuden ja siinä tarvittavien 

kykyjen kehittämistä, mihin kuuluu erilaiset taidot, uskomukset omasta kyvykkyydestä hallita 

toimintaa sekä oman motivaation ja toiminnan itsesäätelykyky.  Ihminen tarvitsee sosiaalista 

tukea kannustamaan ja arvostamaan omia pyrkimyksiään selvitäkseen elämänsä aikana 

kohtaamistaan vaikeuksista ja stressaavista tilanteista. Jos sosiaaliset suhteet ovat heikkoja tai 

ne puuttuvat, riski negatiivisille satunnaisille vaikutteille kasvaa.  Vaikka ihmisen toiminta 

perustuu usein ajatteluun, ei ajattelu ole aina objektiivisen järkiperäistä. Yksilö tekee usein 

vääriä johtopäätöksiä tapahtumista perustuen ennakkokäsityksiinsä, mistä aiheutuu 

virheellisiä uskomuksia koskien häntä itseään ja ympäröivää maailmaa. Vaikka usein ihminen 

tietää, mitä tulisi tehdä, käyttäytyy hän toisinaan eri tavalla johtuen pakottavista olosuhteista 

tai emotionaalisista tekijöistä. Ihminen voi oma ajattelun tuloksena aiheuttaa itselleen 

epäonnistumisia kuin myös saavutuksia. Usein yksilön toimintahäiriöt johtuvat ajattelun 

kielteisyydestä. Ihminen jää tuskallisen menneisyytensä vangiksi tai stressaantuu itse 

luomastaan ahdistusta herättävästä tulevaisuuden kuvasta. Itse-epäily ja itseä mitätöivät 

mielikuvat heikentävät omia pyrkimyksiä ja rajoittavat elämää. (Bandura, 2016.) 
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4 Itsetunto käsitteenä 

Itsetunto (self-esteem) on yleisesti käytetty käsite, mutta tieteellisesti tarkasteltuna laaja ja 

moniulotteinen käsittäen ihmisen ajatuksia ja tunteita itsestä, ja ehkäpä juuri siksi niin 

vaikeasti määriteltävä. Itsetuntoon liittyy ja menee osittain päällekkäin laaja kirjo muita 

käsitteitä, kuten käsitys minästä (self), minäkäsitys (self-concept), minäkuva (self-image) sekä 

itsearvostus (self-worth), itseluottamus (self-confidence), itsevarmuus (self-assurance) ja 

minäpystyvyys (self-efficacy). Tässä luvussa pyrin selventämään näitä käsitteitä ja niiden 

keskinäisiä yhteyksiä toisiinsa. Lisäksi kuvaan tutkijoiden käsityksiä itsetunnon rakenteesta 

sekä terveen ja matalan itsetunnon eroja. Itsetunnosta käytetään kirjallisuudessa myös 

nimityksiä hyvä ja huono tai heikko sekä korkea ja matala itsetunto. Päädyin tässä 

tutkielmassani käyttämään nimitystä terve itsetunto kuvaamaan itsetunnon sopivaa terveellistä 

tasoa; se on myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) käytetty termi. 

Liian korkea itsetunto voidaan käsittää väärin, jolloin puhutaan jo vääristyneestä 

minäkäsityksestä eli narsistisesta luonnevauriosta (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 83; 

Plummer, 2007, s. 18). Matala itsetunto kuvaa mielestäni osuvasti itsetunnon matalaa tasoa 

leimaamatta ihmistä heikoksi tai huonoksi. 

4.1 Itsetunnon yhteys lähikäsitteisiin 

Lehtisen ja Kuusisen (2001, s. 18) mukaan minä ja minäkäsitys ovat psyykkisiä prosesseja, 

jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Niiden avulla ihminen tulkitsee kokemuksiaan, valikoi 

tietoa, asettaa tavoitteita ja ennakoi tulevaa. Lehtinen ja Kuusinen käyttävät minän (self) 

käsitettä tarkoittaen ihmistä psykologisena kokonaisuutena eli minää yläkäsitteenä ja 

persoonallisuutta sen osa-alueena. Minän käsite kuvaa, miten ihminen määrittää itsensä 

suhteessa omaan sisäiseen minäänsä, toisiin ihmisiin ja tärkeiksi kokemiinsa 

elämäntoimintoihin. Vastaavasti Keltikangas–Järvinen (1995, s. 97) nimeää minän jakautuvan 

yksityiseen minään, sosiaaliseen minään ja ihanneminään. Yksityiseen minään kuuluvat omat 

henkilökohtaiset ajatukset, toiveet, unelmat ja pelot. Sosiaalinen minä syntyy yhteisön tai 

ryhmän jäsenenä ja se muuttuu ryhmän mukaan. Ihminen painottaa eri yhteyksissä erilaisia 

piirteitään, jotka ovat kunkin ryhmän kannalta olennaisia. Ihanneminään kuuluvat sellaiset 

ominaisuudet, jotka ihminen haluaisi saada, mutta joiden hän tietää vielä puuttuvan 
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todellisesta minästään. Elämässään ihminen tavoittelee ja pyrkii kohti ihanneminäänsä. 

(Keltikangas–Järvinen 1995, s. 97 – 99.)  

Minäkäsitys (self-concept) tarkoittaa ihmisen näkemystä itsestään sisältäen kuvan omasta 

kehostaan, omat roolit ja sosiaaliset suhteet, ihmisen näkemykset omista kyvyistään ja muista 

psyykkisistä ominaisuuksista sekä ihanneminän (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 18). Schunk 

(2014, s. 504) antaa minäkäsitykselle tarkan määritelmän, mikä kuvaa sen muodostumista: 

 ”Minäkäsitys on yksilön kootut käsitykset itsestä, mitkä muodostuvat kokemuksista ja 

tulkinnoista ympäristön kanssa, ja mihin merkittävien toisten henkilöiden vahvistus ja 

arviot vaikuttavat voimakkaasti.”  

Minäkäsityksellä voi olla jopa suurempi merkitys yksilön toimintaan kuin yksilön taidoilla tai 

kyvyillä (Aro ym., 2014, s. 10). Lam (2012, s. 132) kuvaa minäkäsityksen kognitiivisena 

minän puolena, mikä liittyy minäkuvaan. Kiviruusu (2017, s. 14) puolestaan toteaa, että 

minäkäsitys on yläkäsite sisältäen minäkuvan ja itsetunnon. Minäkuva (self-image) on 

minäkäsityksen kuvaileva tiedollinen puoli (kognitiivinen) ja itsetunto (self-esteem) on itseen 

liittyvien ominaisuuksien arvottava puoli (affektiivinen). Itsetunto vastaa kysymykseen, 

olenko ominaisuuksineni hyvä, arvokas ja hyväksyttävä (Kiviruusu, 2017, s. 14; myös 

Koivisto, 2007, s. 32; Rayner & Devi, 2001, s. 173). Keltikangas–Järvinen (1995, s. 16) sen 

sijaan käyttää minäkäsitystä ja minäkuvaa toistensa synonyymeinä. Minäkuva eli minäkäsitys 

tarkoittaa, millaisena ihminen pitää itseään ja miten hän kuvaa itseään, tavoitteitaan tai 

arvomaailmaansa. Itsetunto on ihmisen minäkäsityksen positiivisuuden määrä, sisäinen tunne 

siitä, että on hyvä ja arvokas, mikä ei ole riippuvainen ulkoisesta menestyksestä (Keltikangas–

Järvinen, 1995, 16).  

Itsetunto tarkoittaa omanarvontuntoa, myönteistä tai kielteistä kokonaiskuvaa itsestä 

(Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). Itsetunto voidaan ymmärtää myös minäkäsityksen ja 

ihanneminän välisenä erona alueilla, jotka ovat tärkeitä itselle (Moore & Smith, 2018). 

Itsetuntoa voidaan myös sanoa itsearvostukseksi tai sitä voidaan luonnehtia itseluottamuksen 

tai itsevarmuuden määrällä. Schunk (2014, s. 504) määrittelee itsetunnon yksilön 

itsearvostuksen tunteeksi eli hyväksyykö ja kunnioittaako yksilö itseään.  Itsearvostukseksi 

(self-worth) hän täsmentää yksilön käsityksen omasta arvostaan perustuen suurelta osin omiin 

uskomuksiin kyvykkyydestään. Keltikangas–Järvinen (1995, s. 18) kuvailee, että itsearvostus 

on omista päämääristään kiinni pitämistä sekä itsensä ja omien oikeuksiensa puolustamista 

kohdatessaan vastarintaa. Itsevarmuudeksi (self-assurance) hän luonnehtii esimerkiksi sitä, 
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että ihminen on varma kyvystään hallita vastaantulevia haasteita. Itsevarmuutta on myös 

mennä eteenpäin, eikä jäädä katumaan tekemiään ratkaisujaan. Onnistumisten ja 

pettymyksien vaikutuksena ihmisen itsevarmuuden määrä kuitenkin vaihtelee ajoittain. 

Itseluottamukseksi (self-confidence) hän kuvaa sitä, että ihminen asettaa itselleen rohkeasti 

korkeita tavoitteita ja ottaa haasteita vastaan. Lisäksi hän toteaa, että itseluottamuksen määrä 

vaihtelee elämän eri alueilla. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 16-18.) Petty (16.3.2015) tekee 

selvän eron itsetunnon ja itseluottamuksen välille. Hän kertoo, että ihminen voi ajatella 

olevansa hyvä ja osaava ihminen (itsetunto), mutta kysyttäessä kuinka varma hän on siitä, 

antaa vastaus käsityksen henkilön itseluottamuksen määrästä. Esimerkiksi ihmisellä voi olla 

vahva itseluottamus siitä, että hän ei osaa mitään. Itseluottamus voimistaa ihmisen sisäisiä 

ajatuksia, kun taas epäily vaimentaa niitä (Briñol, DeMarree & Petty, 2010). Schunkin (2014, 

s. 504) määritelmässä itseluottamus kuvaa sitä, missä määrin yksilö uskoo, että hän voi 

tuottaa tuloksia, saavuttaa tavoitteita tai suorittaa tehtäviä pätevästi. Schunk viittaa, että 

itseluottamus on vastaava kuin minäpystyvyys (self-efficacy), minkä hän määrittää 

henkilökohtaisiksi uskomuksiksi omista valmiuksistaan järjestää ja toteuttaa toimintaa 

oppiakseen tai suoriutuakseen tehtävistään määrätyllä tasolla. Minäpystyvyys on Banduran 

(1995, s. 2) kehittämä termi ja hän antaa sille vastaavanlaisen määritelmän. Lisäksi hän 

toteaa, että minäpystyvyys vaikuttaa siihen, miten ihminen ajattelee, tuntee, motivoituu ja 

toimii. Esimerkiksi ihmisellä voi olla matala itsetunto, mutta korkea minäpystyvyys. Usein 

tällainen tilanne voi olla perfektionistilla, joka voi nähdä itsensä negatiivisesti tylsänä ja 

epämiellyttävänä henkilönä, mutta kokee työssään pätevyyttä (Frank, 2011).  

4.2 Itsetunnon moniulotteisuus 

Rentzsch, Wenzler ja Schutz (2016, s. 139) toteavat, että itsetunnon rakenteesta on 

tutkimuksissa esitetty monia erilaisia malleja, joista vallalla on Shavelsonin, Hubnerin ja 

Stantonin vuonna 1976 luomaan malliin perustuva käsitys itsetunnon moniulotteisuudesta eli 

itsetunto voi vaihdella eri elämänalueilla, kuten sosiaalisessa taitavuudessa tai akateemisessa 

suoriutumisessa (vrt. Byrne & Shavelson, 1996, s. 600; Aro, 2014, s. 10). Keltikangas–

Järvinen (1995) myös esittää, että yhden alueen heikkoutta voi tasapainottaa toisen alueen 

vahvuus eli yleisen hyvän itsetunnon voi saavuttaa erilaisilla yhdistelmillä. Osaamisestaan 

varma ihminen saattaa kokea epävarmuutta sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisesti taitava 

henkilö voi kätkeä sisäänsä epävarmuutta suoriutumisestaan. Huomion arvoista on, että 

täydellinen itseluottamus ei ole edes tavoitteena, sillä ihmisen on säilytettävä inhimillisyys, 
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empaattisuus ja sosiaalinen sopeutuvuus. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 26–30.) Itsetuntoon 

vaikuttaa myös se, mitä ihminen arvostaa ja mitä asioita pitää tärkeänä. Ihmisen erilaisilla 

taidoilla on siis erisuuruinen vaikutus itsetuntoon ihmisen arvostuksen mukaan (Aro ym., 

2014, s. 12).  

Rosenberg, Schoenbach ja Rosenberg (1995, s. 153) kuvaavat kokonaisvaltaista yleistä 

itsetuntoa globaaliksi itsetunnoksi, millä on todettu olevan vaikutusta yksilön psykologiseen 

hyvinvointiin. Sen sijaan eriytynyt, esimerkiksi akateeminen itsetunto, vaikuttaa korostavan 

enemmän kognitiivista puolta ja on suoraan verrannollinen yksilön käyttäytymiseen tai 

tuloksiin. Eriytynyt akateeminen itsetunto vaikuttaa globaaliin itsetuntoon sen mukaan, 

kuinka tärkeäksi yksilö kokee ja arvostaa akateemisen suoriutumisen. Siten koulun 

arvosanoilla on vaikutusta oman arvostuksen mukaan globaaliin itsetuntoon, mutta erityisesti 

akateemiseen itsetuntoon sekä itseluottamukseen. Toisaalta globaalilla itsetunnolla oli vain 

vähän vaikutusta arvosanoihin, kun taas akateemisella itsetunnolla oli vahva vaikutus 

koulussa suoriutumiseen. Rosenberg ja kollegat toteavatkin (1995, s. 153), että oppilaisiin 

kohdistuvilla itsetunnon interventioilla, jotka usein kohdistuvat nimenomaan globaaliin 

itsetuntoon, on vain vähän vaikutusta, koska ne eivät kohdistu oikeaan itsetunnon alueeseen. 

Myös Baumeister ja kollegat (2003) toteavat useiden tutkimusten katsauksessaan, että 

yleisellä itsetunnolla ei ole osoitettu olevan kausaalista vaikutusta koulussa menestymiseen.  

