
Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen 
itsetunto ja sen tukeminen 

Mari Kallunki 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Syyslukukausi 2015 

Opettajankoulutuslaitos 

Jyväskylän yliopisto 

  



TIIVISTELMÄ 

Kallunki, Mari. 2015. Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen 
itsetunto ja sen tukeminen. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen itsetunto koulussa hyvin 

menestyvillä 9.-luokkalaisilla tytöillä on. Tutkimuksessa itsetuntoa lähestyttiin 

kaksiulotteisen mallin kautta, jossa itsetunnon kuvataan rakentuvan 

itsearvostuksesta ja minäpätevyydestä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, 

millä tavoin opettajat voivat vaikuttaa hyvin menestyvien oppilaiden 

itsetuntoon. Tavoitteena oli nuorten oman äänen kautta saada tietoa siitä, 

millaista apua ja tukea koulussa hyvin menestyvät 9.-luokkalaiset tytöt 

toivoisivat opettajiltaan lisää.  

Tutkimusaineisto kerättiin huhti- ja toukokuussa 2015 teemahaastatteluin. 

Yksilöhaastatteluihin osallistui yhteensä kuusi koulussa hyvin menestyvää 9.-

luokkalaista tyttöä kahdesta keskisuomalaisesta yläkoulusta. Aineisto 

analysoitiin kvalitatiiviselle tutkimusotteelle sopivan aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin  keinoin.  

Tuloksista ilmeni, että koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten 

tyttöjen itsetunto on ennemmin myönteinen kuin kielteinen. Aineistossa oli 

kuitenkin ristiriitaisuutta, sillä esimerkiksi kaikki tytöt kertoivat olevansa 

tyytyväisiä itseensä, mutta samanaikaisesti suurin osa heistä kuvasi itseensä 

kohdistuvia tyytymättömyyden tunteita. Hyvään itsearvostukseen viittasi 

kaikkien tyttöjen ylpeys itsestä sekä tyytyväisyys omaan koulumenestykseen ja 

ulkonäköön. Toisaalta hyvästä koulumenestyksestä huolimatta kaikki 

tutkittavat ilmaisivat epävarmuutta omaasta osaamisestaan, mikä voidaan 

tulkita viittaukseksi heikosta minäpätevyyden tunteesta.  
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nuoruus, teemahaastattelu   
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1 JOHDANTO 

”Vaatimukset ovat valtavat, epävarmuus samoin eikä väsymyksellä ole mitään rajaa. Se, 
että pitää olla tehokkaampi kuin jaksaa, pätevin kaikista ja sitä paitsi kaiken aikaa, on 
nuorten kiusana lukiossa ja jopa peruskoulun yläasteella. Varsinkin tyttöjen pitää olla 
joka tavalla täydellisiä.” (Rose & Perski 2010, 144.) 

Viime vuosina mediassa on painottunut, miten tärkeää jokaisen on täyttää sekä 

ulkonäköön että suorituskykyyn liittyvät korkeat vaatimukset (Harter 2012, 

164; Uusikylä 2006, 46). Näiden lisääntyvien vaatimusten keskellä ei ole ihme, 

että moni lapsi ja nuori alkaa ajatella, ettei kelpaa. Kun näiden odotusten 

rinnalle lisätään vielä kilpailu- ja tietoyhteiskunnan odotukset, herkimpien 

lasten ja nuorten kohdalla on riskinä ajautua suurempiin ongelmiin. Vaikuttaa 

siltä, ettei Suomen koulujärjestelmä ainakaan helpota lasten ja nuorten oloa, 

sillä jatkuva vertailu ja suorituskeskeisyys murentavat heidän itsetuntoaan 

entisestään ja altistavat mielenterveysongelmille. (Uusikylä 2006, 45.) 

Koko länsimaiselle yhteiskunnalle on ominaista, että aikaansaannokset ja 

onnistumiset määrittelevät sen, kuinka hyvänä ihminen voi pitää itseään. 

Nykyisin on valtava haaste itsetunnolle arvostaa itseään riippumatta omasta 

menestyksestä. (Keltikangas-Järvinen 1995, 19.) Tämä on ongelmallista, sillä 

ihmisen on vaikea olla tyytyväinen elämäänsä, jos hän ei pysty näkemään sitä 

arvokkaana ilman suoritusten tuomaa mielihyvää (Keltikangas-Järvinen 2006, 

102).  

Itsetunto on käsitteenä jokaiselle tuttu, mutta arkipuheessa sillä usein 

kuvataan toisistaan poikkeavia asioita. Koska itsetunnosta ei ole olemassa yhtä 

oikeaa määritelmää, tässä tutkimuksessa itsetuntoa on päädytty tarkastelemaan 

kaksiulotteisen itsetuntomallin (two-dimensional model, dual model, two-factor 

theory) kautta. Kaksiulotteisessa mallissa itsetunnon kuvataan jakautuvan 

kahteen osaan: itsearvostukseen (self-worth) ja minäpätevyyteen (self-

competence). Näin ollen kyseisessä teoriassa itsetunnon ajatellaan 

muodostuvan arvostuksestamme sekä sitä kohtaan millaisia olemme että 

mitä pystymme tekemään. (Miller & Moran 2012, 41.)
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Usein virheellisesti ajatellaan, että heikko itsetunto on vain koulussa 

huonosti menestyvien oppilaiden ongelma, vaikka todellisuudessa itsetunnolla 

ei ole mitään tekemistä ihmisen aseman tai menestyksen kanssa (Keltikangas-

Järvinen 2006, 100). Näin ollen koulussa erinomaisesti menestyvä oppilas ei 

välttämättä koskaan koe varmuutta eikä tyytyväisyyttä saavutuksistaan 

(Scheinin 2000, 153). Hyvin koulussa menestyvän oppilaan mahdolliset 

henkiset ongelmat jäävät helposti vanhemmilta ja opettajilta huomaamatta, 

koska vahva sitoutuminen kouluun ja hyvät arvosanat kätkevät vaikeudet 

taakseen (Salmela-Aro & Tuominen-Soini 2013, 251).  

Tytöillä itsetunnon rakentumisessa korostuvat eniten sosiaalisten 

suhteiden merkitys ja ulkonäkö (AAUW 1992; Lawrence 2006, 38; Raevuori ym. 

2007, 1628–1629). Keltikangas-Järvisen (2006, 113–114) mukaan tyttö voi 

menestyä hyvin, vaikka hänen itsetuntonsa ei olisikaan kovin hyvä, sillä tytöillä 

suoritukset eivät ole niin suoraan yhteydessä heidän itsetuntoonsa. Hyvin 

koulussa menestyvä tyttö voi ajatella, ettei hän ole erityisen etevä, mutta hän 

tietää menestyvänsä päättäessään lukea tarpeeksi. Tästä ilmiöstä on 

koulumaailmassa käytetty nimitystä ”kiltin tytön syndrooma”.  

Rosen ja Perskin (2010, 10–11, 144) mukaan hyvin menestyvät oppilaat 

voivat kärsiä kuluttavasta itsensä epäilystä, mikä johtaa siihen, että 

suorituksista tulee heidän tapansa saada vahvistusta itsetunnolleen. Viimeisen 

20 vuoden aikana henkiset ongelmat ovat lisääntyneet huimasti, ja tänä päivänä 

peräti 70 % apua hakevista on juuri nuoria naisia. Ongelmien perustana on 

ajatus siitä, että jos ei ole tehokas, ei kelpaa. Tehokas pitää olla koko ajan, paras 

kaikessa – kaunein, hoikin, älykkäin, menestynein, sosiaalisin. Tämä itsetuntoa 

murentava suorituskeskeisyys ja toisiin vertaaminen alkaa usein jo alakoulussa, 

mistä johtuu, että lukiossa monilla nuorilla on jo vakavia itsetunto- ja 

mielenterveysongelmia.  

Itsetuntotutkimusten viidakko on hyvin laaja, joten on mahdotonta 

luetella, mistä kaikista näkökulmista itsetuntoa on tutkittu ja kenen toimesta.

Omaa tutkimustani lähimpänä on kuitenkin Opetushallituksen teettämä 

osatutkimus yhdeksäsluokkalaisten itsetunnosta, joka osoittaa 
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yhdeksäsluokkalaisten kognitiivisen minäkäsityksen ja itsetunnon olevan 

pikemmin myönteinen kuin kielteinen (Scheinin 2000, 173). Kyseisen 

tutkimuksen toteutuksesta on kulunut jo 15 vuotta, joten on tärkeää selvittää, 

onko yhteiskunnan muuttuminen suorituskeskeisemmäksi vaikuttanut nuorten 

itsetunnon tasoon.  

Tässä tutkimuksessa pyritään teemahaastatteluin kerättävän aineiston 

avulla saamaan laadullista tietoa siitä, millainen itsetunto koulussa hyvin 

menestyvillä 9.-luokkalaisilla tytöillä on. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 

millä tavoin opettajat vaikuttavat koulussa hyvin menestyvien oppilaiden 

itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi tutkimus kysyy, 

millaista apua ja tukea koulussa hyvin pärjäävät 9.-luokkalaiset tytöt toivoisivat 

opettajiltaan lisää.  
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2 ITSETUNNON ULOTTUVUUDET

 

2.1 Mitä itsetunnolla tarkoitetaan? 

 

Itsetunto on käsitteenä kaikille tuttu, mutta arkipuheessa sitä käytetään usein 

virheellisesti synonyymisena minäkäsityksen, minäkuvan, itsetuntemuksen ja 

identiteetin kanssa. Ehkä yleisimmin itsetunto (self-esteem) sekoitetaan 

minäkäsitykseen (self-concept), vaikka todellisuudessa itsetunto on yksi 

minäkäsityksen osa. (Miller & Moran 2012, 3; Salmivalli 1999, 17, 117; Schaffer 

2006, 78.) Minäkäsitys tarkoittaa sitä, kuinka ihminen kuvailee itseään ja 

ominaisuuksiaan, eli millaisena ihmisenä hän itsensä näkee (Canfield & Wells 

1976, 1; Miller & Moran 2012, 18; Schaffer 2006, 78). Näin ollen minäkäsitys 

vastaa kysymyksiin ”Kuka minä olen?” tai ”Millainen minä olen?” (Salmivalli 

1999, 118; Scheinin & Niemivirta 2000, 13; Toivakka & Maasola 2012, 15). 