Itsetunnon voidaan ajatella koostuvat myös eri osatekijöistä: hyväksynnästä, voiman ja 

hallinnan tunteesta, moraalisista arvoista ja kompetenssista (pätevyydestä), jotka kehittyvät 

lapsen kasvaessa (Roberts, 2002, s. 105; Curry & Johnson, 1990, s. 9). Tutkijat ovat 

määritelleet itsetuntoa saavutuksen ja kompetenssin perusteella, mutta myös pohjautuen 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneeseen itsearvostukseen ja asenteeseen itseä kohtaan 

(Mruk, 2006, s. 12–22; Kiviruusu, 2017, s. 14–15). Keltikangas–Järvinen (1995, s. 26–27) 

mainitsee myös suoritusitsetunnon ja ihmissuhteisiin liittyvän itsetunnon, mikä ilmenee 

tyytyväisyytenä elämään. Uusimmissa itsetunnon määritelmissä kompetenssiin ja arvoon 

perustuvat määritelmät on yhdistetty kaksiulotteiseksi kokonaisuudeksi. Mrukin (2006, s. 23) 

mukaan itsetunto syntyy kompetenssin ja itsearvostuksen suhteesta. Hänen mallin avulla 

itsetunto voidaan määritellä teoreettisesti monipuolisemmin ja todellisen elämän tilanteissa se 

vaikuttaa olevan täsmällisempi. Mrukin (2006, s. 28) määritelmän mukaan: 

 ”Itsetunto on yksilön kompetenssin eletty status kohdattuaan elämän haasteita 

ansiokkaasti ajan kuluessa.”  
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Itsetunto on osa elettyä elämää menneisyydessä, mutta se toteutuu nykyisyydessä ja vaikuttaa 

myös tulevaisuudessa. Kompetenssi käsittää yksilön fyysiset, kognitiiviset ja sosiaaliset kyvyt 

ja heikkoudet. Se tarkoittaa myös prosessia, jolloin erilaisten elämässä tarvittavien taitojen 

oppiminen ja hallitseminen tarvitsee harjoitusta ja aikaa. Status kuvastaa suhteellisen pysyvää 

olotilaa, mutta on kuitenkin avoin muutoksille. Haaste ilmentää tehtävää, jonka lopputulos on 

epävarma, ja tarjoaa mahdollisuuden onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Ansiokkuus on 

sidoksissa yksilön toiminnan arvoon ja laatuun, jolloin osaava toiminta aiheuttaa yleensä 

positiivisia tunteita ja päinvastoin. Vakaan itsetunnon kehittämiseen tarvitaan aikaa, koska se 

on kehitysprosessin tulos, ja toisaalta se kehittyy koko eliniän ajan. (Mruk, 2006, s. 30.) 

Viimeaikaisten itsetunnon pitkittäistutkimusten tuloksena on havaittu, että itsetunnossa 

tapahtuu muutoksia elämänkulun aikana (Donnellan ym., 2012; Kiviruusu 2017, s. 16). 

Tutkijat pohtivat, sisältyykö itsetuntoon suhteellisen vakaa ja tilannekohtaisesti muuttuva 

komponentti (Kiviruusu, 2017, s. 16; Mruk, 2006, s. 34; Jordan, Zeigler-Hill & Cameron, 

2015, s. 522). Keltikangas–Järvinen (1995, s. 31) kuvaa vakaata perusitsetuntoa ihmisen 

pohjimmaiseksi käsitykseksi omasta arvostaan ja vaihtelevaa itsetunnon osaa etupäässä 

hetkelliseksi kokemukseksi tai reaktioksi erilaisiin tilanteisiin. Jos ihmisen vaihteleva 

itsetunto on pitkään matalalla ihmisen kokiessa jatkuvasti epäonnistumisia, voi se vaikuttaa 

myös hänen perusitsetuntoonsa (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 32). Donnellanin ja 

kollegoiden (2012) tutkimuksessa (N=451, 13–32 v.) havaittiin, että globaalista itsetunnosta 

tulee iän ja kehityksen myötä vakaampi, kun puolestaan nuoruudessa se on epästabiilimpi. 

Yleisesti voidaan olettaa, että itsetunnon interventioilla olisi suurempi vaikutus silloin, kun 

itsetunto on epävakaammassa tilassa. Lisäksi tutkimuksessa tuli esille, että ikävuosien 13–32 

välillä itsetunnosta ominaisuudeltaan vakaata, muuttumatonta komponenttia, oli 35 prosenttia 

ja tilannekohtaisesti vaihtelevaa osuutta oli 16 prosenttia. Niin sanottua autoregressiivistä 

osuutta oli loput 49 prosenttia, millä tarkoitetaan tilastollisesti suhteellisen hitaasti tapahtuvia 

asteittaisia muutoksia. (Donnellan ym., 2012.) 

Yleensä globaalia itsetuntoa on mitattu itsearviointina toteutettavilla testeillä. Koska itsetunto 

nähdään subjektiivisena arviona ja tunteena itsestä, on järkevää kysyä sitä suoraan ihmiseltä 

itseltään. Aikuisille on usein käytetty Rosenbergin (1965) itsetunnon testiä, kun puolestaan 

lapsia on testattu etupäässä Coopersmithin (1967) mittarilla, mutta myös muita mittareita on 

käytetty. Itsetunnon mittaamiseen on kehitetty myös epäsuoria (implisiittisiä) menetelmiä. 

Muutamat tutkijat ovat tuoneet esille, että epäsuora itsetunto olisi erillinen suoraan 

mitattavasta itsetunnosta. Epäsuoraa itsetuntoa voidaan kuvata melko automaattiseksi, 
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assosiatiiviseksi, kontrolloimattomaksi ja intuitiiviseksi. Yhdessä suoran itsetunnon kanssa 

epäsuora itsetunto voi antaa selityksiä esimerkiksi puolustavaan ja aggressiiviseen 

käyttäytymiseen. (Jordan ym., 2015, s. 523)     

Marshall ja kollegat (2015, s. 202) erottavat tutkimuksessaan toisistaan itsetunnon ja 

myötätunnon itseään kohtaan. Myötätunnolla itseä kohtaan (self-compassion) tarkoitetaan, 

että ihmisen kohdatessa vaikeuksia hän kohtelee itseään lempeästi, ymmärtäen että vaikeudet 

kuuluvat ihmisen elämään ja tiedostaen omat raskaat ajatukset. Itseään kohtaan 

myötätuntoiset ihmiset pystyivät suhtautumaan hyväksyvästi epätoivottuihin minän puoliin 

ilman, että joutuivat negatiivisten ajatusten pyörteeseen ja turvautumaan puolustavaan 

käyttäytymiseen. Marshall ja kollegat (2015, s. 204) huomasivat australialaisten nuorten 

(N=2448, ka 14,65 v.) tutkimuksessaan, että myötätuntoinen suhtautuminen itseä kohtaan 

suojeli mielenterveyttä matalan itsetunnon haitallisilta vaikutuksilta. Nykyisin yleisessä 

keskustelussa tuodaankin usein esiin armollisuus itseä kohtaan ehkäisemään 

ylikuormittumista ja loppuun palamista.  

4.3 Terve itsetunto 

Ihmisen itsetunto on ensisijainen ainesosa ihmisen fyysisen, emotionaalisen ja henkisen 

hyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Terveeseen itsetuntoon kuuluu tunne 

osaamisesta ja pystyvyydestä sekä ennen kaikkea tunne siitä, että on hyväksytty ja rakastettu 

(Plummer, 2014, s. 13). Terve itsetunto on myönteistä realismia, se on totuudenmukainen 

arvio itsestä myönteisessä hengessä (Suomen mielenterveysseura). Ihminen hyväksyy ja 

arvostaa itseään heikkouksistaan huolimatta sekä näkee oman elämänsä tärkeänä ja 

ainutkertaisena. Itsetunto vaikuttaa ihmisen toimintaan, ja sen seuraukset puolestaan 

vaikuttavat itsetuntoon. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 16–18.) Itsearvioon vaikuttaa 

voimakkaasti, kuinka ihminen havaitsee ja tulkitsee toisten ihmisten reaktioita omiin 

sanomisiin ja tekemisiin (Plummer, 2014, s. 15). 

Terveen itsetunnon tärkeä ominaisuus on, miten ihminen arvioi minäkäsitystään verrattuna 

ihanneminäänsä. Se missä määrin ihmisen itsearviot vaikuttavat hänen yleiseen omanarvon ja 

pystyvyyden tunteeseen riippuu siitä, kuinka tärkeänä yksilö kokee pärjäämisen tietyillä 

elämänalueilla. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 99; Mruk, 2006, s. 13.) Koululainen osaa jo 

arvioida itseään eri tavoin sen mukaan, mitä hän pitää tärkeänä, ja eri taitojen vaikutus 

itsetuntoon vaihtelee. Jos lapsi kokee, että tietty ominaisuus on hänen saavutettavissaan hänen 
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itsetuntonsa kasvaa. Onnistumisen kokemukset ja ylpeys omasta suorituksesta lisäävät 

pystyvyyden tunnetta ja motivoivat lasta oppimaan lisää. Ihanneminä voi siis toimia jatkuvana 

sisäisenä kannustimena ja auttaa ponnistuksissa. (Aro ym., 2014, s. 12.) 

Terveen itsetunnon omaava ihminen pystyy ottamaan vastuun itsestään ja toimiensa 

seurauksista olematta liian kriittinen itseään kohtaan. Hän sitoutuu asettamiinsa tavoitteisiin 

elämässään ja pyrkii erinomaisuuteen, mutta ei täydellisyyteen. Hän on rehellinen ja aito 

itseään kuin myös toisia kohtaan niin tunteellisesti kuin myös älyllisesti. Hän suhtautuu esiin 

tuleviin rajoitteisiin sovinnollisesti ja hyväksyvästi. Hän noudattaa sisäisiä arvojaan, jotka hän 

on löytänyt itsetutkiskelunsa tuloksena, ja suhtautuu elämään yleensä positiivisesti ja 

kiitollisesti. (Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523.) Hän on yleensä motivoitunut ja luottaa 

itseensä, mutta hänellä on myös kyky arvostaa toisia ja heidän osaamistaan. Yleensä hän on 

myös halukas kokeilemaan uusia tapoja asioiden tekemiseksi ja hänellä on kyky sietää 

epäonnistumisia, jotka hän kokee etupäässä oppimistilanteina (Plummer, 2014, s. 13; 

Baumeister ym., 2003). Hän voi myös pyytää tarvitessaan apua, koska ei koe sitä 

negatiivisena tai häpeällisenä (Frank, 2011). Terve itsetunto antaa elämänhallinnan ja 

itsenäisyyden tunteen, jolloin ihminen tekee itselleen sopivia päätöksiä, jotka eivät ole 

riippuvaisia toisten mielipiteistä tai hyväksynnästä (Suomen mielenterveysseura; Salovaara & 

Honkonen, 2011, s. 88). Terve itsetunto auttaa ihmisiä luomaan erityisesti uusia sosiaalisia 

suhteita ja terveen itsetunnon omaavat ihmiset kokevat elämänsä onnellisempana kuin 

matalan itsetunnon ihmiset (Baumeister ym., 2003). Työelämässä terveen itsetunnon 

omaavilla henkilöillä on luonnostaan paremmat selviytymiskeinot, jotka voivat edesauttaa 

hyvään suoriutumiseen ammatissa, esimerkiksi he voivat jatkaa sinnikkäästi vaikean tehtävän 

ratkaisemista. Toisaalta menestyminen työelämässä nostaa itsetuntoa, mikä puolestaan 

edelleen vaikuttaa positiivisesti toimintaan. Tällöin voi olla vaikea todentaa, kumpi oli ensin 

menestys vai itsetunto. (Jordan ym., 2015, s. 523–524.) 

Terveen itsetunnon omaava lapsi suhtautuu luottavaisesti itseensä, ympäristöönsä ja 

tulevaisuuteensa. Hän voi olla oma itsensä ja ilmaista omat mielipiteensä, mutta myös 

kuunnella toisten mielipiteitä. Tällöin lapsi pystyy kuuntelemaan ja vastaanottamaan 

paremmin ohjeita ja neuvoja. (Cacciatore, Korteniemi–Poikela & Huovinen, 2008, s. 15.) Hän 

pystyy keskittymään omiin tavoitteisiinsa ja opiskeluunsa, eikä hänellä ole tarvetta alistaa 

muita. Hän uskoo olevansa niin hyvä, että häntä kannattaa suojella ja hänen on myös hyvä 

suojella itseään. Hyvä itsetunto onkin lapsen paras suoja maailman erilaisia vaarallisia 

tekijöitä vastaan. (Cacciatore ym., 2008, s. 61.) Baumeister ja kollegat (2003) toteavat 
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kuitenkin, että aikuisten korkealla itsetunnolla ei ole havaittu olevan merkitystä tupakoinnissa 

tai alkoholin käytössä. Lisäksi he toteavat, että korkea itsetunto, niin hyvässä kuin pahassa, 

tukee aloitekykyä ja itseluottamusta yksilön toimissa. 

4.4 Matala itsetunto 

Kroonisesti matala itsetunto voi syntyä geneettisen taipumuksen, henkilökohtaisten 

voimavarojen, lapsuuskokemusten ja omien uskomusten tuloksena (Plummer, 2014, s. 16). 

Matala itsetunto ilmaisee oman minän torjuntaa, tyytymättömyyttä itseensä ja puutetta itsensä 

arvostamisessa (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 89).  Itsearvon ja pätevyyden tunteet voivat 

myös laskea väliaikaisesti ihmisen ollessa erityisen haavoittuva, esimerkiksi läheisen ihmisen 

menetyksen, työpaikan muutosten, irtisanomisen tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi 

(Plummer, 2014, s. 16). Matala itsetunto on osoittanut olevan selittävänä tekijänä esimerkiksi 

masennuksessa ja bulimiassa (Jordan ym., 2015, s. 523; Baumeister ym., 2003). 

Matalan itsetunnon omaava ihminen voi kokea itsensä usein onnettomaksi, koska yleensä 

tyytyväisyys elämään kumpuaa tunteistaan itseään kohtaan. Matala itsetunto voi johtaa myös 

masennukseen. Jos ihminen löytää onnellisuuden lähteen jostain muista asioista, kuten 

henkisyydestä, voi ihminen olla onnellinen matalasta itsetunnostaan huolimatta. Ihminen 

kokee usein myös ahdistuneisuutta ja erityisesti sosiaalisissa tilanteissa, joissa vertailu tosiin 

on mahdollista, pelkää että myös toiset huomaavat ihmisen tuntemat puutteet itsessään. 

Useimmat matalan itsetunnon omaavat ihmiset kokevat itsensä alempiarvoiseksi verrattuna 

toisiin. Toisaalta jotkut voivat osoittaa käytöksellään ylemmyyttä peittääkseen todelliset 

tunteensa, tai matalan itsetunnon omaavat perfektionistit voivat näyttäytyä muille tällaisina. 

(Frank, 2011.) Ihminen voi olla hyvin minäkeskeinen ja kaivata jatkuvaa huomiota ja ihailua 

muilta (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 84). Yksilö voi käyttäytyä myös kärsimättömästi tai 

hermostua helposti virheistä tai puutteista, ja osoittaa nämä tunteensa myös muita kohtaan 

(Frank, 2011). Matala itsetunto johtaa usein yleiseen negatiivisuuteen, ainakin sisäisen 

puheen negatiiviseen sävyyn, mutta voi tulla ilmi myös kriittisenä kommentointina itseään 

kohtaan, liiallisena anteeksipyytelynä tai yleisinä negatiivisina havaintoina (Frank, 2011; 

Jordan ym., 2015, s. 523).  

Matala itsetunto aiheuttaa ongelmia läheisten ihmissuhteiden muodostamisessa osittain siksi, 

että ihmisen on vaikea uskoa, että hän on hyvän ihmissuhteen arvoinen. Matala itsetunto voi 

johtaa myös väärinkäsityksiin ihmisen turvautuessa ennakkoluuloiseen tulkintaan aiheuttaen 
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vääristyneen kuvan itsestä ja toisista. Matalan itsetunnon omaava ihminen voi olla hyvin 

passiivinen tai toisaalta voi reagoida hyvin aggressiivisesti, ehtien ensimmäisenä torjumaan 

muut ennen kuin muut torjuvat hänet. Hän yleensä vähättelee kykyjään ja usein kieltää 

menestymisensä. Yksilön on vaikea asettaa tavoitteitaan ja ratkaista ongelmia, eikä hän 

mielellään lähde edes yrittämään, koska pelkää epäonnistumista. Usein hän alisuoriutuu, eikä 

pääse hänen akateemisia tai sosiaalisia kykyjään vastaavalle tasolle. (Plummer, 2014, s. 17.) 

Hän voi myös asettaa tavoitteensa elämässä sen mukaan, mitä kuvittelee toisten haluavan tai 

tarvitsevan (Frank, 2011). Varsinkin nuorilla voi olla virheellisiä käsityksiä siitä, millaisia 

kaikki muut todella ovat, ja mitä muut odottavat heiltä. Tällöin ihminen voi jäädä ulkoisten 

odotusten vangiksi ja kadottaa oman määräysvallan elämäänsä. Esimerkiksi ihminen voi 

ulkopuolisen kilpailuyhteiskunnan painostamana ajautua toteuttamaan vain työhön 

sitoutuneita uratavoitteita, jolloin monimuotoinen elämä kaikkine puolineen jää kokematta. 

(Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 19–22.) Matalan itsetunnon omaavilla oppilailla on todettu 

useimmiten olevan kielteisempi asenne koulunkäyntiin ja heikompi koulumenestys kuin 

itsetunnoltaan terveemmillä oppilailla (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 89).   

Toisaalta useat suoriutuvat lähes potentiaaliaan vastaavalla tasolla, mutta pelkäävät jatkuvasti 

epäonnistumista, jolloin ei uskalleta heittäytyä luovuuteen ja kokeiluun täydellisyyden 

tavoittelussa (Plummer, 2014, s. 17). Ihmisellä on voi olla pyrkimys määrätietoiseen 

työskentelyyn ja täydellisiin suorituksiin saadakseen osakseen ihailua ja kiitoksia. Lievä 

narsismi voidaankin usein nähdä virheellisesti hyvänä itsetuntona. Tällainen henkilö on 

kuitenkin hyvin herkkä kritiikille ja loukkaantuu helposti. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 84–

85.) Matalan itsetunnon omaava yksilö saattaa asettaa myös itselleen epärealistisen korkeita 

tavoitteita, jolloin epäonnistuessaan saa jatkuvasti vahvistusta, ettei hänestä ole mihinkään. 

Lähes poikkeuksetta ihminen odottaa pahinta elämässään ja hänen itseään rajoittavista 

uskomuksista tulee itseään toteuttavia ennustuksia. (Plummer, 2014, s. 17.) Kuitenkin 

todellisuudessa useimmat ihmiset asettuvat jonnekin itsetunnon ääripäiden välille.  
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5 Itsetunnon kehittyminen lapsuudessa ja nuoruudessa 

5.1 Lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet 

Psykoanalyytikko Erik H. Eriksonin vuodesta 1950 lähtien kehittämän psykososiaalisen 

kehitysteorian mukaan lapsen ensimmäisessä kehitysvaiheessa vauvaiässä muodostuu minän 

kehityksen kannalta tärkeä tunne perusluottamuksesta tai epäluottamuksesta. Luottamus 

syntyy hyvän hoivan johdonmukaisuudesta, jolloin ympäristö vastaa lapsen tarpeisiin ja lapsi 

saa turvallisuuden kokemuksen ennustettavassa ympäristössä. Tällöin lapsi suhtautuu ihmisiin 

luottavaisesti ja uskoen, että vaikeissakin tilanteissa kannattaa yrittää uudelleen. Sen sijaan 

epäsäännöllinen ja epäjohdonmukainen hoito aiheuttaa lapsessa turvattomuutta ja 

ahdistuneisuutta, mikä jatkuessaan voi aiheuttaa itseluottamuksen puutetta, epäluottamusta 

toisia ihmisiä kohtaan, riskinottokyvyn heikkoutta sekä pessimististä suhtautumista ihmisiä ja 

elämän haasteita kohtaan. (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 30.)  

Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa ihmisen kehittyminen kuvataan sosiaalisena ja 

dialektisena prosessina, yksilön tarpeiden ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena. 

Kehitysteoriassa ihmisen elinikä on jaettu kahdeksaan erilaiseen minän ja persoonallisuuden 

kehitysvaiheeseen, missä kukin vaihe toteutuu tietyssä ikähaarukassa ja vaiheet seuraavat 

toisiaan. Ihminen voi kuitenkin työstää kaikissa vaiheissa myös edellisten vaiheiden 

prosesseja ja siten korjata aikaisempia epäonnistumisiaan eli muutos on aina mahdollista. 

Olennaista teoriassa on, että ihminen määrittää minäkäsitystään suhteessa menneeseen, mutta 

myös tulevaan. (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 28.) Rogers (2018) esittää 

tutkimusartikkelissaan, että uusimpien identiteettitutkimusten tulisi keskittyä enemmän 

psykososiaalisen kehitysteorian vastavuoroisuuden toiseen suuntaan eli miten yksilön 

identiteetti vaikuttaa sosiaaliseen yhteisöön. Eriksonin teorian mukaan yksilön 

henkilökohtaista kasvua ei voi erottaa yhteisöllisestä muutoksesta. Rogers (2018, s. 7) tarjoaa 

esimerkiksi sukupolvien välistä tutkimusta, missä tutkittaisiin miten lapsen kasvattaminen ja 

sosiaalistaminen yhteiskuntaan vaikuttaa vanhempien omaan rotueettisen identiteetin 

kehittymiseen.  Se miten ymmärrämme oman identiteettimme, vaikuttaa vuorovaikutukseen ja 

käyttäytymiseen lapsia kohtaan, mikä edelleen muokkaa sitä millaiseksi kasvamme ja 

yhteiskuntamme muuttuu (Rogers, 2018, s. 8).  
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Eriksonin kehitysteorian mukaan lapsi saa taapero-iässä elämyksen omasta tahdonvoimastaan 

ja kyvystään tehdä valintoja sekä leikki-iässä kokemuksen oman toiminnan tärkeydestä ja 

tarkoituksesta. Kouluiässä (6–10/12-vuotiaana) kehittyy itseä koskeva pystyvyyden ja 

pätevyyden elämys oman osaamisen ja onnistumisen tunteiden tuloksena. Sen sijaan huono 

menestyminen koulussa ja epäonnistumiset vertaisryhmään nähden voivat tuottaa 

uskomuksen omasta kyvyttömyydestä ja johtaa huonoon itsetuntoon. Nuoruusvaihetta 

Erikson kuvaa nuoren oman identiteetin etsimisen ja löytämisen ajankohdaksi, jolloin nuori 

pohtii, minkälainen hän on, miten muut hänet näkevät ja mikä hänelle on elämässä arvokasta 

ja tärkeää. Nuori saa elämyksen aidosta minästä, tunteen oman itsensä löytämisestä ja 

elämänsä suunnasta. (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 30–32.)     

Lapsen itsetuntoon vaikuttavat eniten omat vanhemmat ja muut tärkeät ihmiset. Vanhemman 

kasvot ja vartalo toimivat kuin peilinä vauvalle, jolloin vanhemman hyväksyntä muodostaa 

pohjan vauvan minäkäsitykselle (Roberts, 2002, s. 8; Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 153). 

Lapsi tunnustelee positiivisia signaaleja ja suuntaa kulkunsa niiden mukaan. Jos turvalliset 

vanhemmat tuntuvat joutuneen liian etäälle fyysisesti tai psyykkisesti, lapsi pyrkii 

hakeutumaan takaisin heidän lähelleen (Cacciatore ym., 2008, s. 34-39). Lapsi tarvitsee 

läheisyyttä ja hyväksytyksi kokemisen tunnetta, jotka hän vähitellen sisäistää 

itsearvostukseksi, ja jolloin hänen riippuvuus toisten hyväksynnästä vähenee. Jos lapsen 

itsetunto jää riippuvaiseksi ulkopuolisten hyväksynnästä, kasvaa hänestä aikuinen, joka hakee 

jatkuvasti tunnustusta ja hyväksyntää toisilta säilyttääkseen omanarvon tunteensa. (Plummer, 

2014, s. 16.) 

Lapsi saa vanhemmiltaan signaaleja siitä, millainen käytös on hyväksyttävää ja lapsi pyrkii 

luonnollisesti olemaan hyväksytty (Roberts, 2002, s. 9). Lapsen tulee kuitenkin kokea 

ehdotonta hyväksyntää myös silloin, kun hän käyttäytyy ”huonosti”. Kaikenlaisten tunteiden 

kokeminen lapselle pitää olla sallittua, sillä niiden kokemusten kautta lapsi oppii 

hyväksymään ja tuntemaan itsensä. Negatiivisia tunteita on vaikea tunnistaa ja hallita, jos 

lapsi ei ole kokenut muiden taholta, että ne ovat normaaleja ja hyväksyttäviä. Roberts (2002, 

s. 30) toteaa, että tunne tai tilanne pitää ensin hyväksyä ennen kuin sitä voi käsitellä. Lapsen 

emotionaalisessa kehityksessä opitaan tunnistamaan ja hyväksymään tunteita sekä kuinka 

niitä voidaan käsitellä ja hallita. Jos lapsi ei ole saanut ilmaista negatiivisia tunteitaan, hän voi 

kokea emotionaalista avuttomuutta heikentäen minäkäsitystään. Lisäksi on havaittu, että jos 

lasta on aina rohkaistu ajattelemaan jotain muuta silloin, kun jokin asia on mennyt pieleen, 
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voi lapsen keskittymiskyky ja sinnikkyys olla matala ongelmien ratkaisussa. (Roberts, 2002, 

s. 30.) 

Cacciatoren ja kollegoiden (2008, s. 40) mukaan lapsi rakentaa itsetuntoaan kaikista 

kuulemistaan kommenteista vanhemmilta, sisaruksilta, kavereilta, opettajilta ja ohjaajilta. 

Itsearvionsa tuloksena lapsi päättää, miten kommentti vaikuttaa hänen toimintaansa, 

esimerkiksi muuttako hän ulkonäköään. Lapsi on herkkä huomaamaan ympäristön viestejä ja 

toisten ihmisten asenteita, arvostuksia ja odotuksia (Aro ym., 2014, s. 11). Elämässä saadut 

erilaiset signaalit kilpailevat keskenään ja yhdistyvät luoden näin realistisen minäkuvan. 

Itsetunto muuttuu koko ajan ympäristön vaikutusten kuin myös lapsen kehitykseen liittyvien 

vaiheiden seurauksena. (Cacciatore ym., 2008, s. 40.) Lapsen saadessa elämänkokemusta eri 

alueilta käsitys omista kyvyistään ja puutteistaan tulee realistisemmaksi, ja itsetunto samalla 

eriytyneemmäksi.   

Byrne ja Shavelson (1996, s. 610) toteavat artikkelissaan, että 4–7-vuotiaat lapset eivät vielä 

kykene sanallistamaan itsearvoaan. Lisäksi minäkäsityksen eri puolien arvioiminen edellyttää 

vertailukykyä toisiin lapsiin, minkä on todettu kehittyvän vasta 8–12-iässä. Aro ym. (2014, s. 

10) toteavat, että tyypillisesti pienet lapset yliarvioivat omat kykynsä ja minäkäsityksensä, ja 

heidän kuvaukset itsestään ovat konkreettisia liittyen havaittaviin ominaisuuksiin. Lapsen 

käsitys itsestä muovautuu vähitellen erilaiseksi eri elämän alueilla ja hän erottaa ihanneminän 

todellisesta minästään. Kognitiivisen kehityksen myötä lapsi alkaa vähitellen myös yhdistellä 

minän eri puolia, erilaisia käsityksiään itsestään erilaisissa tilanteissa, yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Tällainen kehitys merkitsee minäkäsityksen eheytymistä, jolloin lapsi 

muodostaa havaitsemistaan ominaisuuksistaan yläkäsitteitä eli käsityksiä omista piirteistään. 

Esimerkiksi jos lapsi on menestynyt hyvin useissa kouluaineissa, hän voi todeta olevansa 

hyvä koulussa yksittäisten aineiden luettelemisen sijaan. (Aro ym., 2014, s. 10–11.)  

Keskilapsuudessa (8–12 v.) lapset alkavat tunnistaa luonteenpiirteitä, mutta vasta tämän 

periodin loppupuolella he voivat ottaa kantaa ihmissuhteisiin liittyviin piirteisiin, kuten 

ystävällisyyteen ja sosiaalisuuteen. Minäkäsityksen keskipiste siirtyy asteittain 

varhaislapsuuden fyysisestä ja aktiivisesta minästä nuoruuden sosiaaliseen ja psykologiseen 

minään. (Byrne ja Shavelson, 1996, s. 611.) Nuori onkin erityisen herkkä sosiaalisen 

ympäristön tekemille määritelmille itsestään (Aro ym., 2014, s. 11). Nuoruudessa myös 

sosiaalisen ja fyysisen ulkonäön minäkäsitykset suhteessa samaa ja vastakkaista sukupuolta 

oleviin vertaisiin tulevat entistä tärkeämmiksi (Byrne ja Shavelson, 1996, s. 611). Lapsen iän 
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karttuessa ihanneminään liitetään yhä vaativampia odotuksia, mikä saattaa muuttaa 

itsearvioita kielteisemmiksi (Aro ym., 2014, s. 14). Minäkäsitys ja pätevyydenkokemukset 

ovat kaikkein matalimmalla varhaisnuoruudessa, jolloin lapsi kokee suuria fyysisiä ja 

psyykkisiä muutoksia. Pätevyydenkokemukset lähtevät uuteen nousuun noin 14-vuotiaasta 

lähtien (Lintunen, 2007, s. 153). Rentzschin ja kollegoiden (2016, s. 145) tutkimuksen 

mukaan itsetunnon eriytymistä ei enää havaittu nuoruuden jälkeen.  

5.2 Vastavuoroinen vuorovaikutus 

Vanhemman aktiivinen osallistuminen lapsen toimintahetkiin lisää vastavuoroista 

vuorovaikutusta sekä lapsen motivaatiota ja innostusta. Myönteisessä ilmapiirissä lapsi kokee 

turvallisuuden tunnetta ja voi käsitellä päivän tapahtumia saaden tarvitsemaansa tukea 

aikuiselta. Samalla hän saa palautetta itsestään ja omista taidoistaan vanhemman 

huomioidessa lapsen onnistumiset (Nurmi ym., 2014; Cacciatore ym., 2008, s. 41). Jos lapsi 

saa etupäässä kielteistä palautetta, hän voi saada käsityksen, että hän on huono, tyhmä ja 

kykenemätön oppimaan (Aro ym., 2014, s. 11). Lapsen asioiden kuuntelu ja keskustelu 

hänelle tärkeistä asioista on lapsen arvostamista. Lapsen kysymysten äärelle kannattaa 

pysähtyä, olla aidosti läsnä ja pohtia niitä yhdessä, jolloin samalla lapselle välittyy viesti, että 

hänen ajatuksensa ovat tärkeitä. Keskustelemalla yhdessä aikuisen kanssa lasta kannustetaan 

itsenäiseen ajatteluun ja luodaan luottamusta lapsen omaan harkintakykyyn sekä rakennetaan 

tärkeää vuorovaikutussuhdetta. (Cacciatore ym., 2008, s. 58.) Arvostamalla lapsen 

mielenkiinnon kohteita ja antamalla lapsen toteuttaa itseään haluamallaan tavalla turvallisesti, 

kasvattaa lapsen positiivista minäkäsitystä (Roberts, 2002, s. 102).  