Minäkäsitys on siis ihmisen kokonaisvaltainen näkemys omasta 

persoonallisuudestaan ja siihen liittyvistä ominaisuuksista (Aro ym. 2014, 10; 

Bhatti, Derezotes, Kim & Specht 1989, 36; Koppinen, Korpinen & Pollari 1994, 

115–116).  

Millerin ja Moranin (2012, 18, 37) mukaan minäkäsitys sisältää sekä 

kuvailevan että arvioivan puolen (kuvio 1). Minäkäsityksen kuvailevaa osaa 

kutsutaan minäkuvaksi (self-image), johon kuuluvat esimerkiksi ihmisen 

sukupuoli, ammatti, kansalaisuus ja perherooli. Minäkuva tarkoittaa 

yksinkertaistettuna ihmisen tietoisuutta omista henkisistä ja fyysisistä 

ominaisuuksistaan (Lawrence 2006, 3). Itsetunto (self-esteem) puolestaan on 

minäkäsityksen subjektiivis-affektiivinen arvio, joka kuvaa sitä, kuinka hyvinä 

ja arvokkaina ihminen pitää näitä ominaisuuksiaan (Baumeister, Campbell, 

Krueger & Vohs 2003, 2; Gecas 1982, 4; Miller & Moran 2012, 18). Näin ollen 

ihmisen itsetuntoon kuuluu hänen henkilökohtainen käsitys itsestään ja tunne 



 

 

omasta hyvyydestä (Baumeister ym. 

Perski 2010, 45). Itsetuntoa

minäkuvan väliin jäävän 

haavekuvaansa ihminen uskoo olevansa sit

(Lawrence 2006, 5; Miller & Moran 2012, 19, 37

itsetunnon tutkijoista, psyko

itsetunnon seuraavanlaisella kaavalla: 

 

KUVIO 1. Itseä kuvaavien käsitteiden

Jotta itsetunnosta käsitteenä saataisiin ymmärrettävä ja kaikille ihmisille samaa 

tarkoittava, sitä on määritelty monin tavoin eri teorioita lähtökohtana käyttäen 

(Kalliopuska 1997, 9; Toivakka & Maasola 2012, 15). Määritelmien vaihtelevuus 

kertoo siitä, että eri alojen tutkijat ovat tarkastelleet itseen liittyviä käsitteitä eri 

näkökulmista ja teorioista 

2012, 17). Kaksi usein käytettyä mallia 

minäpätevyytenä tai itsearvostuksena (Mruk 2006, 16

ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, tässä tutkimuksessa itsetuntoa on 

päädytty tarkastelemaan 

dual model, two-factor theory) kautta. Ei ole itsestäänselvää, että kahden 

muuttujan malli on aina tehokkaampi kuin yhden muuttujan, mutta 

tapauksessa minäpätevyyden 

itsetunnon määritelmästä tehokkaamman

2006, 24).  

minäkäsitys

minäkuva

(Baumeister ym. 2003, 2; Coopersmith 1967, 5;

Itsetuntoa voidaan siten tarkastella myös ihanneminän ja 

minäkuvan väliin jäävän kuilun perusteella, sillä mitä lähempänä omaa 

haavekuvaansa ihminen uskoo olevansa sitä parempi itsetunto hänellä on 

5; Miller & Moran 2012, 19, 37). Yksi tunnetuimmista 

itsetunnon tutkijoista, psykologi William James (1983, 296), 

itsetunnon seuraavanlaisella kaavalla: itsetunto = saavutukset : pyrkimykset.

 

käsitteiden keskinäinen suhde  (Miller & Moran 2012, 18)

Jotta itsetunnosta käsitteenä saataisiin ymmärrettävä ja kaikille ihmisille samaa 

tarkoittava, sitä on määritelty monin tavoin eri teorioita lähtökohtana käyttäen 

ka 1997, 9; Toivakka & Maasola 2012, 15). Määritelmien vaihtelevuus 

kertoo siitä, että eri alojen tutkijat ovat tarkastelleet itseen liittyviä käsitteitä eri 

oista sekä erilaisia metodeita käyttäen (Miller & Moran 

n käytettyä mallia kuvaavat itsetunnon yksiulotteisesti joko 

minäpätevyytenä tai itsearvostuksena (Mruk 2006, 16–19). Koska 

ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, tässä tutkimuksessa itsetuntoa on 

n kaksiulotteisen itsetuntomallin (two-dimensional model, 

factor theory) kautta. Ei ole itsestäänselvää, että kahden 

muuttujan malli on aina tehokkaampi kuin yhden muuttujan, mutta 

vyyden ja itsearvostuksen tarkastelu yhdessä tekee 

nnon määritelmästä tehokkaamman ja kokonaisvaltaisemman (Mruk 

minäkäsitys

itsetunto

10 

Coopersmith 1967, 5; Rose & 

tarkastella myös ihanneminän ja 

n perusteella, sillä mitä lähempänä omaa 

ä parempi itsetunto hänellä on 

Yksi tunnetuimmista 

logi William James (1983, 296), määritteleekin 

itsetunto = saavutukset : pyrkimykset. 

(Miller & Moran 2012, 18) 

Jotta itsetunnosta käsitteenä saataisiin ymmärrettävä ja kaikille ihmisille samaa 

tarkoittava, sitä on määritelty monin tavoin eri teorioita lähtökohtana käyttäen 

ka 1997, 9; Toivakka & Maasola 2012, 15). Määritelmien vaihtelevuus 

kertoo siitä, että eri alojen tutkijat ovat tarkastelleet itseen liittyviä käsitteitä eri 

sekä erilaisia metodeita käyttäen (Miller & Moran 

itsetunnon yksiulotteisesti joko 

 itsetunnosta ei 

ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, tässä tutkimuksessa itsetuntoa on 

dimensional model, 

factor theory) kautta. Ei ole itsestäänselvää, että kahden 

muuttujan malli on aina tehokkaampi kuin yhden muuttujan, mutta tässä 

itsearvostuksen tarkastelu yhdessä tekee 

ja kokonaisvaltaisemman (Mruk 
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Kaksiulotteisessa mallissa itsetunnon ajatellaan jakautuvan 

itsearvostukseen (self-worth) ja minäpätevyyteen (self-competence). Tämän 

näkemyksen mukaisesti kokemus itsestämme on riippuvainen omasta 

arvostuksestamme sekä sitä kohtaan millaisia olemme että mitä pystymme 

tekemään. (Miller & Moran 2012, 41.) Mruk (2006, 23) esittää, että kyseisestä 

mallista voitaisiin teoreettisesti puhua myös kolmiulotteisena mallina (three-

factor model), koska itsearvostuksen ja minäpätevyyden lisäksi malli sisältää 

myös näiden kahden muuttujan välisen suhteen tarkastelua. Yksi laajimmin 

hyväksytyistä itsetunnon määritelmistä on Reasonerin (1994, 2: kirjoittajan 

suomennos) kuvaus: ”Itsetunto on kokemus siitä, että kykenee hallitsemaan elämän 

haasteet ja tuntee ansaitsevansa onnellisuuden tunteen.” Reasonerin kuvaus tuo 

hyvin esille kaksiulotteisen itsetuntomallin molemmat puolet (Miller & Moran 

2012, 41).  

Itsearvostukseen kuuluu nimensä mukaisesti se, että ihminen kykenee 

ymmärtämään olevansa arvokas tarvitsematta erityisin suorituksin tätä osoittaa 

(Keltikangas-Järvinen 1995, 18; Keltikangas-Järvinen 2006b, 104; Toivakka & 

Maasola 2012, 15). Itsearvostukseen vaikuttaa omien havaintojen ja käsitysten 

lisäksi myös muiden kanssa vuorovaikutuksessa saatu palaute (Miller & Moran 

2012, 41–42). Itsetuntoa voidaan tältä osin pitää ihmisen vastauksena 

kysymykseen ”Kuinka hyvä minä olen?” tai  ”Miten suhtaudun siihen, millainen 

olen?” (Miller & Moran 2012, 37; Salmivalli 1999, 118; Schaffer 2006, 78; Scheinin 

1999, 160). Voidaan siis sanoa, että itsetunto on vahva silloin, kun ihminen 

näkee itsessään enemmän positiivisia ominaisuuksia ja heikko silloin, kun 

negatiivisten piirteiden määrä on suurempi (Keltikangas-Järvinen 1995, 17). 

Itsetunnoltaan terve ihminen on kuitenkin tietoinen myös huonoista puolistaan, 

eikä niiden myöntäminen vie hänen itsekunnioitustaan, koska hän tietää, että 

kehittyä voi aina (Kalliopuska 1997, 64; Korpinen 1990, 11; Nurmi, Ahonen, 

Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 205).  