Lasta ei pidä kuitenkaan suojata haasteilta ja ponnisteluilta. Kun lapsi kohtaa jatkuvasti 

tavallisen elämän haasteita ja oppii selviytymään niistä, kasvaa hänen sinnikkyytensä, 

itseluottamuksensa ja uskonsa omaan pärjäämiseen (Nurmi ym., 2014, s. 73; Bandura, 1995, 

s. 3). Luotettavien aikuisten muodostama turvaverkko antaa taustatukea, jolloin lapsi tietää, 

että hänen tavoitettavissaan on aina joku aikuinen, johon tarpeen vaatiessa voi turvautua 

(Cacciatore ym,, 2008, s. 47, s. 67). 1930-luvulla vaikuttaneen venäläisen psykologin Lev 

Vygotskyn mukaan lapsen kehitystä eteenpäin vievä vuorovaikutus tapahtuu lähikehityksen 

vyöhykkeellä (zone of proximal development), jolloin aikuinen auttaa lasta uuden taidon 

oppimisessa. Yhteistoiminnassa taitavamman osapuolen kanssa lapsi pystyy suorittamaan 
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sellaisen tehtävän, josta hän ei vielä yksin selviä. Vähitellen uudet vaativat kognitiiviset 

toiminnot sisäistyvät lapsen omiksi rakenteiksi. (Daniels, 2005, s. 4–5.)  

Vanhemmuuteen vaikuttavat aikuisten omat kasvukokemukset, tiedollinen ja emotionaalinen 

pätevyys kasvattajina, puolisoiden keskinäisen suhteen laatu sekä lapsen persoonallisuus, 

erityisesti tämän temperamentti. Lapsen kehitykselle suotuisa kasvuympäristö toteutuu 

erityisesti silloin, kun vanhempien odotukset ja lapsen kyvyt, motivaatio ja temperamentti 

sopivat yhteen lisäten osapuolten vastavuoroista vuorovaikutusta. (Nurmi ym., 2014, s. 73.)  

5.3 Vanhemmuustyylin vaikutus lapsen itsetuntoon 

Amerikkalaisen kehityspsykologi Diana Baumrindin (Baumrind, 1966, s. 889–892; 2012, s. 

36) vuodesta 1966 lähtien kehittämän mallin mukaan vanhempien tapa olla ja kasvattaa lasta 

voidaan luokitella kolmeen vanhemmuuden (parenting style) päätyyliin, joita ovat salliva, 

auktoritatiivinen ja autoritaarinen vanhemmuus. Maccoby & Martin lisäsivät malliin vuonna 

1983 vielä laiminlyövän vanhemmuuden ja kaksi vanhemmuuden perusulottuvuutta 

(Valkonen, 2006, s. 61). Vanhemmuustyylit on jaoteltu vanhemman vaativuuden 

(tiukkuus/valvonta) ja reagointiherkkyyden (hyväksyntä/osallisuus) mukaan. Sallivassa (tai 

hemmottelevassa) tyylissä vanhemman vaativuus ja valvonta ovat matalalla, mutta 

hyväksyvyys ja osallistuminen ovat korkealla, jolloin vanhempi suhtautuu lämpimästi 

lapseen, ei rankaise häntä ja antaa lapsen tehdä useat elämäänsä koskevat päätökset itse 

(Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 171). Auktoritatiivisessa (tai ohjaavassa) tyylissä 

vanhemman sekä vaativuus että reagointiherkkyys ovat korkealla. Vanhempi asettaa lapselle 

selkeät rajat ja odotukset, jotka hän myös perustelee lapselle. Vanhempi kuuntelee myös 

lapsen mielipiteitä ja ottaa ne huomioon päätöksenteossaan. Autoritaarista vanhemmuutta 

kuvastaa korkea vaativuus ja matala hyväksyvyys, jolloin käytetään tiukkaa kuria, määräyksiä 

ja pakottamista kasvatuskeinoina. Laiminlyövässä (tai sitoutumaton) vanhemmuudessa sekä 

vaativuus että reagointiherkkyys ovat molemmat matalalla osoittaen rajojen puutetta ja lapsen 

tarpeiden sivuuttamista. (Baumrind, 1966, s. 889–892; 2012, 36; Nurmi, 2014, s. 100.)  

Lapsen kehittymiseen kuuluu luonnollisena osana yhteenottoja vanhempien kanssa ja niiden 

kautta lapsi oppii sosiaalisessa yhteisössään vallitsevia tapoja ja arvoja sekä millainen 

käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää ja toisaalta, kuinka käyttäytyä konfliktitilanteissa. 

Baumrind (2012, s. 42) korostaa, että auktoritatiivisten ja autoritaaristen vanhempien 

vallankäytössä on selkeä ero, mikä on merkittävää lapsen kehityksen kannalta. 
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Auktoritatiiviset vanhemmat perustelevat menettelytapansa, jotka ovat johdonmukaisia, mutta 

myös avoimia neuvottelulle ja sovittelulle. Vanhemmat tarjoavat lapselle myös tukea 

odotustensa saavuttamiseksi. Lapsi suhtautuu yleensä myöntyvästi tällaiseen ohjaukseen, 

mikä korostaa sosiaalista yhteyttä ja lapsen omaa toimijuutta. Kun vanhemmat tarjoavat 

yhteenotossa lapselle vaikutusmahdollisuuksia omaan käyttäytymiseensä, lieventää se 

mahdollisia kielteisiä vaikutuksia lapsen pystyvyydentunteeseensa ja luontaiseen 

motivaatioonsa. Baumrindin (2012, s. 48.) tutkimuksissa auktoritatiivisten vanhempien lapset 

osoittivat omatoimisuutta ja yhteistyökykyä. Nurmi ja kollegat (2014, s. 100) toteavat lisäksi, 

että monissa tutkimuksissa auktoritatiivisen kasvatustyylin on todettu olevan yhteydessä 

lasten hyvään selviytymiseen ja motivoitumiseen koulussa. Yleisessä keskustelussa vallalla 

oleva käsitys siitä, että lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta, kuvastaa mielestäni 

auktoritatiivista kasvatusnäkemystä.   

Sen sijaan autoritaaristen vanhempien vallankäytölle on ominaista pakottavuus, 

epäjohdonmukaisuus, dominoivuus sekä joskus jopa fyysinen ja verbaalinen kuritus, minkä 

tarkoituksena on hillitä lapsen itsepäisyyttä, pakottaa tottelevaisuuteen ja sääntöjen 

noudattamiseen. Baumrindin (2010; 2012) tutkimusten mukaan autoritaaristen vanhempien 

lapsilla oli taipumusta hermostuneisuuteen, nöyristelyyn ja passiivis-aggressiivisuuteen. 

Lisäksi sallivien ja laiminlyövien vanhempien, jotka eivät valvoneet lastensa tekemisiä ja 

välttivät yhteenottoja heidän kanssaan, lapsilla oli taipumusta vähättelyyn tai uhmakkuuteen. 

Nurmi ja kollegat (2014, s. 100) toteavat, että kasvatustyylit, joissa korostuu liian tiukka kuri, 

liika sallivuus tai lasten laiminlyönti, johtavat heikkoon koulumenetykseen ja 

oppimismotivaatioon.    

Vastaavasti Martinez ja kollegat (2019, s. 84–92) havaitsivat nuorten espanjalaisten 

oppilaiden (N= 1109, 12–17 v.) tutkimuksessaan, että hemmotteleva ja auktoritatiivinen 

vanhemmuus olivat suoraan verrannollisia oppilaiden korkeampaan akateemiseen, fyysiseen 

ja sosiaaliseen itsetuntoon kuin autoritaarinen ja laiminlyövä vanhemmuus. Hyväksyvä ja 

osallistuva vanhemmuus näytti myös suojaavan nuoria epäsosiaaliselta käytökseltä, erityisesti 

häiritsevältä käytökseltä, kuin myös kiusaamisen kohteeksi joutumiselta. Tutkimuksessa 

kuvataan, että hemmottelevassa vanhemmuudessa käytetään perusteluja ja lämpimiä 

käytäntöjä lasta kohtaan (Martinez ym., 2019). Tutkimustulos poikkeaa Baumrindin tuloksista 

siinä, että hemmotteleva vanhemmuus vaikutti myös positiivisesti lasten kehitykseen. 

Tutkimusten kuvausten perusteella jää kuitenkin epäilys siitä, voidaanko Martinezin 

hemmottelevaa vanhemmuutta verrata suoraan Baumrindin sallivaan vanhemmuuteen, joka 
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kuvataan vanhempien ohjauksen vähäisyytenä ja mikä kuvastaa 1960-luvulla vallalla ollutta 

niin sanottua vapaata kasvatusta. Tuolloin uskottiin, että ilman rajoja kasvava lapsi kasvaa 

omaksi itsekseen sekä omaksuu luovuutta ja itseluottamusta (Hellström, 2010, s. 253). 

Myöhemmin on havaittu, että vapaan kasvatuksen tuloksena lapsista tuli kyllä ulospäin 

varmanoloisia, mutta sisäisesti turvattomia, mikä on ilmennyt itseriittoisuutena, korostuneena 

itsevarmuutena ja kapinointina sääntöjä vastaan. Aikuisena he voivat edelleen etsiä rajojaan ja 

kokea ahdistuneisuutta sisäisestä turvattomuudestaan. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 151–

152.) 

Valkosen (2006, s. 109) väitöskirjatutkimuksen mukaan viides- ja kuudesluokkalaisten lasten 

(N=207) käsitysten mukaan hyvä vanhempi pitää lasta tärkeänä, pitää lapsesta huolen, ”on 

kiva” (mm. reilu, rento ja salliva), rajoittaa ja kasvattaa sekä ”elää ihmisiksi” (mm. 

vastuullinen aikuissuhteissaan ja alkoholinkäytössään). Vanhemmuuden ehdottomuuksia 

olivat lapsen tärkeänä pitäminen ja aikuisten vastuullinen käytös. Lasten käsityksissä niissä 

joko ollaan tai ei olla hyviä vanhempia. Vanhemmuus vaatii joustavuutta ja suurta 

tilannetajua. Vaikka lapset haluavat vanhempien asettavan rajoja ja pitävän kuria, haluavat he 

myös, että joissakin tilanteissa niistä on osattava joustaa ja suhtautua sen sijaan huumorilla tai 

lapsia ymmärtävästi. Vanhemmuuden vaatimukset myös muuttuvat lapsen kasvaessa. 

Kolmevuotiaalle sopiva huolenpito muuttuu 12-vuotiaalle itsenäistymistä haittaavaksi 

ylisuojeluksi. (Valkonen, 2006, s. 96.)   

Jos lapsen arvoa mitataan pelkästään suoritusten perusteella, silloin heikosti suoriutuva tuntee 

olevansa huonompi kuin muut ja hänen itsetuntonsa heikkenee. Toisten ihmisten taholta 

tuleva jatkuva arvostelu voi myös vaikuttaa voimakkaasti lapsen itsetuntoon, esimerkiksi jos 

vanhempi kritisoi tai vähättelee lapsen tekemisiä. Lapsen syyttäminen tai haukkuminen hänen 

tehtyään jotain väärää yrityksessään onnistua aiheuttaa lapselle epäoikeudenmukaisuuden ja 

katkeruuden tunteita auktoriteetteja kohtaan. Käskevä ja ehdotonta tottelemista vaativa 

kasvatus voi aiheuttaa myöhemmin elämässä alisuoriutuvia ja vetäytyviä aikuisia tai jopa 

rikollista toimintaa. (Cacciatore ym., 2008, s. 65.) Harjoittelussani yksi alkuopetuksen oppilas 

purskahti itkuun oppilaiden välisen riitelyn selvityksen tuloksena sen vuoksi, että pelkäsi siitä 

tulevan Wilma-merkinnän. Erään toisen kerran sain tietooni, että yksi kuudennen luokan 

oppilas oli murheen murtama nähtyään koetuloksensa. Itku kurkussa hän oli kertonut, että 

vanhemmat taas haukkuvat hänet, vaikka hän on yrittänyt parhaansa. Itsestäni tuntuu 

surulliselta, että jotkut oppilaat pelkäävät näin paljon vanhempiensa reaktioita. Koulussa 

tapahtuneista asioista ja koenumeroistakin pitää voida keskustella kotona ja miettiä yhdessä 
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mahdollisia syitä tapahtuneeseen sekä kuinka jatkossa voi yrittää toimia toisin. Vanhempien 

osaamisen odotukset oppilaan todelliseen tasoon nähden voivat myös olla epärealistiset. 

Tällöin pitää keskittyä edistymiseen omalla tasollaan ja löytää siitä pieniä eteenpäin vieviä 

onnistumisen kokemuksia. 

5.4 Kaverisuhteiden vaikutus itsetuntoon 

Murrosiässä nuorten kaverisuhteista tulee erityisen tärkeitä, mitkä auttavat nuorta 

määrittämään itseänsä ja rakentamaan itsetuntoaan itsenäisenä henkilönä. Samaan aikaan 

nuori ottaa etäisyyttä omaan perheeseensä, ja vaikka hän haluaa itsenäisyyttä, hän kaipaa 

myös tukea ja hoivaa. Seksuaalisuudesta tulee merkittävä huolen aihe, ja se voi aiheuttaa 

kateutta ja matalaa itsetuntoa. Nuori kokee usein epävarmuutta siitä, minkälaisena muut häntä 

pitävät, miten hän sopii elämään ja kuinka realistisia hänen ajatuksensa ovat. (Plummer, 2014, 

s. 17.) Nuorilla ulkonäköpaineet sanelevat usein, miten pitää pukeutua ja jos siitä poikkeaa, 

joutuu helposti naurun alaiseksi. Kokemukseni mukaan esimerkiksi ulkoiluhousut koetaan 

jotenkin noloina, eikä niitä mielellään vedetä jalkaan, vaikka ne ovat usein välttämättömät 

Suomen vaihtelevissa keliolosuhteissa. Edes koulun maastoretkelle ne eivät ole itsestään selvä 

varuste vaan aiheuttaa epäröintiä, että mitä jos muilla ei olekaan. Jos kaikki ajattelisivat 

samalla tavalla, niin silloin yksikään oppilas ei uskaltaisi käyttää niitä, ja koko luokka värisisi 

kylmissään. 

Keltikangas–Järvisen (1995) mukaan lapsi tai nuori tarvitsee läheisen ja koossapysyvän 

vertaisryhmän kehityksensä tueksi, kuten oman luokan, jossa voi harjoitella turvallisessa 

ilmapiirissä sosiaalisia taitoja ja kasvaa yhdessä. Itsetunnon kehitys myös tarvitsee kuulumista 

johonkin ja vertaisryhmältä saatua sosiaalista hyväksyntää. Lapsi tai murrosikäinen ei ole 

vielä kypsä toimimaan liian suuressa yhteisössä, jossa lähiryhmä jatkuvasti vaihtuu eri 

tunneilla. Nuoren kuuluessa ryhmään, joka nauttii muiden arvostusta, valaa itseluottamusta 

myös häneen itseensä. Joskus nuori voi kuulua ryhmään, joka ei oikein näytä sopivan hänen 

persoonaansa tai käyttäytymiseensä. Ryhmä voi kuitenkin tarjota jotain, mikä sopii juuri 

silloin hänen tarpeisiinsa ja kantaa murrosiän epävarmuuksien yli. (Keltikangas–Järvinen, 

1995, s. 58–61.)   