Itsetunnon toinen osa minäpätevyys sen sijaan kuvaa ihmisen luottamusta 

siihen, että hän kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet ja elämässä eteen 

tulevat haasteet (Miller & Moran 2012, 41–42). Käytännössä minäpätevyys 
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tarkoittaa samaa alunperin Banduran määrittelemän minäpystyvyyden kanssa, 

joka nimensä mukaisesti viittaa siihen, miten ihminen uskoo suoriutuvansa 

erilaisissa tilanteissa (Bandura 1997, 3; Pervin 2003, 88, 284). Hyvä 

minäpätevyys kuvastaa sitä, että ihminen kykenee aloittamaan uuden 

toiminnon ja viemään sen loppuun mahdollisista  vastoinkäymisistä huolimatta 

(Mruk 2006, 23). Minäpätevyydeltään vahva ihminen voi epäonnistuessaan 

lannistumisen ja leuan rintaan painamisen sijaan todeta leikkisästi: ”Leuka 

pystyyn ja kohti uusia pettymyksiä!”  

Millerin ja Moranin (2012, 42) mukaan kaksiulotteinen  itsetuntomalli on 

saanut kritiikkiä erityisesti psykologian tieteenalan edustajilta siitä, voidaanko 

minäpätevyys todella nähdä itsetunnon osana. Psykologiassa minäpätevyys 

onkin usein irrotettu itsetunnosta, koska se mielletään enemmän kognitiiviseksi 

kuin affektiiviseksi ilmiöksi. Kaksiulotteisen itsetuntomallin mukaan 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen liittyy kuitenkin aina yksilön positiiviset 

tai negatiiviset tuntemukset. Minäpätevyys voidaan siis kyseisen mallin 

mukaan nähdä osana tunteisiin pohjaavaa itsetuntoa, koska se sisältää 

kognitiivisen ulottuvuuden ohella myös tunnereaktion.  

Keltikangas-Järvisen (1995, 18–20) mukaan itsetuntoa voidaan kuvata 

myös itseluottamuksen ja itsevarmuuden määreillä. Nämä käsitteet eivät ole 

itsetunnon synonyymeja, mutta ne voidaan nähdä jossain määrin kuuluvaksi 

kaksiulotteiseen itsetuntomalliin, sillä ne ovat yhteydessä minäpätevyyden 

tunteeseen. Kun ihminen on varma itsestään, kyvyistään ja toiveistaan, hän voi 

myös hallita omaa elämäänsä. Tällöin ihmisen elämää ei hallitse ulkoapäin 

tulevat odotukset, vaan hän pystyy tekemään oman elämänsä kannalta järkeviä 

ratkaisuja (Niemi 2008, 10). Sen sijaan ihminen, jolla on ongelmia itsetunnon 

kanssa, saattaa elää oman elämänsä tilalta näytelmää muita ihmisiä varten 

(Keltikangas-Järvinen 1995, 19).  

Englanninkielessä puhutaan hieman harhaanjohtavasti korkeasta (high) ja 

matalasta (low) itsetunnosta. Harhaanjohtavan adjektiiveista tekee se, että ne 

saavat aikaan mielleyhtymän, jonka mukaan hyvä itsetunto tarkoittaisi 

mahdollisimman positiivista käsitystä itsestä. (Salmivalli 1999, 118.) 
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Suomenkieleen ovat puolestaan yleistyneet itsetuntoa kuvaavat adjektiivit hyvä 

ja huono, joiden käyttö on siinä mielessä ongelmallista, että jokaisen ihmisen 

itsetunto on jossain hyvä, jossain vähän huonompi (Keltikangas-Järvinen 1995, 

28; Salmivalli 1999, 139). Tässä tutkimusraportissa käytetään kuitenkin 

käsitteitä hyvä, terve, vahva, huono ja heikko itsetunto selvyyden ja käytäntöön 

yhdistettävyyden vuoksi. On tärkeää pitää mielessä, ettei hyvä itsetunto 

tarkoita sitä, ettei ihmisellä olisi millään itsetunnon osa-alueella pulmia. 

Toisaalta myöskään heikko itsetunto ei poista mahdollisuutta, että yksilöllä olisi 

jollakin itsetunnon osa-alueella vahva itsetunto. Tärkeää on myös huomioida, 

että itsetunto on yksilön oma käsitys itsestään, ei totuudenmukainen kuva 

hänestä. Itsetunto esimerkiksi kertoo, kuinka älykkäänä ja viehättävänä 

ihminen pitää itseään, mutta se ei vielä sano mitään siitä, onko ihminen 

todellisuudessa älykäs ja viehättävä. (Baumeister ym. 2003, 2.) 

2.2 Itsetunnon osa-alueet 

Itsetunnon duaalimallissa itsetunto jaetaan minäpätevyyteen ja 

itsearvostukseen (Miller & Moran 2012, 41). Näiden kahden osa-alueen sisällä 

itsetuntoa voidaan tarkastella vielä yksityisen ja julkisen itsetunnon käsitteiden 

kautta. Yksityinen itsetunto ei näy ulospäin, sillä se on yksilön omassa mielessä 

oleva kuva itsestään ja omasta hyvyydestään. Yksityistä itsetuntoa voidaan näin 

ollen pitää ihmisen todellisena käsityksenä omasta arvokkuudestaan ja 

pätevyydestään. Julkinen itsetunto tarkoittaa puolestaan sitä, millaisen kuvan 

ihminen antaa omasta arvokkuudestaan ja minäpätevyydestään muille 

ihmisille. Vaikka yksityinen ja julkinen itsetunto eivät koskaan ole täysin 

identtisiä, tasapainoisella ihmisellä näiden välillä ei kuitenkaan ole merkittävää 

eroa. (Keltikangas-Järvinen 1995, 24–25.) 

Minäpätevyyttä ja itsearvostusta voidaan lisäksi tarkastella myös 

perusitsetunnon ja ilmapuntari-itsetunnon käsitteiden kautta. Ilmapuntari-

itsetunto (specific self-esteem) kuvaa nimensa mukaisesti itsearvotuksen ja 

minäpätevyyden muuttuvaa puolta, joka voi vaihdella tilanteesta toiseen ilman, 

Comment [M1]: Keltikangas-Järvinen 
käyttää tätä termiä, mutta olisiko 
parempi suomentaa esim. 
tilannekohtainen itsetunto tai spesifi 
itsetunto? 



14 
 

 

että kyseessä on psyykkinen häiriö. Ilmapuntari-itsetunnon vaihtelut voivat olla 

epämielyttäviä ja voimakkaita, mutta kysymys on vain ohimenevistä 

epävarmuuden tunteista, jotka eivät suoraan heikennä kumpaakaan itsetunnon 

osaa. (Keltikangas-Järvinen 1995, 31–32.) Perusitsetunto (global self-esteem) 

puolestaan on itsetunnon vakaa osa, ihmisen pohjimmainen käsitys itsestään 

(Lawrence 2006, 6, 11; Rosenberg ym. 1995, 141). Se on pitkän kehittymisen 

tulos, joten se pysyy samanlaisena, vaikka hetkelliset muutokset itsevarmuuden 

tunteessa saattavat olla huomattaviakin (Keltikangas-Järvinen 1995, 31; Pervin 

2003, 284; 8 Toivakka & Maasola 2012, 18).  

Keltikangas-Järvisen (2006b, 106) mukaan minäpätevyyttä voidaan 

hahmottaa myös suoritusitsetunnon kautta, joka tarkoittaa ihmisen luottamusta 

omaan pätevyyteensä ja uskallusta tarttua uusiin haasteisiin. Itsearvostukseen 

yhteydessä oleva sosiaalinen itsetunto kuvaa puolestaan sitä, mitä ihminen uskoo 

muiden hänestä ajattelevan. Tästä erotetaan omaksi osa-alueekseen yksilön 

läheisimpiin ihmisiin kohdistuva itsetunto, joka kuvaa sitä, kuinka tärkeä hän 

uskoo omille läheisilleen olevan. Nämä minäpätevyyden ja itsearvostuksen osat 

eivät kulje käsi kädessä, sillä itsetunnon määrä osa-alueiden välillä voi 

vaihdella suurestikin. Esimerkiksi ihminen voi olla tyytyväinen omiin 

saavutuksiinsa, mutta samanaikaisesti hän voi tuntea olevansa sosiaalisesti 

taitamaton ja epäsuosittu. 

2.3 Itsetunnon tutkiminen 

Itsetunnon tutkimiseen liittyy monenlaisia ongelmia, koska se ei ole mikään 

konkreettinen asia, vaan ihmisessä itsessään oleva tunne (Keltikangas-Järvinen 

1995, 71; Mruk 2006, 36; Salmivalli 1999, 119, 139). Koska itsetuntoa ei voi nähdä 

tai koskea, tutkijat ovat kautta historian suhtautuneet sen olemassaoloon melko 

ristiriitaisesti. Ongelmia itsetunnon tutkimisessa on aiheuttanut myös sen 

suhde muihin itseen liittyviin käsitteisiin, kuten itsevarmuuteen, 

itsearvostukseen ja itserakkauteen. (Mruk 2006, 36.) 
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Käytetyimpiä itsetunnon tutkimuksen menetelmiä ovat 1960-luvulta 

peräisin olevat itsearviointiin perustuvat mittarit, kuten Rosenbergin (1965) ja 

Coopersmithin (1967) itsetuntoskaalat. Näillä itsetuntomittareilla on pyritty 

samaan arvio yksilön itsetunnosta muun muassa seuraavanlaisten väittämien 

avulla: ”Tunnen olevani arvokas, ainakin yhtä arvokas kuin muut ihmiset”, 

”Toivoisin, että voisin kunnioittaa itseäni enemmän” tai ”Minulla on monia hyviä 

ominaisuuksia” (esimerkit Rosenbergin itsetuntomittarista). Tällaiset 

itsearviointiin perustuvat mittarit ovat alttiita virheille, koska ne mittaavat 

pikemminkin yksilön tapaa arvioida julkisesti itseään kuin hänen pohjimmaista 

näkemystä itsestään (Salmivalli 1999, 119–120). Haasteellisen itsetunnon 

tutkimisesta tekee siis se, että vain ihminen itse voi kertoa omasta itsetunnon 

tasostaan, mutta nämä vastaukset eivät ole aina yhdenmukaisia aidon 

yksityisen itsetunnon kanssa.  

Mrukin (2006, 38) mukaan ongelmallista itsetunnon mittaamisessa on sen 

jakautuminen yleiseen perusitsetuntoon ja tilannesidonnaiseen ilmapuntari-

itsetuntoon. Yleensä tutkimusten tavoitteena on tutkia henkilön 

perusitsetuntoa, mutta mittausinstrumenttien puutteellisuudesta johtuen 

päädytäänkin arvioimaan vaihtelevaa ilmapuntari-itsetuntoa. Näin käy 

esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa koehenkilö on ennen mittaustilannetta 

kokenut suuren menetyksen, epäonnistumisen tai onnistumisen.  

Lisäksi itsetunnon mittaamista tai ainakin tulosten vertailtavuutta 

vaikeuttaa itsetunto-käsite, joka ymmärretään suomenkielessä eri tavoin kuin 

muissa kielissä. Suomenkielen itsetunto ja ruotsinkielen självkänsla voidaan 

ymmärtää tarkoittamaan väljemmin itseä koskevia tuntemuksia. Englannin self-

esteem kääntyy puolestaan itsearvostukseksi, joka viittaa erityisesti oman arvon 

kokemiseen. (Scheinin 1999, 158; Scheinin & Niemivirta 2000, 12.) 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa onkin syytä huomioida, miten itsetunto-käsite 

on rajattu ja mitä mittareita tutkimuksessa on käytetty, jotta saadaan käsitys 

siitä, koskevatko tutkimukset täsmälleen samaa asiaa (Baumeister ym. 2003, 5; 

Kitano 1989, 319). Suurin osa käytetyistä itsetuntomittareista perustuu 

itsetunnon yksiulotteiseen malliin, joten tutkittaessa itsetuntoa sen 
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kokonaisvaltaisessa kaksiulotteisessa merkityksessä testit antavat puutteellisen 

kuvan (Mruk 2006, 37). Lawrencen (2006, 64) mukaan kaikista luotettavin 

metodi itsetunnon arvioimiseen on mittareiden sijaan haastattelu, jossa 

haastateltava saa itse kertoa omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

3 ITSETUNNON RAKENTUMINEN 

3.1 Itsetunnon kehitys lapsuudessa 

 

Itsetunnon kehittymisestä on olemassa monia toisistaan poikkeavia teorioita, 

jotka eroavat erityisesti siinä, korostetaanko niissä sosiaalisten 

vuorovaikutustekijöiden vai yksilön sisäisten tekijöiden merkitystä (Laine 2005, 

32). Itsetuntoteorioissa ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että itsetunto kehittyy 

sen mukaan, miten vanhemmat hoitavat lastaan (Kalliopuska 1997, 27; 

Sinkkonen 2008, 49–50; Svartsjö & Hellsten 2004, 26). Jos lapsi saa ensimmäisen 

ikävuoden aikana tarpeeksi hoivaa ja läheisyyttä, hän alkaa tuntea itsensä 

arvokkaaksi ja tärkeäksi (Hermanson 2012, Keltikangas-Järvinen 1995, 125). 

Lapsuudessa itsetunto ei kuitenkaan tule valmiiksi, vaan vuosien mittaan 

saaduilla kokemuksilla ja vuorovaikutuksella on yhtä lailla suuri merkitys 

(Harter 2012, 35; Hermanson 2012). Sosiaalinen ympäristö voi lannistaa tai 

voimistaaa yksilöä riippuen hänen kokemuksistaan ja asenteistaan (Kalliopuska 

1997, 59). Itsetunnon rakentumista voidaan kuvata annetun ja hankitun 

itsetunnon kautta (Keltikangas-Järvinen 2006b, 120). Annettu itsetunto syntyy 

lapsen varhaisesta suhteesta vanhempiinsa (Nurmi ym. 2014, 205; Scheinin 

1999, 160; Sinkkonen 2005, 38). Se kehittyy sen perusteella, miten vanhemmat 

vastaavat lapsen perustarpeeseen olla hoivattu ja rakastettu. Annettu itsetunto 

ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan varhaislapsuuteen, vaan se tulee joka 

ikävaiheessa tunteesta, että on hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Hankittu 

itsetunto on toinen itsetunnon kehityspolku, jolla voidaan pyrkiä korvaamaan 

aikaisemman kehityksen mahdollisia puutteita. Hankittu itsetunto muodostuu 

yksilön omasta toiminnasta ja perustuu hänen omiin kokemuksiinsa ja 

saamaansa palautteeseen. (Keltikangas-Järvinen 2006b, 120–128.)  

Varhaislapsuudessa muodostunut käsitys itsestä vaihtelee eri 

kehitysvaiheiden mukana. Pienet lapset arvostavat yleensä itseään, koska he 

kuvittelevat pystyvänsä mihin tahansa. Esimerkiksi esikouluikäinen lapsi 
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yleensä kuvailee itseään sellaiseksi, kuin hän haluaisi olla. (Aro ym. 2014, 10; 

Lummelahti 2004, 34.) Tutkimukset osoittavat, että lapsen aloittaessa koulun 

nämä ihanteelliset kuvitelmat itsestä katoavat nopeasti, kun lapsi alkaa arvioida 

suorituksiaan suhteessa vertaisiin (Aho 1996, 30; Keltikangas-Järvinen 1995, 

179). Ikävuodet 6–13 ovat itsetunnon kannalta herkintä kehitysaikaa, koska 

tällöin lapsen havainto-, arviointi- ja päättelykyvyt ovat kehittyneet riittävästi. 

Alakoulussa lapselle tulee lisäksi runsaasti vertailukohteita, hän irtautuu 

kodista ja saa jatkuvasti palautetta. (Aho 2004, 25; Laine 2005, 33; Mruk 2006, 

171.) Itsetunnon kannalta erityisen haasteellisia ovat alakoulun viimeiset 

vuodet, koska tuolloin lapsi siirtyy kognitiivisessa kehityksessä formaalisten 

operaatioiden vaiheeseen. Monet tutkimukset osoittavat, että 11-vuotiaan 

suomalaislapsen itsetunto on melko heikko. (Laine 2005, 36.) Tätä todistaa se, 

että yli 30 % suomalaisista 6.-luokkalaisista kärsii vaikeista itsetunto-ongelmista 

ja ainoastaan 2 %:lla on todella positiivinen käsitys itsestään (Aho 2004, 29). 

Toisaalta esimerkiksi Opetushallituksen teettämän osatutkimuksen mukaan 6.-

luokkalaisten kognitiivinen minäkäsitys ja itsetunto ovat keskimäärin enemmän 

myönteisiä kuin kielteisiä (Scheinin 1999, 181).  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tytöillä on keskimäärin poikia 

huonompi itsetunto (McClure, Tanski, Kingsbury, Gerrard & Sargent 2010; 

Moksnes, Moljord, Espnes & Byrne 2010; Raevuori ym. 2007; Sotelo 2000) ja, 

että heidän itsetunnon heikkeneminen jatkuu lapsuudessa pidempään (Baldwin 

& Hoffmann 2002, 108; Laine 2005, 36). Tutkimukset eivät kuitenkaan ole täysin 

yksimielisiä, sillä Keltikangas-Järvisen (1995, 67) mukaan vakuuttavin näyttö 

puoltaa sitä, että itsetunnossa on määrällisten erojen sijaan ainoastaan 

laadullinen ero. On todettu, että tytöillä itsetuntoon vaikuttavat eniten 

sosiaalisten suhteiden merkitys ja oma ulkonäkö (AAUW 1992; Lawrence 2006, 

38; Raevuori ym. 2007, 1628–1629).  

Tyttöjen ja poikien itsetuntoeroja on selitetty pääosin kasvatuksella. 

Tyttöjen haavoittuvuuden ja sosiaalisten suhteiden voimakkaan merkityksen 

ajatellaan johtuvan siitä, että tytöille opetetaan pienestä pitäen mukautumista, 

herkkyyttä ja toisten huomioon ottamista. Väitetään myös, että vaikka tytöille 
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puhutaan enemmän, pojat kuulevat useammin kehuja. (Keltikangas-Järvinen 

1995, 69.) Vaikka itsetuntoeroja selitetään lapsuusajan kasvatuksella, 

tutkimukset ovat kuitenkin puoltaneet näkemystä, että pienillä lapsilla 

itsearvostus on sukupuolten välillä samanlainen (Raevuori ym. 2007, 1629).    

3.2 Kasvuympäristötekijät 

Tärkeimpiä kasvuympäristötekijöitä lapsen itsetunnon kehityksen kannalta 

ovat koti, vertaisryhmät, päiväkoti ja koulu. Lapset omaksuvat itselleen 

tärkeiden ihmisten käyttäytymismallit, asenteet ja arvot helposti, koska 

kasvavalla lapsella on luonnostaan auktoriteetin ja samaistumisen tarve. 

Positiivisten mallien kautta lapsi voi tuntea itsensä taitavaksi, mikä puolestaan 

myötävaikuttaa hänen itsetunnon rakentumiseensa. (Laine 2005, 41.)  

Itsetunto nähdään usein suppeasti vain yksilön ominaisuutena, vaikka 

todellisuudessa itsetunto kehittyy lähiympäristön tarjoaman vuorovaikutuksen 

kautta (Cacciatore 2008, 73). Emler (2001, 59) toteaakin, että suurin vaikuttaja 

lapsen itsetunnon tasoon ovat hänen vanhempansa. Lapsen ja vanhempien 

välisellä kiintymys- ja vuorovaikutussuhteella on tärkeä merkitys lapsen 

itsetunnon kehittymiselle, sillä sen avulla lapsi peilaa, onko hän vanhempiensa 

silmissä tärkeä ja hyväksytty. Mikäli vanhemmat kannustavat lasta, hänellä on 

paremmat mahdollisuudet kehittää itselleen vahva itsetunto. (Aho 1996, 38.) 