Royal society for public health (2017) tutki viiden suositun sosiaalisen median vaikutuksia 

nuorten (N=1479, 14-24 v.) terveyteen. Ainoastaan Youtube oli nettovaikutukseltaan 

positiivinen, Twitter, Facebook, Snapchat ja Instagram jäivät negatiivisen puolelle. Sosiaaliset 
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mediat vaikuttivat positiivisesti tietoisuuteen muiden kokemuksista, henkiseen tukeen, 

itseilmaisuun, identiteettiin ja yhteisöllisyyteen. Negatiivisesti ne sen sijaan vaikuttivat 

yksinäisyyteen, masennukseen, vartalonkuvaan, poisjäämisenpelkoon, unen laatuun ja 

nettikiusaamiseen. Sosiaalisen median modifioidut ja suodatetut kuvat asettavat epärealistisia 

vaatimuksia nuorten ulkonäölle. Instagram vaikutti kaikista negatiivisimmin vartalonkuvaan, 

kun puolestaan Snapchat oli haitallisin poisjäämisenpelossa. Woodsin ja Scottin (2016) 

nuorten (N=467, 11–17 v.) tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että sosiaalisen median käyttö 

oli yhteydessä matalampaan itsetuntoon. Tulosta voidaan selittää sillä, että sosiaalisen median 

käyttäjät ovat enemmän alttiina muiden käyttäjien positiivisia ominaisuuksia korostaville 

profiileille aiheuttaen siten nuorten omanarvontunteen vähenemistä. Erityisesti nuoret, joilla 

on vahva emotionaalinen side sosiaaliseen mediaan, voivat helpommin kokea matalaa 

itsetuntoa, ja ovat siten haavoittuvampia sosiaalisen vertailun ja negatiivisen palautteen 

suhteen. Tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että aktiivisten sosiaalisen median 

käyttäjien matala itsetunto voi osaltaan johtua myös heikosta ja liian vähäisestä unesta. 

(Woods & Scott, 2016.) Suomalaisten kouluterveyskyselyn (Luopa ym., 2014, s. 36) tulosten 

mukaan peruskoulun yläluokkien oppilaista noin 30 prosenttia nukkuu alle kahdeksan tuntia 

yössä. Peruskoululaisista 22–26 prosentilla kului arkisin ainakin neljä tuntia päivässä 

ruutuaikaan (Luopa ym., 2014, s. 36). 

5.5 Itsetuntoon vaikuttavat syy-selitysmallit 

Terveen itsetunnon omaavalla ihmisellä on käytössään erilaisia itsetuntoa suojaavia 

mekanismeja kohdatessaan epäonnistumisia. Epäonnistumista pyritään selittämään itsestä 

riippumattomilla tekijöillä, kuten sattumalla, asian tärkeyttä vähättelemällä, rajoittamalla 

tapahtuman merkitys vain yhteen asiaan tai vertaamalla omaa suoritusta valikoiden toisiin. 

Esimerkiksi todetaan, että kokeessa suurin osa ei myöskään osannut ratkaista tehtävää. Sen 

sijaan matalan itsetunnon omaava ihminen kokee epäonnistuessaan, että se oli hänen omaa 

syytänsä ja että se osoittaa hänen huonouttaan. Epäonnistumisen kokemus ei myöskään rajoitu 

pelkästään yhdelle alueelle, vaan se merkitsee, että hän on ylipäätään huono. Lisäksi 

epäonnistuminen saa asian näyttämään hänelle jopa entistä tärkeämpänä ja epäonnistumisen 

seurauksena hän muuttaa arviotaan itsestään negatiivisempaan suuntaan. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 44–47.)  
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Terveellä itsetunnolla varustettu ihminen selittää onnistumisen johtuvan hänen omista 

kyvyistään tai taitavuudestaan. Hän pitää myös tapahtumaa itselleen entistä tärkeämpänä ja 

aliarvioi yhtä hyvin suoriutuneiden määrää tai heidän kykyjään, kuten että kokeessa vain 

harvat osasivat ratkaista tehtävän. Matalalla itsetunnolla varustettu ihminen selittää 

onnistumisen johtuvan ulkoisista tekijöistä, kuten suotuisasta tilanteesta, hyvästä onnesta tai 

sattumasta johtuvaksi. Hän voi kokea myös, että jokainen olisi osannut ratkaista tehtävän. 

Onnistuminen aiheuttaa kuitenkin molemmissa ryhmissä positiivisia tunteita. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 44–47.) 

Itsetunnon ja oppija-minäkäsityksen kannalta on tärkeää, kuinka paljon oppilas arvostaa ja 

pitää tärkeänä oppimista koulussa. Esimerkiksi oppimisvaikeus voi aiheuttaa pahemman 

kolauksen lapselle, joka pitää koulusuoriutumista tärkeänä kuin lapselle, jolle se ei ole niin 

merkittävää. Lapsi voi myös käyttää vähättelyä liiallisesti suojautumiskeinonaan mielipahalta, 

jolloin se rajoittaa tunteiden kohtaamista ja aktiivista toimintaa. Kiinnittämällä huomiota 

lapsen ajatusmalleihin sekä kuinka hän havainnoi ja tulkitsee ympäristöään, voidaan löytää 

tukitoimia, jotka kehittävät lapsen myönteistä itsetuntoa. (Aro ym., 2014, s. 13.) 

Itsetunnoltaan terve ihminen yrittää epäonnistumisen jälkeen enemmän merkityksen 

vähättelystään huolimatta, eli hän ei laske vaatimustasoaan vaan nostaa työmääräänsä. Sen 

sijaan matalan itsetunnon ihmisen yrityshalu vähenee, ja hän laskee vaatimustasoaan ja 

työmääräänsä. Hän saattaa myös lakata yrittämästä kokonaan, koska kokee ettei hänestä 

kuitenkaan ole mihinkään. Terve itsetunto vie uuteen ponnistukseen, kun puolestaan matala 

johtaa masennukseen ja luovuttamiseen. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 47–49.)   

Aron ja kollegoiden (2014, s. 13) mukaan lapsilla ja nuorilla esiintyy seuraavia tyypillisiä 

epätarkkoja ja virheellisiä ajatuksia ja tulkintoja, jotka aiheuttavat itsetunnon laskua: 

virheelliset itsearvioinnit, eriytymätön minäkuva, yksipuoliset arvostukset ja epärealistiset 

odotukset. Jos oppilas tekee epätarkkoja tai virheellisiä itsearviointeja toteamalla esimerkiksi 

epäonnistumisen johtuvan siitä, että hän on tyhmä, voi tilanteeseen puuttua tuomalla esiin 

lapsen onnistumisia toisissa aineissa sekä yhdessä pohtimalla, miten omaa toimintaa voisi 

muuttaa. Monipuolinen ja eriytynyt minäkuva suojaa lasta pettymyksissä. Oppilas voi sanoa, 

että matematiikan koe meni huonosti, mutta harrastuksessa onnistuin hyvin tällä viikolla. Jos 

lapsen on vaikea nähdä itsessään eri puolia, voi yksittäinen palaute vaikuttaa merkitsevästi 

yleiseen itsetuntoon. Toisaalta minäkuva voi olla hyvin eriytynyt, mutta oppilas arvostaa vain 

tiettyä yhtä asiaa, jolloin siinä suoriutuminen vaikuttaa suhteettoman paljon itsetuntoon. 
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Lapsen epärealistiset odotukset suoriutumistaan kohtaan voivat heikentää itsetuntoa lapsen 

havaitessa kykenemättömyytensä saavuttaa ne, varsinkin jos suorituskriteerit ovat 

joustamattomia. (Aro ym., 2014, s. 14.) 
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6 Lasten ja nuorten itsetunnon tukeminen peruskoulussa 

Banduran (2016, s. 13–15) kolmitahoisen vastavuoroisen kausaliteetin (sosiaalis-kognitiivisen 

teorian) mukaan opettaja voi kiinnittää huomiota oppilaan persoonallisiin tekijöihin, 

käyttäytymiseen tai oppimisympäristöön. Oppilaan hyvinvointia voidaan edistää parantamalla 

hänen emotionaalisia, kognitiivisia tai motivoivia prosesseja, esimerkiksi opettaja voi korjata 

oppilaan virheellisiä uskomuksia itsestään ja hänen ajattelutapaansa. Hyvinvointiin voidaan 

vaikuttaa myös muuttamalla oppilaan sosiaalisia olosuhteita tai parantamalla oppilaan taitoja. 

Lisäksi opettaja voi kehittää oppilaan oppimisen taitoja ja itsesäätelyn kykyä sekä muuttaa 

koulun ja luokkahuoneen rakennetta paremmin oppimista tukevaksi. (Pajares, 2006, s. 344.) 

Niilo Mäki Instituutin julkaisussa (Aro ym., 2014) esitellään monenlaisia harjoituksia ja 

tehtäviä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden itsetuntoa. Julkaisu on suunnattu oppilaille, 

joilla on vaikeuksia oppimisessa, mutta se soveltuu myös käytettäväksi kaikkien oppilaiden 

kanssa. Tehtävissä harjoitellaan omista ajatuksista ja tuntemuksista puhumista sekä kehitetään 

oppilaan realistista minäkäsitystä ja itsetuntemusta erityisesti oppijana. Lisäksi harjoitellaan 

oppilaan työskentely- ja oppimistapoja, muun muassa tehdään näkyväksi omaa osaamista, 

tunnistetaan omia taitoja ja haasteita sekä käydään läpi tavoitteiden asettamista, seuraamista ja 

niiden saavuttamista. Viimeisissä harjoituksissa syvennytään kiinnittämään huomiota omiin 

ajatuksiin ja tunteisiin sekä niiden vaikutuksiin toiminnan käynnistäjinä. (Aro ym., 2014, s. 

70–95.) Liitteestä 1. löytyy tarkempi listaus näistä harjoitusalueista. Lisäksi kuvaan 1 olen 

koostanut yhteenvetona Aron ym. (2014) esittämien itsetuntoon vaikuttavien toimenpiteiden 

osa-alueet sekä muussa kirjallisuudessa (mm. Salovaara & Honkonen, 2011; Plummer, 2007) 

esiin tulleita tekijöitä. Itsetunnon kehittymistä voidaan siis tukea kasvattamalla itsensä 

tiedostamisen taitoa, lisäämällä itsetuntemusta ja ohjaamalla työskentely- ja oppimistapojen 

omaksumista, mitkä toteutetaan yhteisöllisessä, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä 

antaen myönteistä ja rohkaisevaa palautetta oppilaille. 
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Kuva 1. Oppilaan itsetuntoa voidaan tukea eri osa-alueiden kautta.  

6.1 Myönteisen ja rohkaisevan palautteen antaminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 52) mukaan palautetta annettaessa 

painotetaan oppilaan vahvuuksia oppijana ja rohkaistaan oppilasta luottamaan omiin 

mahdollisuuksiinsa. Tällöin vahvistetaan myös oppilaan itsetuntoa ja oppimismotivaatiota 

(Opetushallitus, 2014, s. 52).  Oppilaan saama palaute ja tuki vaikuttavat hänen itsearvioonsa, 

minäkäsitykseensä ja pystyvyyden tunteeseensa. Oppilaan itsetunnon tukemisen kannalta 

merkitsevää on, millaista palaute on luoteeltaan, miten se annetaan ja miltä palautteen 

saaminen oppilaasta tuntuu (Aro ym., 2014, s. 15). Tärkeää on myös kiinnittää huomiota 

siihen, missä ja milloin palautetta annetaan (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 117). Opettajan 

vuorovaikutustaidot ovat tämän onnistumisessa avainasemassa (Lintunen, 2007, s. 154). 

Opettaja voi kiittää, kannustaa ja rohkaista oppilasta. Positiivisten asioiden huomaaminen 

ylläpitää ja kasvattaa oppimisen iloa ja motivaatiota (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 116). 

Oppilas voi kuitenkin olla myös kritiikille herkistyneessä tilassa, jolloin hän voi tulkita 

tarjotun avun merkiksi omasta heikkoudestaan, ja myönteinen palaute voikin aiheuttaa 

tunteen, ettei hän oikeasti ole kehun arvoinen. Itseään negatiivisesti arvioivalle lapselle myös 

palautteen runsaus voi tuoda mieleen, että hän on arvioinnin kohteena, mikä edelleen 

kasvattaa hänen kriittistä suhtautumistaan itseensä. Lisäksi oppilas voi kokea myönteisen 
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palautteen epäaitona, jos se on liian yleistä tai sitä on liian paljon. Palautteen tulee olla 

uskottavaa eli sen on kohdistuttava aitoon tekemiseen, minkä aikuinen on myös havainnut 

tapahtuneen. (Aro ym., 2014, s. 15, s. 18; Curry & Johnson, 1990, s. 92.) Tällöin oppilas saa 

myös tarkkaa tietoa onnistumisestaan. Jatkuva yleinen kehuminen voi myös opettaa lapsen 

luottamaan ulkoiseen hyväksyntään oman kokemuksen ja arvioinnin kustannuksella (Curry & 

Johnson, 1990, s. 92). 

Ohjaavaa ja korjaavaa palautetta annetaan oppilaalle säännöllisesti jo työskentelyn aikana, 

jolloin se kohdistuu tiettyyn tilanteeseen ja tekemiseen. Palautteessa kuvataan konkreettisesti, 

mikä meni hyvin, esimerkiksi minkä tehtävän oppilas laski oikein.  Oppilaalle voidaan myös 

kerrata, mikä on työskentelyn tavoite ja miten siihen päästään. Jos oppilas on tehnyt virheitä, 

käydään läpi, mikä siinä meni väärin ja miksi, keskittyen kuitenkin enemmän oikeaan 

ratkaisuun. (Aro ym., 2014, s. 17.) Opettajien käyttämä menetelmä palautteessa on myös 

tuoda yksi asia kerrallaan huomion kohteeksi, eikä esimerkiksi korjata aineessa kaikkia 

virheitä yhdellä kertaa. Yksittäiseen oppilaaseen kohdistuva palaute pyritään myös antamaan 

kahden kesken. (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 117.) Itsetuntoa kasvattaa oppilaalle 

välittyvä mielikuva siitä, että hän on osaava ja pystyvä. Palautetta tulee antaa myös hyvästä 

yrittämisestä ja ponnisteluista, mikä tukee oppilaan sitkeyden kehittymistä (Aro ym., 2014, s. 

17). Oppilaan omiin ponnisteluihin keskittyvä palaute ja asenne virheiden kehittävyydestä 

välittää oppilaalle ajattelutavan, että älykkyyttä voi kasvattaa (Haimovitz & Dweck, 2016; 

Moore & Smith, 2018).  Keskusteluyhteys palautteen annossa antaa oppilaalle 

mahdollisuuden kysyä ja keskustella palautteesta (Aro ym., 2014, s. 17). Oppilaan aito 

kuuleminen, hänestä välittäminen ja hänen ajatusten tärkeänä pitäminen jo itsessään nostaa 

itsetuntoa (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 90).  