Pelkkä rohkaiseminen ei kuitenkaan riitä hyvän itsetunnon rakentumisessa, 

vaan vanhempien tehtävä on myös asettaa rajat käyttäytymiselle (Keltikangas-

Järvinen 1995, 146; Laine 2005, 41). Lapsen itsetuntoa vahvistaa, kun hän saa 

vanhemmiltaan hyväksynnän lisäksi myös mahdollisuuksia osallistua 

päätöksentekoon ja vastuun kantamiseen (Laine 2005, 41).  

Lasten asema sisarjoukossa näyttää jossain määrin vaikuttavan heidän 

käsityksiin itsestään. Perheen ainoilla lapsilla ja esikoisilla on todettu olevan 

usein perheeseen mahdollisesti myöhemmin syntyviä lapsia parempi itsetunto. 

(Aho 1996, 38; Coopersmith 1967, 152, 163; Mruk 2006, 66–67.) Tämä on helposti 

ymmärrettävissä, koska perheen ensimmäinen tai ainoa lapsi saa usein 
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enemmän vanhempiensa huomiota, mikä puolestaan edesauttaa vahvan 

itsetunnon kehittymisessä. Coopersmith (1967, 151, 163) kumoaa kuitenkin 

yleisen harhaluulon toteamalla, ettei perheen koolla ole merkitystä itsetunnon 

kannalta. Perheen koon sijaan vanhempien ja lapsen vuorovaikutussuhteella on 

ensiarvoisen tärkeä merkitys lapsen itsetunnon kehittymiselle (Mruk 2006, 67).  

Laineen (2005, 44) mukaan toinen itsetuntoon yhteydessä oleva 

kasvuympäristötekijä on lapsen vertaisryhmä. Toverisuhteissa lasten on 

mahdollista harjoitella itsetunnon kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten 

auttamista, muiden huomioon ottamista, joustavuutta ja toisten arvostamista. 

Tällaisissa ryhmätilanteissa itsetunnoltaan vahva lapsi pystyy antamaan 

itsestään enemmän, koska hänen ei tarvitse miettiä, mitä muut hänestä 

ajattelevat. Varmasti pitkälti tästä johtuen lapsilla, joilla on vahva itsetunto, on 

yleensä enemmän tovereita ja parempi sosiaalinen asema omassa luokassaan.  

Kodin ja vertaisten lisäksi lapsen itsetuntoon vaikuttavat merkittävästi 

päiväkoti ja koulu (Laine 2005, 42). Koulun merkitystä itsetunnon tukemisessa 

ei ole syytä vähtellä, sillä oppivelvollisuuden vuoksi käytännössä kaikki lapset 

ja nuoret viettävät peruskoulussa vähintään yhdeksän vuotta elämästään. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004, 14) mukaan perusopetuksen 

tehtävänä on tukea oppilaan monipuolista kasvua ja itsetunnon kehittymistä 

niin, että jokaisella olisi uskallusta ja luottamusta kehittää itseään osallistuvaksi 

ja pärjääväksi yhteiskunnan kansalaiseksi. Kouluun kasvuympäristönä 

palataan tarkemmin vielä neljännessä luvussa.   

3.3 Itsetunto keskinuoruudessa 

Kyseisen tutkimuksen kohderyhmänä olevat yhdeksäsluokkalaiset tytöt elävät 

ikävuosiin 14–17 sijoittuvaa keskinuoruuden vaihetta (Aalberg & Siimes 1999, 57; 

Koivusilta & Rimpelä 2000, 156; Vuorinen 1998, 202). Tälle ikäkaudelle on 

tyypillistä, että nuori etsii itseään ja minuuttaan erilaisten harrastusten ja 

roolikokeiluiden kautta (Dunderfelt 2011, 84; Tamminen 2004, 47). 

Tarkoituksena on, että nuori vähitellen irrottautuu lapsuudestaan ja alkaa etsiä 
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omaa persoonallista aikuisuuttaan (Aapola & Kaarninen 2003, 12; Nurmi ym. 

2014, 142; Tamminen 2004, 46). Vaikka nuorten asema on monessa suhteessa 

parantunut, samanaikaisesti yhteiskunta ja muuttuva ympäristö kohdistavat 

nuoriin uusia paineita, jotka lisäävät haasteita kehittymiselle sekä itsetunnon ja 

identiteetin rakentamiselle (Aalberg & Siimes 1999, 236).  

Nuoruusvuosien haasteellisuutta lisää se, että tavoitteena on yksilön 

identiteetin vahvistuminen ja itsenäisyyden saavuttaminen, joiden 

saavuttamiseksi nuoren on ratkaistava Robert Havighurstin jo 1940-luvulla 

määrittelemät kehitykselliset tehtävät (developmental task) (Aalberg & Siimes 

1999, 55; Dunderfelt 2011, 85; Nurmi ym. 2014, 149). Havighurstin (1982, 2) 

mukaan kehitystehtävien onnistunut saavuttaminen johtaa tyytyväisyyteen ja 

hyvinvointiin, kun taas epäonnistuminen kehitystehtävässä voi vaarantaa 

yksilön kehityksen. Kehitystehtävät ovat kulttuurispesifejä, joten ne eroavat 

toisistaan eri yhteiskuntaluokkien, kulttuureiden ja aikakausien välillä (Nurmi 

& Salmela-Aro 2000, 89–90). Nuorten tyttöjen itsetunnon kannalta erityisen 

haasteellisia kehitystehtäviä voivat olla feminiinisen roolin omaksuminen ja 

oman fyysisen olemuksen hyväksyminen (Havighurst 1982, 49–51).  

Sinkkonen (2008, 25) on todennut keskinuoruuden olevan tyyntä ja 

rauhallista aikaa, sillä nuoren kasvu jo edennyt pitkin omaa polkuaan. 

Yleisemmin keskinuoruutta pidetään kuitenkin nuorelle itselleen ja hänen 

lähiympäristölleen haastavimpana aikana, koska siihen kuuluu itsensä 

etsimisestä johtuvia raskaitakin roolikokeiluita (Koivusilta ja Rimpelä 2000, 

156). Itsetunnon kannalta tarkasteltuna keskinuoruus on siinä mielessä 

haasteellinen vaihe, että nuori tavallisesti vertailee itseään muihin ja tuntee 

kateutta ystäviensä piirteistä (Vuorinen 1998, 214). Samalla vertaisryhmästä 

saadun palautteen perusteella nuori rakentaa käsitystä omasta 

arvokkuudeestaan ja pätevyydestään (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 

2015, 176).  

Nuorten itsetunnon tarkastelun kannalta on olennaista tiedostaa, että 15–

25 % nuorista kärsii jostakin psyykkisestä häiriöstä (Aalberg & Siimes 1999, 236; 

Lehtinen 2000, 243). Puolet näistä ongelmista on jatkoa lapsuudessa alkaneille 
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ongelmille, kun taas toinen puoli alkaa vasta nuoruusvuosina. Tavallisimpia 

mielenterveysongelmia ovat masennus ja ahdistuneisuus, mutta viime vuosina 

päihdeongelmat, syömishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen ja käytöshäiriöt ovat 

lisääntyneet valtavasti (Lehtinen 2000, 243; Nurmi ym. 2014, 169). Edellä 

mainituilla psyykkisillä ongelmilla voidaan ajatella olevan yhteys myös nuoren 

itsetuntoon. Lisäksi nuoruusajan haasteisiin kuuluu ulkosuuntautunut 

ongelmakäyttäytyminen, jolla tarkoitetaan käytöshäiriöitä, aggresiivisuutta ja 

rikollisuutta. Tutkimusten mukaan 2–9 %:lla nuorista tytöistä ilmenee 

käytöshäiriöitä. Tytöille tyypillinen käytöshäiriön ilmenemismuoto on 

verbaalinen aggressiivisuus, kuten juorujen levittäminen ja henkinen 

kiusaaminen. (Nurmi ym. 2014, 170.) 

Nuoruudessa itsetunnon muovautuminen aiheuttaa yleensä tytöille 

enemmän ongelmia kuin pojille (Carlson, Uppal & Prosser 2000, 44; Ornstein 

1995, 20; Raevuori ym. 2007, 1629; Sotelo 2000, 732). Myös tyttöjen minäkuva on  

koetuksella, koska he ovat yleensä poikia itsekeskeisempiä ja pohtivat 

enemmän itseään ja omia pulmiaan (Keltikangas-Järvinen 1995, 68). Alan 

klassikko Burns (1982, 142) on samoilla linjoilla, sillä hän toteaa useiden 

tutkimusten perusteella, että viimeistään murrosiässä tytöt arvostavat itseään 

vähemmän kuin pojat. Myös Korpinen (1990, 90) toteaa, että tyttöjen 

itsearvostus on poikien itsearvostusta alhaisempi vielä yläkoulun 

päätösvaiheessakin, vaikka tyttöjen koulunkäyntimotivaatio on myönteisempi. 

Tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole täysin yhteneviä, sillä Erol ja Orth (2011, 

614) painottavat, ettei nuorten miesten ja naisten itsetunnossa ole merkittävää 

eroa.  