6.2 Itsetuntemuksen vahvistaminen 

Itsetuntoa voidaan kohottaa tuomalla esille oppilaan vahvuuksia, myönteisiä ominaisuuksia ja 

missä asioissa oppilas onnistuu (Aro ym., 2014, s. 17; Frank, 2011). Opettaja voi painottaa 

opetuksessaan, että oppilailla on erilaisia osaamisalueita. Yleensä vain niillä alueilla, joita 

ihminen pitää tärkeinä, on merkitystä ihmisen yleiseen itsetuntoon (Mruk, 2006, s. 13). 

Yleinen itsetunto voi tällöin muodostua vääristyneesti oppilaan keskittyessä vain yhteen 

osaamisalueeseensa, eikä huomaa omia vahvuuksiaan toisilla alueilla (Keltikangas–Järvinen, 

1995, s. 28). Jos oppilaan taidot ja odotukset ovat ristiriidassa itselle tärkeässä asiassa, 
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voidaan taidon harjoittamisen lisäksi pohtia taidon merkitystä ja korjata epärealistisia 

odotuksia (Aro ym., 2014, s. 55). Opettaja voi laajentaa oppilaiden käsitystä ja määrittelyä 

tietystä osaamisalueesta (Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007, s. 154-155).  Esimerkiksi 

koululiikuntaan kuuluu paljon erilaisia lajeja, joissa ainakin muutamissa oppilas voi onnistua 

ja kokea pätevyyttä. Sen sijaan, että oppilas toteaisi olevansa yleisesti huono liikunnassa, voi 

mielestäni eriytynyt itsetunto antaa  oppilaalle oivalluksen, että en ole erityisen hyvä 

pallopeleissä, mutta olen taitava suunnistaja.  

Erilaisten tehtävien avulla voidaan auttaa oppilaita tarkastelemaan omia käsityksiä itsestään. 

Plummer (2007, s. 47) ehdottaa esimerkiksi, että kaikki oppilaat kirjoittavat nimettömästi 

omaan paperiinsa, mitä tykkäävät tehdä, kuten: ”Tykkään soittaa pianoa”. Paperit kerätään ja 

jokainen asia luetaan ääneen. Sitten kaikki oppilaat saavat jatkaa virkettä keksimällä, miksi 

itse tykkäisi tehdä mainittua asiaa, kuten: ”Tykkään soittaa pianoa, koska osaan liikuttaa 

sormia nopeasti”. Lopuksi paljastetaan kunkin oppilaan paperi ja kysytään, ketkä muut 

tykkäävät tehdä samaa. Harjoituksen tavoitteena on innostaa oppilaita huomaamaan ja 

hyväksymään toisten erilaista toimintaa sekä pohtimaan, miksi he siitä pitävät. Samalla 

oppilaat huomaavat, mistä samoista asioista he pitävät sekä saavat laajan valikoiman 

aktiviteetteja, mitä haluaisivat ehkä itsekin kokeilla. (Plummer, 2007, s. 47.)  

Plummer (2007, s. 42-43; vrt Aro ym., 2014, s. 76) esittää lisäksi, että oppilaiden kanssa voi 

tehdä oman taitojen kansion. Opettaja kirjoittaa oppilaille paperisiin tähtiin kuvauksen heidän 

taidostaan tai saavutuksestaan. Harjoituksen avulla oppilaat oppivat huomaamaan omat 

vahvuutensa, mikä kehittää lasten itsetuntemusta kuin myös positiivista itsetuntoa. Luokalle 

voi lisäksi asettaa yhteisen tavoitteen, jolloin tehdään jotain kivaa yhdessä, kun kaikki 

oppilaat ovat saaneet kerättyä tietyn määrän tähtiä. Tällöin toiset oppilaat voivat myös 

ehdottaa opettajalle, jos huomaavat jonkin oppilaan ansaitsevan tähden. (Plummer, 2007, s. 

42–43.) 

6.3 Työskentely- ja oppimistaitojen kehittäminen 

Oppilasta ohjataan itse havaitsemaan onnistumiseen tai epäonnistumiseen johtaneita syitä, 

mihin hän voi itse vaikuttaa (Aro ym., 2014, s. 17). Virheiden tekeminen pitää olla sallittua ja 

se pitää hyväksyä luonnollisena osana ihmisyyttä (Frank, 2011). Lisäksi onnistumiseen 

tarvittavia taitoja voidaan opettaa, kuten oppimisstrategioiden käyttöä. Yhdessä oppilaan 

kanssa voidaan asettaa konkreettisia ja realistisia oppimistavoitteita sekä tavoitteita 
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työskentelytaitojen oppimiseen. Oppilaan oppiminen ja edistyminen on myös hyvä tuoda 

näkyväksi.  (Aro ym., 2014, s. 17.) Yleisesti ottaen koulussa heikommin menestyvillä 

oppilailla on käytössään vähemmän erilaisia oppimisstrategioita. He suoriutuvat heikommin 

tiedon hankinnassa ja sen organisoinnissa sekä avun pyytämisessä (Aro ym., 2014, s. 23). 

Oppimisstrategioihin liittyviä taitoja ovat lisäksi tehtävien tekemisen suunnittelu, oman 

toiminnan tarkkailu ja arviointi, tarkkaavuuden suuntaaminen tehtävään ja tehtävän loppuun 

suorittaminen. Oppilaalle on annettava toivoa ja uskoa muutokseen, mutta myös päätösvaltaa 

ja vastuuta omista valinnoistaan (Aro ym., 2014, s. 56–57).  

Oppiminen projekteissa tai muissa haastavissa hankkeissa tukee oppilaiden itsetunnon 

kehittymistä parhaiten. Projekteissa, joissa oppilaat ja opettajat työskentelevät yhdessä on 

ideaalinen tapa opettaa taitojen yhdistämistä, tietoa sekä oppimis- ja tunnetaitoja. 

Oppimistilojen tulee kannustaa oppilaita auttamaan toisiaan, kehittämään itseään ja kokemaan 

löytämisen iloa. (Curry & Johnson, 1990, s. 156.) 

Plummerin (2007, s. 42–43) tähtiharjoitusta voi viedä vielä eteenpäin keskustelemalla ensin, 

mitä tavoite yleensä tarkoittaa, ja laittamalla sen jälkeen oppilaat asettamaan itselleen jonkin 

saavutettavissa olevan ja selkeän tavoitteen. Oppilaan omien tavoitteiden huomioon ottaminen 

vahvistaa oppilaan motivaatiota työskentelyyn (Aro ym., 2014, s. 57). Kokonaistavoite on 

hyvä jakaa vielä pienempiin osatavoitteisiin, jotta tavoite on helpommin saavutettavissa. 

Osatavoitteiden saavuttaminen motivoi oppilaita ja tukee siten heidän itsetuntoaan (Salovaara 

& Honkonen, 2011, s. 114). Hyvä tavoite ohjaa toimintaa selkeästi ja on jollakin tavoin 

arvioitavissa tai mitattavissa sekä sisältää suunnitelman ajankäytöstä. Hyvän tavoitteen vuoksi 

on ponnisteltava, mutta se on myös saavutettavissa kohtuullisella työmäärällä. Lapsi tarvitsee 

kuitenkin aikuisen ohjausta toimivan tavoitteen rakentamisessa. (Aro ym., 2014, s. 57.) 

Oppilaan itsearvioinnin taito kehittyy samalla hänen seuratessaan tavoitteensa saavuttamista.  

Oppilaalle on tärkeää myös tunne siitä, että häntä ymmärretään ja tuetaan niin koulussa kuin 

kotonakin (Aro ym., 2014, s. 17). Opettajan on osattava kohdata hyväksyen ja arvostavasti 

kaikki erilaiset oppijat, ja tarjota heille onnistumisen mahdollisuuksia ja hyviä kokemuksia 

(Lintunen, 2007, s. 154–155). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 30, s. 

65) korostetaan myös opetuksen eriyttämistä ja oppimisen iloa. Esimerkiksi taiteellisilla 

ilmaisukeinoilla ja draamallisilla työtavoilla voidaan edistää oppilaiden kasvua itsensä 

tunteviksi, luoviksi ja itsetunnoltaan terveiksi ihmisiksi (Opetushallitus, 2014, s. 30). 

Itsetunnon kehitykseen vaikuttaa merkittävästi, jos oppilas kokee opettajan suhtautumisen 
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oppimisvaikeuksiin olevan ymmärtämätöntä tai epäreilua. Lieviin oppimisen haasteisiin ei 

välttämättä tarjota tukea niin helposti kuin vaativampiin kognitiivisiin haasteisiin, jolloin 

oppilaalle syntyvä huonommuuden kokemus ilman sosiaalista tukea heikentää itsetuntoa. 

Kodin antamalla tuella on itsetuntoa suojaava vaikutus, ja sillä on erityisesti merkitystä 

silloin, kun lapsella tai nuorella on haasteita kaverisuhteissa tai luokassa on huono ilmapiiri. 

(Aro ym., 2014, s. 17.)   

Vanhemmat voidaan ottaa tehokkaammin mukaan tukemaan oppilaan koulunkäyntiä, sillä 

tutkimusten mukaan vanhempien kiinnostus oppimista kohtaan on yhteydessä oppilaan 

koulusuoriutumiseen. Niilo Mäki Instituution kyselyssä oppilaiden (N=600), joilla oli 

oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia, toiveet lisäavusta kohdistuivat 

vanhemmille 24 prosenttia ja opettajille 23 prosenttia. Vanhempien tulee olla tietoisia, että 

kotitehtävät on asian opettelun lisäksi suunniteltu tukemaan lapsen kehittymistä pystyvyyden 

ja sinnikkyyden taidoissa (Aro ym., 2014, s.17; Hellström, 2008, s. 163). Kotitehtävät 

kuuluvat kuitenkin opettajan menetelmällisen vapauden piiriin (Hellström, 2008, s. 163). 

Vanhemmat voivat tukea lasta oppimaan opettelussa luomalla ilmapiirin, mikä arvostaa 

oppimista ja uskoo, että koulunkäyntitaitoa voi kehittää. Vanhemmat voivat myös rakentaa 

selkeät läksyrutiinit ja tarjota apua sekä asettaa tavoitteita ja palkita yrittämisestä (Aro ym., 

2014, s. 17). 

6.4 Ajattelutapojen ja tunteiden tiedostaminen 

Tutkielman alussa käsitellyn sosiaalis-kognitiivisen vastavuoroisen teorian mukaan ihmisen 

ajattelutavat ja ennakkokäsitykset vaikuttavat siihen, miten ihminen havainnoi ja tulkitsee 

ympäristöään. Ajattelutavat herättävät tunteita ja tunteet vaikuttavat, miten ihminen toimii 

tilanteissa. Ihmisen toiminta puolestaan vaikuttaa takaisin ihmisen havaintoihin ja ajatuksiin. 

Ihminen ei useinkaan ole tietoinen ajatusten, tunteiden ja toiminnan välisistä yhteyksistä. 

Erityisesti lapsilla esiintyy helposti vääristyneitä tulkintamalleja, kuten yleistyksiä ”Olen ihan 

tyhmä”.  (Aro ym., 2014, s. 59.) 

Opettaja voi saada jonkinlaisen käsityksen oppilaan ajattelu- ja toimintamalleista 

havainnoimalla oppilaan käyttäytymistä luokassa ja vapaa-ajalla sekä tehtävien teossa ja 

arviointitilanteissa. Oppimisen kannalta olennaista tietoa saadaan tarkkailemalla, kuinka 

hyvin oppilas jaksaa yrittää ja keskittyä tehtäviinsä. Sinnikäs ponnistelu voi osoittaa oppilaan 

uskoa omiin kykyihin oppimistilanteessa. Sen sijaan tehtävien välttely voi merkitä oppilaan 
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hallinnan ja osaamisen puutetta tai tehtävästä aiheutuneita epämukavia tunteita. Opettajan 

päätelmä jostakin tilanteesta voi olla kuitenkin virheellinen ja sen vuoksi on hyvä pyytää 

myös oppilasta kertomaan oma näkemyksensä tilanteesta. (Aro ym., 2014, s. 34.) 

Koulussa oppilasta voidaan auttaa tunnistamaan erityisesti oppimistilanteisiin liittyviä 

ajattelutapojaan, tunteitaan ja käyttäytymistään sekä oivaltamaan näiden välisiä vaikutuksia 

(Aro ym., 2014, s. 59; Curry & Johnson, 1990, s. 156). Oppilasta voidaan ohjata jättämään 

pois negatiivinen ja kriittinen puhe itsestään. Lisäksi korostetaan, että jokainen ihminen on 

arvokas sinänsä ja että jokaisen tulee kunnioittaa itseään ja pitää huolta itsestään. Lasten tulee 

myös oivaltaa ja hyväksyä se tosiasia, että kaikki eivät voi pitää kaikista. (Frank, 2011.) Frank 

(2011) neuvoo myös onnittelemaan itseään, jos havaitsee että joku ei pidä sinusta, sillä silloin 

on onnistunut olemaan aito itsensä. Oppilasta voidaan auttaa oivaltamaan, että ihmiset 

ajattelevat tilanteissa eri tavoilla ja kokevat erilaisia tunteita. Yhdessäkin tilanteessa ihmiselle 

voi syntyä monenlaisia ajatuksia. Oppilasta ohjataan löytämään vaihtoehtoisia tapoja toimia 

tilanteissa, joissa hän huomaa kokevansa negatiivisia tunteita. (Aro ym., 2014, s. 59.) 

Kokemukseni mukaan joskus on myös hyvä korostaa, että toiset oppilaat kokevat samoja 

tunteita. Musiikintunnilla ensimmäisen luokan erityisoppilas halusi välttämättä päästä 

soittamaan tiettyä instrumenttia ja yritti etuilla tilanteessa. Oppilas sai kiukkukohtauksen ja 

keskustellessani hänen kanssaan sain käsityksen, että hän ei millään uskonut muidenkin 

oppilaiden kokevan pettymystä. Yritin selittää, että kyllä toisetkin välillä pettyvät, mutta he 

eivät vain näytä sitä niin voimakkaasti. Yritin antaa oppilaalle toivoa, että kyllä vielä joku 

kerta tulee myös sinun soittovuorosi.   

Aro ym. (2014, s. 89–95) ehdottavat esimerkiksi, että tunteita voidaan tunnistaa kasvokuvista 

ja piirtää kehonkuvaan, missä kohdissa ja miltä tunteet tuntuvat. Lisäksi voidaan keskustella, 

millaisissa tilanteissa tunne voi syntyä ja mitä hyötyä tai haittaa siitä voi olla. Voidaan myös 

pohtia, miten eri tavoin tunnetta voidaan ilmaista ja millainen tapa olisi sopivin sekä voiko 

itse päättää, miten toimii. Erilaisten sarjakuvien ja tarinoiden avulla voidaan vielä pohtia 

ihmisten käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita erilaisissa tilanteissa sekä vertailla niitä omiin 

kokemuksiin. (Aro ym., 2014, s. 89–95.) 