Selityksenä  useissa tutkimuksissa todettuun tyttöjen heikompaan 

itsetuntoon on esitetty, että testit suosivat poikia, tai sitten naisen rooliin liitetyt 

ominaisuudet ovat yhteiskunnassa vähemmän arvostettuja. Erot voivat myös 

selittyä siten, että tyttöjen odotetaan esittävän epäitsevarmaa riippumatta 

omista tuntemuksista. Toisaalta nuorten naisten heikkoon itsetuntoon vaikuttaa 

lisäksi itsetunnon rakentuminen pitkälti oman ulkonäön varaan (Keltikangas-

Järvinen 1995, 67; Raevuori ym. 2007, 1628–1629). Tämä on naisten itsetunnon 
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kannalta siinä mielessä ongelmallista, että kaikissa aiheeseen liittyvissä 

tutkimuksissa naisten on todettu suhtautuvan omaan ulkonäköönsä 

negatiivisemmin kuin miesten (Harter 2012, 166).  

Koivusillan ja Rimpelän (2000, 165) mukaan keskinuoruudessa 

itsetuntopulmia voi aiheuttaa myös nuoren alentunut opiskelumotivaatio, mikä 

voi ilmetä runsaina poissaoloina, häiriökäyttäytymisenä, alisuoriutumisena ja 

koulunkäynnin ennenaikaisena keskeyttämisenä. Itsetunnon ja alentuneen 

motivaation suhde on kehämehäinen, sillä heikentynyt itsetunto puolestaan 

laskee motivaatiota entisestään, kun oppilas ei enää usko itseensä. Suomessa 

koulumotivaation alenemisesta on käytetty nimeä kouluallergia. 

Kouluallergialla voi olla vakavia seurauksia tulevaisuuden kannalta, sillä se voi 

helposti johtaa nuoren syrjäytymiseen yhteiskunnasta.  

Koska nuoruus on voimakasta muutosten aikaa jo itsessään, 

koulusiirtymät ja kaverisuhteiden muutokset voivat aiheuttaa muutoksia 

nuoren itsetunnossa. Tällaiset elämäntilanteista johtuvat itsetunto-ongelmat 

ovat yleensä melko lyhytaikaisia ja korjaantuvat itsestään tilanteen 

tasaantuessa. Kielteisissä elämäntilanteissa hyvä itsetunto ja optimistinen 

asenne voivat toimia nuoren voimavaroina ja suojautusmiskeioina. (Nurmi ym. 

2014, 170.) Tutkimukset osoittavat, että lapsuudessa kehittynyt vahva itsetunto 

pysyy yleensä vahvana läpi nuoruuden muutosten (Kalliopuska 1997, 34; 

Keltikangas-Järvinen 1995, 33; Laine 2005, 36–37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 KOULU JA 

4.1 Koulun rooli

4.1.1 Suomen koulujärjestelmä

 

Suomessa vakituisesti asuvill

perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritelty perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä 

vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän ja päättyy

on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden a

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015

yksi Suomen ja koko pohjoismaisen koulujärjestelmän erityispiirre (Nurmi ym. 

2014, 175).  

KUVIO 2. Suomen koulujärjestelmä (

KOULU JA ITSETUNTO 

rooli itsetunnon tukemisessa 

koulujärjestelmä 

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on velvollisuus

perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritelty perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä 

vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän ja päättyy, kun peruskoulun oppimäärä 

on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta

ja kulttuuriministeriö 2015.) Yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulutus on 

yksi Suomen ja koko pohjoismaisen koulujärjestelmän erityispiirre (Nurmi ym. 

 

Suomen koulujärjestelmä (Vasalampi 2012, 15) 
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Kaikille yhteisen peruskoulun jälkeen nuorella on valittavanaan kaksi toisistaan 

poikkeavaa tietä (kuvio 2): enemmän käytäntöä painottava ammattikoulu tai 

akateemisella linjalla jatkava lukio (Vasalampi 2012, 14). Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2013 perukoulun jälkeen lukioon päätyi 50,8 %, kun taas 

ammattikouluun jatkoi 40,3 % nuorista (Suomen virallinen tilasto 2013). 

Prosentit osoittavat, että nykyisin kasvava joukko nuoria putoaa koulutuksen 

ulkopuolelle jo peruskoulun jälkeen. Vuonna 2013 peruskoulun päättäneistä yli 

kahdeksan prosenttia jäi ilman jatko-opintopaikkaa (Suomen virallinen tilasto 

2013). Nämä prosentit osoittavat, että itsetunnon tukeminen alakoulussa on 

erityisen merkityksellistä, sillä yhä useamman nuoren koulutuspolku päättyy jo 

peruskoulun jälkeen.  

 

4.1.2 Itsetunnon tukeminen osana opetussuunnitelmaa 

Opetussuunnitelman tavoitteena on varmistaa koulutuksellisten 

perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden ja oikeusturvan 

toteutuminen kaikille oppilaille (Opetushallitus 2015a). Opetusuunnitelmasta 

löytyvät myös itsetuntoa koskevat yleiset ja ainekohtaiset tavoitteet. Itsetunnon 

tukemisen jatkuvasti korostuvasta merkityksestä kertoo omalta osaltaan se, että 

itsetuntoon liittyviä mainintoja on vuonna 2016 voimaan tulevassa 

opetussuunnitelmassa (POPS 2014) huomattavasti enemmän kuin nykyisessä 

opetussuunnitelmassa (POPS 2004).  

Itsetunnon tukemisen korostumiseen kouluissa voidaan nähdä useita 

syitä. Ensinnäkin on todettu, että lapsen aloittaessa koulun hän menettää 

aikaisemman tyytyväisyyden itseensä ja omiin saavutuksiinsa. Tämä on 

luonnollinen kehitykseen kuuluva ilmiö, mutta ei lainkaan riippumaton koulun 

vaikutuksesta. (Keltikangas-Järvinen 1995, 179.) Toiseksi kasvatuksessa 

pyritään entistä enemmän kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen kasvuun 

ja kehitykseen, joka pitää sisällään niin kognitiivisten, sosiaalisten kuin 

emotionaalisten aspektien huomioimisen. Tiivistetysti sanottuna koulussakin 

tulisi nähdä koko lapsi, ei vain älyllistä puolta. (Miller & Moran 2012, 54.) 
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Kolmanneksi on havaittu, että hyvä itsetunto on yhteydessä oppilaan 

oppimiseen ja kehittymiseen. Lapsi, joka arvostaa itseään ja hyväksyy itsensä 

sellaisena kuin on, pystyy paremmin osoittamaan taitonsa ja omaksumaan 

uusia asioita. Neljänneksi itsetunnon tukemisen korostuneen huomioinnin 

voidaan nähdä liittyvän lasten ja nuorten lisääntyneisiin 

mielenterveysongelmiin, jotka ovat viime vuosina näyttäytyneet tilastoissa ja 

mediassa muun muassa syömishäiriöinä, viiltelynä, nuorten itsemurhina ja 

koulu-uupumuksena. (Miller & Moran 2012, 54.) Lisäksi perusopetuksen 

tehtävä tukea oppilaiden itsetuntoa on siinä mielessä tärkeä, että peruskoulussa 

on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa koko ikäluokkaan riippumatta 

erilaisista perheistä, sosioekonomisesta asemasta tai etnisestä taustasta. 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa jokaisen oppilaan arvokkuus ja 

itsetunnon merkitys eivät juurikaan korostu. Siinä kuitenkin mainitaan, että  

perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, 

oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia 

elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, kasvaa ihmisenä ja yhteiskunnan 

jäsenenä sekä saada valmiudet jatko-opintoihin. (POPS 2004, 12–14.) Sen sijaan 

uuteen opetussuunnitelmaan (POPS 2014, 12) on lisätty itsetunnon tukemisen 

kannalta erittäin tärkeä lause: ”Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri 

sellaisena kuin hän on”. Käytännössä tämän voidaan ajatella tarkoittavan, että 

koulun henkilökunnan tulisi tukea jokaisen oppilaan minäkuvaa, itseensä 

uskomista sekä itsensä arvostamista. Opetussuunnitelman mukaan itsetuntoa, 

minäkuvaa ja vuorovaikutusta tukee se, että oppilas antaa ja saa monipuolista 

myönteistä ja realistista palautetta (POPS 2014, 15). Lisäksi oppilaiden 

itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja yhteiskunnallista osallistumista tulee tukea 

esimerkiksi tukioppilas- ja ympäristötoiminnan, vapaaehtoistyön tai poliittisen 

osallistumisen kautta (POPS 2014, 319).  

Nykyisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2004, 264) todetaan, että 

itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan 

itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Itsearvioinnin 

tavoitteena on, että oppilaan itsetunto, myönteinen minäkuva oppijana ja 
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osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä 

oppilas oppii myös tiedostamaan edistymistään ja oppimiselle asetettuja 

tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään 

oppimisprosessiaan. Myös vuonna 2016 voimaan astuvan opetussuunnitelman 

(2014, 281) vuosiluokkien 7–9 laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteissa sanotaan, 

että ”erityisen tärkeää on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja 

onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma 

erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös 

kehittymistarpeensa.”  

4.2 Koulumenestys ja itsetunto 

 

Itsetunnolla ja koulumenestyksellä on todettu olevan erittäin vahva yhteys 

kaikilla kouluasteilla, ja sen merkityksen on kuvattu kasvavan, mitä ylemmille 

luokka-asteille tullaan. Useissa tutkimuksissa jopa todetaan, että luottamus 

itseen ja omaan hyvyyteen selittävät koulumenestystä enemmän kuin yksilön 

kyvykkyys. (Keltikangas-Järvinen 1995, 40; Laine 2005, 47.) Osa tutkijoista on 

kuitenkin sitä mieltä, ettei itsetunnolla ole vaikutusta koulumenestykseen 

(Baumeister 2003, 13, 36). Sen sijaan itsetunnon tiettyjen osa-alueiden, kuten 

minäpätevyyden parantamisen on todistettu olevan yhteydessä koulussa 

pärjäämiseen (Miller & Moran 2012, 59–61). Rosenberg ym. (1995, 151) ovat 

pitkälti samoilla linjoilla, sillä heidän mukaansa spesifi akateeminen itsetunto 

vaikuttaa positiivisesti koulumenestykseen, kun taas kokonaisvaltaisella 

perusitsetunnolla samanlaista vaikutusta ei ole todettu.  

Joka tapauksessa tiedetään, että heikko itsetunto ilmenee usein oppilaan 

käytöksessä ja toimintatavoissa siinä määrin, että se voi heikentää hänen 

suoriutumistaan. Esimerkiksi itsearviointitilanteessa itsestään epävarma 

oppilas vastaa hitaasti, epäjohdonmukaisesti ja neutraalisti (Aho 1996, 23; 

Korpinen ym. 1990, 12). Heikko itsearvostus voi näkyä myös vaikeutena 

ilmaista tunteita, koska oppilas pelkää tulevansa arvostelluksi tai syrjityksi 

tunteidensa vuoksi (Aho 1996, 24–25). Hän voi myös vältellä päätösten 

Comment [M2]: Tuleeko kaikki nimet 
mainita, kun viittaus tulee osaksi 
tekstiä, vaikka samaa lähdettä on 
käytetty jo aiemminkin vai saako 
tekstin seassa lukea ym.? 
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tekemistä, koska hän ei halua tulla moitituksi huonoista ratkaisuistaan (Aho 

1996, 21). Minäpätevyydeltään heikko nuori on voinut oppia siihen, että muut 

ihmiset päättävät hänen elämästään, jolloin hän ei myöskään uskalla ottaa 

vastuuta (Kalliopuska, Heikurainen & Larsio 1997, 23; Laine 2005, 46). 

Yksilön heikosta minäpätevyydestä voi kertoa lisäksi jatkuva ulkoisen 

palautteen tarve. Heikko minäpätevyys voi saada oppilaan näyttämään 

taitamattomammalta kuin hän todellisuudessa on, sillä oppilas voi kysyä 

opettajaltaan minuuutin välein, tekikö hän oikein. (Aho 1996, 21–24; Laine 2005, 

46.) Heikko itsetunto voi vaikuttaa koulumenestykseen myös siinä mielessä, 

että epäonnistumisen pelossa nuori voi lakata yrittämästä, mistä seuraa, etteivät 

hänen taitonsa kehity, jolloin hän taas seuraavalla kerralla epäonnistuu (Aho 

1996, 47). Ahdistus koulumaailmassa jatkuvasti toistuvista arviointi- suoritus- ja 

kilpailutilanteista voi laskea itsetunnoltaan heikon nuoren koulumotivaatiota 

(Kalliopuska ym. 1997, 23). Heikon itsetunnon aiheuttama negatiivinen 

suhtautuminen koulunkäyntiin voi heijastua myös käytösongelmina, jolloin 

oppilas käyttäytyy rehentelevästi ja häiritsevästi (Aho 1996, 21; Laine 2005, 48). 

Tällöin on luonnollisesti riskinä, että oppilas alisuoriutuu heikon itsetunnon 

aiheuttamien käytöspulmien vuoksi. 

Itsetunnon ja koulumenestyksen välistä yhteyttä voidaan tarkastella myös 

siitä näkökulmasta, miten hyvä koulumenestys puolestaan vaikuttaa 

itsetuntoon. Rosenberg ym. (1995, 151) painottavat, että kouluarvosanoilla on 

suurempi vaikutus perusitsetuntoon, kuin mitä perusitsetunnolla on 

koulumenestykseen. Myös monet muut tutkimukset puoltavat 

koulumenestyksen myönteistä vaikutusta oppilaan itsetunnolle (Baumeister 

ym. 2003, 1; McClure ym. 2010, 241). Tutkittaessa koulumenestyksen ja 

itsetunnon välistä yhteyttä tulee huomioida, millainen itsetuntoteoria 

tutkimuksen taustalla vaikuttaa. Esimerkiksi jotkin tutkimukset puhuvat 

itsetunnosta yksiulotteisena käsitteenä, kun taas toisissa tutkimuksissa 

itsetunnosta erotetaan erilaisia osa-alueita. Kyseisessä tutkimuksessa itsetuntoa 

tarkastellaan duaalimallin kautta, jossa itsetunnon nähdään jakautuvan 

minäpätevyyteen ja itsearvostukseen (Miller & Moran 2012, 41). 
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Kaksiulotteinen tarkastelunäkökulma mahdollistaa koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsetunnon tarkemman ja monipuolisemman 

hahmottamisen.  

Koulussa hyvin menestyvillä tytöillä on haastava asema, sillä heiltä 

odotetaan erinomaisia suorituksia, mutta toisaalta ikätoverit saattavat pitää 

heitä erilaisina ja epänaisellisina. Aikuisten voi olla vaikea ymmärtää, ettei 

nuorten keskuudessa älykkyys, ahkeruus tai hyvä koulumenestys ole 

välttämättä suuria valttikortteja. (Uusikylä 2008, 229.) Hyvä koulumenestys ei 

itsessään kuvasta nuoren itsetuntoa, vaan pikemminkin hänen 

arvomaailmaansa ja tavoitteitansa (Keltikangas-Järvinen 1995, 76). Jatkuva 

suoritusten kautta oman arvonsa vakuuttaminen on voi tuntua nuoresta yhtä 

turhauttavalta kuin Grand Canyonin täyttäminen rikkinäisellä vesiastialla 

(Rose & Perski 2010, 66). Ei siis ole mahdollista vetää suoraa johtopäätöstä, että 

kaikilla koulussa hyvin menestyvillä nuorilla olisi hyvä itsetunto.  

Puhuttaessa hyvästä koulumenestyksestä tulee muistaa, että oppilas voi 

pärjätä koulussa melko monesta eri syystä. Luonnollisesti oppilaan itsetuntoon 

vaikuttaa myös se, menestyykö oppilas koulussa sen vuoksi, että hän on 

motivoitunut oppimaan uutta, vai koska hänelle on ensiarvoisen tärkeää olla 

paras (Tuominen-Soini 2014, 245). Itsetunnon kannalta kaikista suotuisin 

tavoiteorientaatio on oppimisorientaatio, sillä sen on todettu johtavan hyvään 

koulumenestykseen, myönteiseen opiskelumotivaatioon, tehokkaiden 

oppimisstrategioiden käyttöön, vaivannäköön, terveeseen itsetuntoon, 

itseluottamukseen, sinnikkyyteen, vahvaan minäkäsitykseen sekä toivon ja 

ylpeyden tunteisiin (Elliot, McGregor & Gable 1999, 559; Pekrun, Elliot & Maier 

2006, 594; Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 2008, 261; Tuominen-

Soini 2014, 255). Lisäksi oppimisorientaatiolla on negatiivinen yhteys koulu-

uupumukseen, ikävystymiseen ja oppimiseen kohdistuviin kiukun tunteisiin 

(Pekrun ym. 2006, 594; Tuominen-Soini ym. 2008, 261). Oppimisorientaatiolla 

varustetut oppilaat ovat epäilemättä niitä perinteisiä ”kympin tyttöjä”, joiden 

kohdalla kaikki tuntuu sujuvan moitteettomasti.  
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Huomattavaa on kuitenkin se, etteivät kaikki koulumenestyjät kulje tätä 

samaa polkua, vaan joidenkin tie menestykseen on huomattavasti 

mutkikkaampi ja kuoppaisempi. Menestys- ja suoritusorientoituneet nuoret 

pärjäävät myös koulussa erinomaisesti, mutta he eivät ole koskaan tyytyväisiä 

omiin suorituksiinsa, sillä he ajattelevat, että kaiken voi aina tehdä vieläkin 

paremmin. Pakonomainen suorittaminen johtaa siihen, että näillä nuorilla on 

heikompi itsetunto ja enemmän masentuneisuutta verrattuna 

oppimisorientoituneisiin nuoriin. (Tuominen-Soini 2014, 249; Tuominen-Soini 

ym. 2008, 261.)  

4.3 Opettajat itsetunnon tukijoina 

Opettajien kasvatuksellisena tehtävänä on tukea jokaisen oppilaan itsetunnon 

kehitystä (Uusikylä 2006, 87). Itsetunnon tukemisen tapoihin vaikuttaa 

luonnollisesti se, minkä itsetuntoteorian mukaan käsitettä tarkastellaan. Tässä 

tutkielmassa itsetuntoa lähestytään kaksiulotteisen näkökulman mukaan, jossa 

itsetunnon kuvataan jakautuvan itsearvostukseen (self-worth) ja 

minäpätevyyteen (self-competence). Kun keskitytään itsetunnon tukemiseen 

koulumaailmassa, näitä kahta itsetunnon osaa on helpompaa tarkastella 

erillisinä, koska ne kehittyvät erilaisten prosessien myötä ja vaikuttavat 

esimerkiksi oppimiseen osittain eri tavoin (Miller & Moran 2012, 64). 

Seuraavassa esitellään erilaisia keinoja, joilla opettajan on mahdollista tukea 

oppilaan itsetuntoa niin itsearvostukseen kuin minäpätevyyteen vaikuttamisen 

kautta.  

Millerin ja Moranin (2012, 64, 71) mukaan itsetuntoon kuuluva 

minäpätevyys on ihmisen tunne siitä, että hän kykenee selviytymään elämän 

haasteista. Tätä minäpätevyyden tunnetta opettaja voi tukea mahdollistamalla 

onnistumisen elämyksiä, tarjoamalla riittävästi haasteita ja motivoimalla sekä 

tukemalla oppilaitaan monipuolisesti. Oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta 

lisäksi vahvistaa, jos he oppivat arvostamaan omia aikaansaannoksiaan. 