6.5 Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen 

Yhteisöllisessä koulussa vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne, millä on myönteisiä vaikutuksia 

yksilön ja koko koulun toimintaan sekä turvallisuuteen (Salovaara & Honkonen, 2011). 
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Ryhmään hyväksytyksi tulemisen tunteella on tärkeä rooli itsetunnon kehityksessä (Aro ym., 

2014, s. 17). Mannisen (2018, s. 93) tutkimuksen mukaan nuoren (8 lk.) parempi itsetunto oli 

yhteydessä parempaan kouluviihtyvyyteen. Kouluun kiinnittymistä selittivät merkitsevästi 

oppilaan hyvät sosiaaliset taidot, samoin kuin tuen laatu opettaja–oppilassuhteessa sekä kodin 

ja vertaisten kanssa. Oppilaan emotionaalinen kiinnittyminen kouluun voi tutkimuksen 

mukaan nostaa nuoren itsetuntoa.  Mannisen mukaan on erityisen tärkeää vahvistaa tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja jo peruskoulun alaluokilla ja kehittää siten oppilaiden 

sosioemotionaalista kompetenssia sekä edistää kouluun kiinnittymistä ja koulussa viihtymistä. 

(Manninen, 2018, s. 93.)  

Yhteisöllisyyden edellytyksenä ovat yhteiset arvot, normit ja päämäärät. Sen kehittyminen 

vaatii avoimuutta, luottamusta, vuorovaikutusta ja osallistumista, mitkä puolestaan vaativat 

yhteistä aikaa, paikkaa, rutiineja ja pysyvyyttä. Yhteisön tulee olla keskusteleva ja 

neuvotteleva sekä hyväksyä erilaisuudet. Jokaisen opettajan ja oppilaan on tunnettava 

kelpaavansa ja kuuluvansa joukkoon (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 108). Opettajan 

sensitiivinen oppilaiden huomioiminen ja heidän tunteiden tukeminen hienosäätävät 

luokkahuoneen oppimisilmapiirin myönteiseksi. Hyvään vuorovaikutukseen ja myönteisiin 

oppimistuloksiin vaikuttavat myös luokan toiminnan selkeä organisointi ja opettajan antama 

ohjaus. Lisäksi opettajan asettamat selkeät odotukset tunnille ja rajat käyttäytymiselle 

tehostavat ryhmän toimintaa. (Nurmi ym., 2014, s. 101–102.) Hyvässä ilmapiirissä oppilaat 

viihtyvät ja välittävät toisistaan, ovat avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään ja arvostavat 

toistensa toimintaa. Turvallisessa ympäristössä oppilaat ovat motivoituneita oppimiseen ja 

voivat hyödyntää omaa osaamistaan maksimaalisesti sekä haluavat työskennellä yhdessä 

toisten oppilaiden kanssa. (Salovaara & Honkonen, 2011). 

Koulu ja luokka muodostavat kasvavalle lapselle tärkeän vertaisryhmän, jossa voi harjoitella 

toimimista vuorovaikutussuhteissa, toisten huomioon ottamista, ratkaisemaan ristiriitoja, 

puolustautumaan ja hallitsemaan omia pettymyksen tunteita.  Oppilaan hyväksytyksi 

tuleminen omassa vertaisryhmässään luo turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa oppilaan 

kasvuun, kehitykseen, hyvinvointiin, oppimiseen ja opiskelumotivaatioon. Oppilaiden toisista 

välittämisen tulee ilmetä arjessa toisten tervehtimisenä, kiinnostuksen osoituksena ja 

auttamishaluna.  Opettaja voi antaa oppilaille eväitä solmia ystävyys- ja kaverisuhteita sekä 

ohjata oppilaiden sosiaalista käyttäytymistä niin, että oppilaat oppivat ottamaan jokaisen 

huomioon eikä ketään jätetä kaveripiirien ulkopuolelle. (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 53–

54.) 
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Kouluterveyskyselyn (Luopa ym., 2014, s. 19, s. 73) mukaan osallisuuden kokemus koulussa 

on parantunut. Oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet ovat kehittyneet ja suurin osa nuorista 

uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä luokassa. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) mukaan lasten ja nuorten tulee voida vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Kuitenkin kyselyn mukaan 43 prosenttia peruskoululaisista ei tiennyt, miten koulun asioihin 

voi vaikuttaa. (Luopa ym., 2014, s. 73–74.) 

Kouluissa osallisuutta rakennetaan koulun yhteisillä tapahtumilla, retkillä ja vierailuilla kuin 

myös luokkien välisellä yhteistyöllä sekä kummi-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnalla. 

Osallisuudella tarkoitetaan oppilaan mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, 

päätöksiin ja lähiympäristöönsä. Oppilaat asettavat tavoitteita, pohtivat eri 

ratkaisuvaihtoehtoja, tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun omista toimistaan. Oppilaiden 

motivaatio ja sitoutuminen toimintatapoihin paranee, kun he ovat saaneet itse olla mukana 

niitä suunnittelemassa. Osallisuuteen kasvatetaan aitojen kokemusten kautta. (Salovaara & 

Honkonen, 2011, s. 69.) Osallisuuden tunne ilmenee oppilaan voimaantumisena tuntiessaan 

itsensä päteväksi ja kokiessaan roolinsa merkittäväksi. Oppilaan kokema aikuisen luottamus 

vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja onnistumisen kokemukset kasvattavat itseluottamusta. 

Turvallisessa ryhmässä saa pyytää apua toisilta, kaikkeen ei tarvitse pystyä yksin ja virheet 

voidaan korjata. Oppilas oppii havaitsemaan omia vahvuuksiaan, mutta myös oman 

osaamisensa rajat. (Salovaara & Honkonen, 2011,s. 68–70.) 
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7 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

Itsetunto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja koko elämänkulkuun. Itsetunto 

kehittyy ja osittain muuttuu ihmisen elämänkokemuksissa (mm. Mruk, 2006, s. 30; Roberts, 

2002, s.105; Curry & Johnson, 1990, s. 8). Terve itsetunto ja luottamus omiin kykyihin 

antavat voimavaroja menestymiseen jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Perusopetuksen 

tavoitteena on muun muassa tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon 

omaavaksi ihmiseksi (Opetushallitus, 2014, s. 19). Tämän tutkielman tarkoituksena oli 

selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, miten itsetunto kehittyy lapsuudessa, miten 

muut merkittävät henkilöt vaikuttavat siihen ja miten oppilaan itsetuntoa voidaan tukea 

koulussa.   

Banduran sosiaalis-kognitiivinen teoria nousi esille etsiessäni itsetuntoon ja sen 

lähikäsitteisiin liittyvää kirjallisuutta. Itsetuntoon kuuluva osa-alue itseluottamus on Schunkin 

(2014, s. 504) mukaan vastaava käsite kuin minäpystyvyys, joka on Banduran lanseeraama 

termi perustuen sosiaalis-kognitiiviseen teoriaan. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan yksilön 

uskomuksia omista valmiuksistaan suoriutua tehtävästä (Bandura, 1995, s. 2). Lapsen 

itsetunnon kehittymiseen vaikuttaa osaltaan hänen sosiaalinen ympäristönsä. Sosiaalis-

kognitiivinen teoria syventää tietämystä, miten ihmisen vastavuoroinen vuorovaikutus 

sosiaalisen ympäristön kanssa vaikuttaa hänen oppimiseensa. Teoria on edelleen 

ajankohtainen, kun sen käyttöä sovelletaan ja tutkitaan monilla eri tieteen aloilla, kuten 

koulutuksessa, terveydessä, urheilussa, liike-elämässä, yhteiskunnassa ja kansainvälisessä 

politiikassa (Ahokas, 2005). Google Scholar antaa tällä hetkellä viimeisen kolmen vuoden 

ajalta yli 41 tuhatta hakutulosta termille social-cognitive theory.  

Banduran sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan yksilön ajatusmallit ja tunnereaktiot, 

käyttäytyminen sekä ympäristö vaikuttavat toisiinsa ja muokkaavat yksilön oppimista ja 

kehittymistä. Uuden tehtävän edessä lapsi voi tarvita ulkopuolista rohkaisua, jolloin lapsi 

omaksuu uskomuksen omiin kykyihinsä tehtävän suorittamiseksi. Tehtävän on oltava sopiva 

lapsen kehitystasoon nähden, hieman haastava, mutta ei liian vaikea, jolloin lapsi voi kokea 

käyttäytymisensä seurauksena onnistumisen tunteita, mitkä edelleen kasvattavat hänen 

itsetuntoaan (Bandura, 2016, s. 53). Sopiva ympäristö tukee lapsen toimintaa sekä tarjoaa 

tarvittavat materiaalit ja tuen tehtävässä onnistumiseksi. Sosiaalisen ympäristön hyväksyntä ja 
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kannustava palaute oikein suoritetusta tehtävästä edelleen vahvistavat lapsen uskoa omiin 

kykyihinsä.  

Lapsi oppii havainnoimalla aikuisen ja toisten lasten toimia ja käyttäytymistä, mitä hän voi 

myöhemmin jäljitellä ja toteuttaa omassa käyttäytymisessään, mutta ei välttämättä. Ihmisen 

ennakoinnin ja itsesäätelyn kyvyt sekä sisäiset vaatimukset vaikuttavat siihen, toteuttaako 

yksilö oppimaansa mallia itse. Lapsen moraaliset normit kehittyvät merkittävien aikuisten 

käyttäytymissääntöjen, heidän antaman mallin ja lapsen omaan käyttäytymiseen kohdistuvan 

hyväksynnän tai paheksunnan kautta (Bandura, 2016, s. 53). Jos lapsi on omaksunut 

yhteiskunnassa hyväksyttävät käytöstavat ja arvot, hän ei suoraviivaisesti toteuta näkemäänsä 

huonoa käyttäytymisen mallia ymmärtäen sen omien sisäisten vaatimustensa vastaiseksi. 

Ihmisen kognitio, muun muassa ajattelu ja tunteet, vaikuttaa siihen, miten yksilö reagoi 

ympäristöstään saamiinsa vaikutteisiin. 

Itsetunto voidaan ajatella koostuvan yleisestä, globaalista itsetunnosta ja alakohtaisesti 

eriytyneistä itsetunnoista. Globaalia itsetuntoa voidaan pitää affektiivisena arviona omasta 

arvosta ja alakohtaista itsetuntoa enemmän kognitiivisena arviona omasta arvostaan ja 

kyvystään (Moore & Smith, 2018; Rosenberg ym., 1995). Alakohtainen itsetunto vaikuttaa 

globaaliin itsetuntoon sen mukaan, kuinka tärkeänä yksilö pitää juuri tuota kyseistä alaa 

itselleen. Esimerkiksi hyvä akateeminen suoriutuminen voi nostaa myös yksilön yleistä 

itsetuntoa, jos akateeminen suoriutuminen on itselle merkittävää (Rosenberg ym., 1995). 

Tutkijat ovat havainneet itsetunnossa myös suhteellisen vakaan osan ja tilannekohtaisesti 

muuttuvan osan (Kiviruusu, 2017, s. 16; Donnellan ym., 2012; Mruk, 2006, s. 34, 

Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 31). Globaali itsetunto on nuoruudessa epästabiilimpi, mutta 

siitä kehittyy iän ja kokemusten kautta vakaampi (Donnellan ym., 2012). Myötätuntoisen 

suhtautumisen itseä kohtaan on havaittu suojelevan mielenterveyttä, vaikka vaikeuksia 

kohdatessa itsetunto olisikin matalalla (Marshall ym., 2015, s. 204). Yleistä itsetuntoa on 

usein mitattu itsearviona suoralla Rosenbergin itsetuntomittarilla, mikä on 10-kohtainen 

nopea testi (Rosenberg, 1965). Tutkielmani lähdeluettelosta löytyy linkki englanninkieliseen 

ja myös Terveyskeskuksen suomenkieliseen testiin (Terveyskeskus), joita voi halutessaan 

kokeilla. 

Terveeseen itsetuntoon kuuluu tunne siitä, että on osaava, hyväksytty ja rakastettu (Plummer, 

2014, s. 13).  Itsetunto kasvaa merkittävien toisten henkilöiden hyväksynnästä ja 

arvostamisesta kuin myös omista onnistumisen kokemuksista. Terveen itsetunnon omaava 
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ihminen kokee pettymykset osana elämää ja oppimistilanteina. Ihminen ymmärtää, että 

pettymyksiä tulee kaikille joskus, vaikka ne eivät aina näy ulospäin (Keltikangas–Järvinen, 

1995, s. 23). Mielestäni tämän asian kiteyttää hyvin vanha sanonta: ”Älä kadehdi sen ihmisen 

iloja, jonka murheita et tunne”. Varsinkin sosiaalisen median aikakaudella ihmisten elämä 

näyttäytyy usein onnellisena ja energisenä, sillä mieluummin muille jaetaan iloisia ja kauniita 

asioita omasta elämästä kuin murheita. Erityisesti lapset ja nuoret, joiden minäkäsitys ja 

itsetunto eivät ole vielä täysin kehittyneet, voivat kokea sosiaalisen vertailun haastavana 

itsetunnolleen (Woods & Scott, 2016). 

Vanhemmat vaikuttavat merkitsevästi lapsen itsetunnon kehittymiseen. Vanhemman hyvän 

hoidon, hyväksynnän ja rakkauden (peilisuhteen) kautta lapselle välittyy tunne, että hän on 

hyvä (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 153; Lehtinen & Kuusinen, 2001, s.30; Roberts, 2002, s. 

8; Plummer, 2014, s.16). Lapsen tulee voida ilmaista kaikenlaisia tunteita ja kokea, että myös 

negatiiviset tunteet ovat normaaleja ja kuuluvat osana elämää. Tunteiden kohtaamisen, 

tunnistamisen ja hallinnan kautta lapsi oppii hyväksymään ja tuntemaan itsensä (Roberts, 

2002, s. 30). Vanhempien ajattelumallit ja omat kasvukokemukset vaikuttavat siihen, 

millainen kasvuympäristö lapselle muodostuu. Tutkimusten mukaan parhaimmaksi 

vanhemmuustyyliksi on osoittautunut auktoritatiivinen tai myös ohjaavaksi tyyliksi nimetty 

kasvatuskäytäntö, jossa vanhempi asettaa ja perustelee lapselle selkeät rajat ja odotukset, 

mutta on vallankäytössään lasta kuunteleva, huomioonottava, lempeä ja kohtuullinen. 

Vanhempi osoittaa myös aitoa kiinnostusta lapsen elämää, ajatuksia ja tunteita kohtaan. 

Auktoritatiivisessa ilmapiirissä kasvaneista lapsista tulee tutkimusten mukaan omatoimisia ja 

yhteistyökykyisiä (Baumrind, 2012). Lisäksi on havaittu yhteys lasten parempaan 

motivoitumiseen, koulumenestykseen sekä fyysiseen ja sosiaaliseen itsetuntoon (Nurmi ym., 

2014, s. 100; Martinez ym., 2019).   

Kaikki kasvattajat tekevät kuitenkin virheitä. Myöntäessään oman epätäydellisyytensä 

kasvattaja antaa tilaa myös lapsen virheille. Hyvä kasvattaja ja vanhempi osaa näyttää omalla 

esimerkillään, kuinka toimitaan silloin, kun on itse tehnyt jotain väärin, eli hän osaa pyytää 

lapselta anteeksi (Hermanson, 2012). Hämmentävää on, että vielä tänä päivänä muutamissa 

Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Britanniassa, Italiassa, Belgiassa ja Tšekissä, aikuisten 

fyysistä lapsiin kohdistuvaa kurittamista pidetään edelleen sallittuna (Leppänen, 29.11.2018). 

Se mikä aikuisten välisessä kanssakäymisessä on kriminalisoitua, onkin lapseen 

kohdistuessaan hyväksyttyä, on itsessään absurdi ajatus, eikä tarjoa lapselle esimerkillistä 
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mallia siitä, kuinka toimitaan tilanteissa, kun ollaan tyytymättömiä tai vihaisia toisen 

toimintaa kohtaan. 

Tutkielmassani perehdyin erityisesti alakouluiässä olevien lasten kehitysvaiheisiin.  Laajan 

ikähaarukan vuoksi alakoulun oppilaiden kehitysvaiheisiin kuuluu keskilapsuus, 

varhaisnuoruus sekä osittain murrosikä. Keskilapsuudessa lapselle kehittyy vertailukyky 

toisiin ihmisiin ja siten käsitys omasta osaamisesta ja pystyvyydestä tulevat realistisemmiksi. 

Tällöin on erityisen tärkeää, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Tehtävien tulee 

kuitenkin olla sopivan haasteellisia, jotta lapsi oppii sinnikkyyttä ongelmien ratkaisussa 

(Bandura, 1995, s. 3). Käsityön tuntien yhteydessä yhtenä tavoitteenani on usein ollut ilon 

kokeminen omasta työstä. Voidakseen kokea iloa ja onnistumisen tunteita itse tehdystä 

tuotteesta pitää sen tekemisen olla sopivan haastavaa, mutta ei myöskään liian vaikeaa. 

Tällainen tavoite kannustaa oppilasta positiiviseen ajatteluun ja kiinnittää huomion omiin 

onnistumisen kokemuksiin. Samalla oppilaan itsetunto kasvaa sekä itsearvioinnin ja 

itsereflektion taidot kehittyvät. Tällöin toimitaan myös oppimisen kannalta otollisella 

lähikehityksen vyöhykkeellä. Varhaisnuoruudessa ja murrosiässä lapsen minäkäsitys ja 

pätevyydenkokemukset ovat kaikkein matalimmalla lapsen liittäessä ihanneminäänsä yhä 

vaativampia odotuksia samalla, kun hän käy läpi suuria fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia (Aro 

ym., 2014 s. 14; Lintunen, 2007, s. 153). Nuori onkin erityisen herkkä itseensä liittyville 

kommenteille.  

Lapsen itsetuntoa voidaan tukea koulussa yksinkertaisimmillaan huomioimalla jokaisen 

oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä antamalla aitoa myönteistä ja kannustavaa palautetta. 

Rakentavassa palautteessa kiinnitetään huomio ratkaisun löytymiseen ja virheistä oppimiseen. 

Itsetunnon tukemisen kannalta on tärkeää huomata oppilaan onnistumiset ja tehdä oppilaan 

edistyminen näkyväksi oppilaalle itselleen sekä huomata myös hyvä yrittäminen. Opettaja voi 

erilaisten tehtävien avulla kasvattaa oppilaiden itsetuntemusta ja painottaa, että oppilailla on 

erilaisia osaamisalueita ja että kaikki ovat yhtä tärkeitä. Oppilaan itsetunto kasvaa, kun hän 

saavuttaa tavoitteensa. Oppilaita voi ohjata asettamaan itselleen mitattavissa olevia 

oppimistavoitteita ja neuvoa keinoja, kuinka ne voidaan saavuttaa. Opettaja voi esimerkiksi 

keskustella ja harjoitella oppilaiden kanssa, kuinka kokeeseen voi lukea. Erityisesti 

oppimishaasteissa, mutta muutenkin, myös vanhempien tietoisuutta voidaan lisätä heidän 

merkityksestään oppilaan koulunkäynnin tukena. Koulussa voidaan myös opetella 

tunnetietoisuutta, ja kuinka tunteet vaikuttavat ajatteluun ja sitä kautta myös toimintaa, kuin 

myös päinvastoin. Koulussa on myös pyrittävä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
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harjoitella vuorovaikutustaitoja. Koko koulun yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuuden 

kokemus luo turvallisuutta, mutta ennen kaikkea nostaa oppilaiden kuulluksi ja hyväksytyksi 

tulemisen tunnetta, mikä on tärkeä edellytys itsetunnon kehityksessä.    

Opettaja on varsin haasteellisen tehtävän edessä toimiessaan päivittäin vuorovaikutuksessa 

lasten kanssa. Väistämättä opettaja toimii myös käyttäytymisen mallina oppilaille Banduran 

sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan. Tutkimusten mukaan opettajan terve itsetunto 

vaikuttaa myös oppilaiden itsetuntoon sitä kohottaen (Lawrence, 1999, s. xii). Doumen ja 

kollegat (2011) havaitsivat tutkimuksessaan Belgiassa, että opettajien ja ensimmäisen luokan 

oppilaiden (6 v.) välinen konflikti heikensi lasten itsetuntoa ja siten epäsuorasti vaikutti myös 

lasten aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymiseen. Lapset herkästi sisäistävät kokemansa 

opettajan negatiivisen vuorovaikutuksen omaksi käsityksekseen itsestään. Doumen ja kollegat 

(2011) ehdottavat, että opettajan tietoisuutta oman käyttäytymisen vaikutuksista lasten 

psykologiseen hyvinvointiin pitää lisätä. Lisäksi opettajan tulee pyrkiä huomioimaan ja 

palkitsemaan lasten positiivista käyttäytymistä ja kertomaan käyttäytymisen tavoitteet 

myönteisessä hengessä. 

Itsetunnosta ja sen lähikäsitteistä tutkijat ovat antaneet hieman erilaisia ja osittain päällekkäin 

meneviä määritelmiä. Sinänsä tämä ei ole yllätys, koska kyseessä on ihmismielen vaikeasti 

rajattavat sisäiset uskomukset ja tunteet.  Tutkielmassani pyrkimyksenäni oli hahmottaa 

itsetunnon käsitettä ja ymmärtää sen pääpiirteet. Psykologiaa en ole varsinaisesti opiskellut, 

joten itsetunnon teoreettisessa tarkastelussa voi siltä osin olla heikkouksia. Halusin kuitenkin 

syventää omaa tietämystäni juuri tällä saralla. Itsetunnon aihepiirin rajaaminen tutkielmaani 

oli jokseenkin haastavaa, koska siihen vaikuttavat ja liittyvät niin monet tekijät, melkeinpä 

koko ihmiselämä. Itsetuntoa on myös tutkittu paljon ja aineistoa löytyy runsaasti, mikä on 

sinänsä hyvä asia, mutta toisaalta laajasta aineistosta juuri itseä kiinnostavien ja olennaisten 

artikkelien löytäminen voi olla vaivalloista. Google Scholarissa termillä self-esteem löytyy 

tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa viitettä ja pelkästään lapsiin kohdistuen (self-esteem in 

children) viimeisen kolmen vuoden ajalta yli 61 tuhatta osumaa.  

Tutkielmassani olen käyttänyt monipuolisesti aineistoa sisältäen väitöskirjoja, tutkijoiden 

kirjoittamia kirjoja ja oppaita sekä tutkimuksista julkaistuja artikkeleita. Olen perehtynyt niin 

kotimaiseen kuin myös kansainväliseen kirjallisuuteen. Olen pyrkinyt käyttämään vain 

vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita lisäten siten aineistoni luotettavuutta. Tavoitteenani on 

ollut tarkastella eri tutkijoiden näkemyksiä objektiivisesti, mitä osaltaan on edesauttanut 
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vahvan ennakkokäsitykseni puuttuminen viitaten kokemattomuuteeni psykologisen tieteen 

parissa. Tutustuin aiheeseen ensin yleisesti lukemalla perusteoksia kuin myös toisten aiheesta 

tekemiä tutkielmia ja tutkimuksia. Aiheen rakentelussa ja sen rajaamisessa käytin apuna 

ajatuskarttaa ja keskittymällä tutkimuskysymyksiini sekä etsimällä vastauksia 

peruskysymysten mitä, miten ja miksi avulla. Perehdyin merkittävien tutkijoiden alkuperäisiin 

teorioihin ja tutkimuksiin sekä lisäsin käsitystäni itsetunnon tutkimuksen tämän hetkisestä 

tilanteesta etsimällä uusimpia tutkimustuloksia aiheesta. Saatavuuden mukaan pyrin 

löytämään ja käyttämään alkuperäisiä tietolähteitä. Pystyin keskittymään tutkielmani 

tekemiseen yhtäjaksoisesti. Periaatteenani on ollut toimia hyvän tieteellisen käytännön 

mukaan noudattaen yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkielman teossa kunnioittaen samalla 

muiden tutkijoiden saavutuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2015, s. 24). Tämän 

tutkimusraportin koostamisessa olen käyttänyt apuna Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 176–

183) esittämiä ohjeita.  

Pelkästään alakouluikäisiin pienempiin lapsiin kohdistuvaa tutkimustietoa löytyi hieman 

vähemmän johtuen tutkimuksen haasteellisuudesta itsetunnon ollessa tuossa iässä vielä 

muovautuvassa ja muuttuvassa kehitysvaiheessa. Lisäksi lasten kyky ymmärtää omia tunteita 

ja ajatuksia sekä kertoa niistä tuovat mukanaan myös omat vaatimuksensa 

tutkimusmenetelmille. Esimerkiksi Doumen ja kollegat (2011) käyttivät kolmea eri lapsille 

suunnattua testausmenetelmää saadakseen luotettavan käsityksen 6-vuotiaiden itsetunnosta. 

Baumeister ja kollegat (2003, s. 7) kritisoivat yleisesti, että monissa tutkimuksissa 

koehenkilöiden itsearviona mitattua itsetuntoa verrataan myös heidän itsearviona tekemiin 

psykologisiin testeihin, esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin. Objektiiviset tutkimustulokset ovat 

osoittaneet, että korkean itsetunnon omaavat henkilöt arvioivat yleensä myös sosiaaliset 

taitonsa todellisuutta korkeammiksi kuin matalan itsetunnon omaavat henkilöt aiheuttaen näin 

vääristymän tutkimustuloksiin. Baumeister ja kollegat (2003) peräänkuuluttavatkin itsetunnon 

seurausten tutkimuksessa objektiivisia mittausmenetelmiä. Tässä tutkielmassani fokuksena on 

kuitenkin ollut tutkijoiden esittämät tutkimustulokset, eikä niinkään tutkimusmenetelmät.       

Olen rajannut tämän tutkielman ulkopuolelle muun muassa tarkastelun itsetunnon 

eroavaisuuksista sukupuolen mukaan kuin myös kulttuuriset eroavaisuudet. Tutkijat ovat 

havainneet esimerkiksi, että itsetunnon ja hyvinvoinnin välillä on suurempi yhteys 

individuaalisuutta korostavissa kulttuureissa kuin kollektiivissa kulttuureissa, esimerkiksi 

Kiinassa (Jordan, Zeigler-Hill & Cameron, 2015, s. 523). Itsetunnon merkitystä tästä 

näkökulmasta voisi olla mielenkiintoista tarkastella lähemmin. Tähän liittyen myös 
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sosioekonomisen aseman ja sen merkityksen tutkiminen itsetunnon kehityksessä voi tarjota 

kiinnostavan tutkimuskohteen. Itsetuntoa voi tarkastella myös erityisoppilaiden näkökulmasta 

ja esimerkiksi, miten inkluusio vaikuttaa siihen. Viime aikoina on tutkittu myös ruutuajan ja 

sosiaalisen median vaikutusta itsetuntoon sekä toisaalta myös fyysisen aktiivisuuden 

interventioiden vaikutuksia. Lisäksi harrastusryhmiin kuulumisella voi olla positiivisia 

seurauksia itsetuntoon. Tutkielmassani en myöskään perehtynyt kattavasti opettajien 

itsetunnon merkitykseen oppilaiden itsetunnon kehittymisessä. Mielenkiintoista olisi myös 

tutkia opettajien käsityksiä itsetunnosta ja heidän käyttämistään pedagogisista menetelmistä 

sen tukemiseksi oppilailla. 

Itsetuntoon perehtyminen on antanut minulle eväitä ymmärtää syvemmin oman 

käyttäytymisen merkittävyyttä niin vanhempana kuin myös kasvattajana. Toivon myös, että 

muut vanhemmat, kasvatustieteen opiskelijat sekä lasten ja nuorten parissa työskentelevät 

voivat löytää tästä tutkielmasta itselleen jotain uutta omaa kehittymistään tukevaa tietoa. 

Lapsia kannattaa myös pysähtyä kuuntelemaan, sillä he osaavat yllättävän hyvin kertoa, mitä 

kaipaavat meiltä aikuisilta, eikä se ole rajatonta vapautta tai hienoimpia tarvikkeita. Valkosen 

(2006, s. 106) tutkimuksen mukaan 11–13-vuotiaiden mukaan hyvä vanhemmuus on sitä, että 

lapsella on sellainen olo, että vanhemmat välittävät ja ymmärtävät. Arjessa se näkyy 

huolehtimisena, ohjauksena ja rajoina, mutta myös kiinnostuksena, kyselynä ja kuunteluna 

sekä yhdessä olon ilona. Nämä samat eväät toimivat hyvänä ohjeena myös luokanopettajan 

toimessa ja antavat suotuisan kasvualustan lapsen terveelle itsetunnolle.     
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Liite 1. Oppilaan itsetuntoa tukevat harjoitusalueet 

Kooste Niilo Mäki Instituutin julkaisussa (Aro ym., 2014) esitetyistä oppilaan itsetuntoa 

tukevista tehtäväalueista. 

Itsetuntoa tukevat  

osa-alueet 

Tehtävä- ja harjoitusalueita 

 

Itsetuntemus (minäkäsitys) 

 

Itselle tärkeät asiat elämässä 

Omien piirteiden tunnistaminen ja niiden merkittävyys 

Minäkäsityksen monipuolisuus 

Omat vahvuudet  

Myönteinen palaute itselle 

Myönteisen palautteen vastaanotto 

Oma oppimis- ja kouluhistoria 

Tulevaisuuden (oppimis-) toiveet 

Vaikeuksiin liittyvät omat selitysmallit 

Työskentely- ja oppimistavat 

 

Mitä osaan ja mihin kaipaan harjoittelua? 

Oman osaamisen ja kehittymisen huomaaminen 

Motivaation löytäminen oppimiseen ja harjoitteluun 

Hallinnan tunteen kokeminen, pystyn vaikuttamaan tuloksiin 

Omat tavoitteet 

Tavoitteiden asettaminen, seuraaminen ja saavuttaminen 

Oman työskentelyn havainnointi ja arviointi 

Oman työskentelyn suunnittelu, työskentelystrategioiden 

käyttö 

Ajatusten ja tunteiden 

tiedostaminen 

 

Auttavien ja haittaavien ajatusten tunnistaminen 

Ajatusten yhteys tunteisiin ja toimintaan 

Omien ajatusten havainnointi 

Erilaisten tunteiden tunnistaminen 

Omien toimintatapojen havainnointi 

Omien toimintatapojen seurausten pohdinta 

Ajatus-tunne-toiminta yhteyden oivaltaminen 

Hyväksytyksi tulemisen kokeminen vertaistuen kautta 
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