Tehokas keino minäpätevyyden lisäämiseksi on myös eriyttäminen, jota 
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opettaja voi tehdä niin ylös- kuin alaspäin. Eriyttämisellä voidaan muokata 

etenemisvauhtia, opetussisältöjä, tuen määrää, opetusmenetelmiä ja käytettäviä 

materiaaleja yksilöllisesti oppilaan tarpeita vastaaviksi. Minäpätevyyden 

vahvistaminen on itsessään arvokas tavoite, mutta toisinaan se voi vaikuttaa 

myönteisesti myös itsearvostuksen kohenemiseen. (Miller & Moran 2012, 64, 

71.) 

Uusikylän (2006, 45) mukaan yhtenä oppilaiden itsetunnon tuhoajana 

voidaan nähdä koulun arviointisysteemi, joka lisää suorituspaineita asettaen 

oppilaita paremmuusjärjestykseen. Suorituksia ja vertailua korostavassa koulun 

ilmapiirissä saattavat ahdistua ja väsyä nekin oppilaat, joille koulunkäynti on 

aikaisemmin ollut mielekästä (Salmela-Aro & Tuominen-Soini 2013, 252). 

Valtakunnallinen opetussuunnitelma määrittelee kaikille opettajille yhteiset 

arviointikriteerit, mutta se jättää kuitenkin melko paljon harkinnan varaa 

arvioinnin käytännön toteutukselle. Erityisen lamauttavalta arviointi voi tuntua 

silloin, kun se perustuu pääasiassa summatiiviselle arvioinnille, jossa arvosana 

annetaan jakson lopuksi kokeiden tai muiden töiden perusteella. Tällöin 

oppilaille voi jäädä tunne, ettei todistukseen leimattu arvosana vastaa heidän 

työskentelyään ja osaamistaan. Tämän vääryyden poistamiseksi opettajien olisi 

hyvä käyttää myös formatiivista arviointia, joka on opetuksen aikana 

tapahtuvaa kannustavaa ja rakentavaa palautteen antamista ja arvioimista. 

(Koppinen ym. 1994, 10–11; Miller & Moran 2012, 75.) 

Tutkimukset osoittavat, että opettajan jokapäiväisellä kontaktilla 

oppilaaseen on kaikista suurin vaikutus itsetunnon kannalta. Hyvä ohjenuora 

on, että opettajan tulisi aidosti kohdata jokainen oppilas päivän aikana, vaikka 

edes hymyn tai rohkaisevan kommentin muodossa. Alakoulussa tätä ohjetta on 

helppo noudattaa, mutta yläkoulussa opettajat ovat suuren haasteen edessä, 

koska oppilaat vaihtuvat joka tunti. (Lawrence 2006, 80–81.) Myös 

kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat tämän, sillä yli 55 % yläkoululaisista 

tytöistä ja pojista ajattelee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita heidän 

kuulumisistaan (THL 2013).  
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Koska lapset oppivat tehokkaasti mallintamalla muita, opettajan 

olemuksella ja käyttäytymisellä on itsetunnon tukemisessa suuri merkitys 

(Mruk 2006, 101). Mikäli opettaja on epävarma, eikä arvosta itseään, hänen on 

vaikea edistää myöskään oppilaidensa itsetuntoa (Lawrence 2006, 155). Sen 

sijaan opettajan arvostaessa itseään oppilaat omaksuvat helpommin saman 

ajatuksen (Aho 1996, 91; Miller & Moran 2012, 125). Lawrence (2006, 70–71) 

toteaa, ettei opettaja saisi piiloutua ammatilliseen naamioon, vaan hänen tulisi 

uskaltaa näyttää omat asenteensa ja ominaisuutensa pelkäämättä muiden 

reaktioita.  

Yksi opettajan keino tukea oppilaan itsetuntoa on asettaa sopivan korkeita 

odotuksia tämän oppimiselle. Yleinen sääntö on, että epärealistiset odotukset 

johtavat heikkoon itsetuntoon, mutta jos odotuksia ei ole ollenkaan, ei 

myöskään saavutuksiin ja tuloksiin päästä (Lawrence 2006, 7). Sen sijaan jos 

oppilaalta odotetaan paljon, hän saa kuvan, että hänen kykyjään arvostetaan ja 

häntä pidetään osaavana. Kun oppilas alkaa uskoa itseensä, hän kokee 

ihanneminänsä eli tavoitteidensa olevan lähempänä. Kun kuilu ihanneminän ja 

minäkuvan välillä pienenee, oppilaan itsetunto puolestaan kohenee. Jos taas 

opettaja odottaa liikaa, eikä oppilas tunne pystyvänsä täyttämään odotuksia, 

oppilas stressaantuu ja muutokset itsetunnossa ovat päinvastaisia. (Lawrence 

2006, 7; Miller & Moran 2012, 117–118.) Tämä seikka tulisi muistaa myös 

koulussa erinomaisesti menestyvien oppilaiden kohdalla, sillä opettajien 

asettamat jatkuvat odotukset voivat muodostua heille raskaaksi taakaksi.    

Opettaja voi tukea oppilaan itsetuntoa myönteisellä palautteella joko 

kehumalla häntä suorituksista tai antamalla hänelle yleisempää palautetta, jossa 

kohteena on oppilas itse. Suorituksiin liittyvät kehut kohentavat lähinnä lapsen 

minäpystyvyyden tunnetta, kun taas yleisellä oppilaan vahvistamisella on 

nimenomaan itsearvostusta parantavia vaikutuksia. (Miller & Moran 2012, 104.) 

Opettajien on kuitenkin hyvä muistaa, ettei kehu kuin kehu kohenna lapsen 

itsetuntoa, sillä ylistys voi menettää merkityksensä, jos se annetaan irrallisena 

yhteydestään tai oppilaalle merkityksettömästä asiasta (Aho 1996, 51–52; Miller 

& Moran 2012, 105–106). Palautteen annossa on huomattava, että mikäli lapsella 
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on itsetunto-ongelmia, hän ei hyväksy olevansa hyvä ja onnistunut. Tällöin 

positiivisen palautteen tulee olla hyvin pieneen yksityiskohtaan kohdistettu. 

(Aho 1996, 51–52.)  

Oppilaan itsetunnon kannalta on tärkeää, että hän tuntisi itsensä 

arvokkaaksi ja pidetyksi riippumatta hänen koulumenestyksestään. Jos kehut 

kohdistuvat ainoastaan erinomaisiin kouluarvosanoihin, hyvin menestyvä 

oppilas voi kokea, että hänen hyvyytensä on riippuvainen hänen 

suorituksistaan. Joskus nuori voi ajatella, että hänen on esitettävä 

vanhemmilleen ja opettajilleen täydellistä menestyvää nuorta, jolla ei ole 

lainkaan ongelmia. (Cacciatore ym. 2008, 103–104.) Täysin ongelmaton nuoruus 

kuulostaa kuitenkin käytännössä melko utopistiselta ajatukselta, joten 

ongelmien peitteleminen voi pahimmillaan ajaa nuoren suuriin henkisiin 

vaikeuksiin, joista kasvattajilla ei ole tietoakaan.  

Hyvin menestyvillä oppilailla on yleensä valmiiksi suuret paineet 

arvosanoista ja onnistumisista, joten opettajien pitäisi kielenkäytöllään välttää 

paineiden kasvattamista. Leimaavat kommentit, kuten ”kympin tyttö” tai 

”luokan paras oppilas” aiheuttavat nuorelle turhia lisäpaineita. Opettajan 

kommenteista voi tulla itseään toteuttava ennuste, kun nuori alkaa kuvitella, 

että hänen tulee käyttäytyä saamansa roolin mukaisesti. Tämä johtaa pian 

surulliseen noidankehään, jossa nuori juoksee loppuelämänsä. (Uusikylä 1994, 

192.) Vaikka lasta ja nuorta tulee kannustaa ja kehua, ei onnistumisia pitäisi 

hehkuttaa liikaa, etteivät suorituspaineet kasva liian suuriksi. (Cacciatore ym. 

2008, 66). Koska hyvin koulussa pärjäävät oppilaat ovat usein täydellisyyden 

tavoittelijoita, nuoria olisi hyvä joskus muistuttaa siitä, ettei kukaan voi aina 

olla paras ja suoriutua täydellisesti (Uusikylä 1998, 79). Hyvän 

koulumenestyksen tulisi pohjautua nuoren omaan sisäiseen motivaatioon, ei 

kasvattajien tai kavereiden luomiin odotuksiin (Uusikylä 1994, 192).  

Epäonnistuminen itsessään ei aiheuta huonoa itsetuntoa, vaan se, miten 

lapselle tärkeät ihmiset siihen suhtautuvat (Lawrence 2006, 8, 45). Kasvattajien 

olisi hyvä muistaa, ettei onnistuminen ole itsestäänselvyys, sillä jokainen 

epäonnistuu joskus. Jatkuva onnistumisen pakko muodostaa niin suuren 
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henkisen ja myös fyysisen rasitteen, että seurauksena voi olla pahaolon tunne, 

joka pahimmillaan voi ajaa nuoren esimerkiksi päihteiden käyttöön, 

syömishäiriöihin tai itsensä vahigoittamiseen. (Cacciatore ym. 2008, 103–104.) 

Suomalaiset tutkimustulokset osoittavat, että lapset tuntevat tulevansa 

opettajansa tai vertaistensa nolaamiksi tunneilla oman osaamattomuutensa 

vuoksi. Erityisesti epäonnistumiset nuorelle tärkeissä asioissa murentavat 

vähitellen hänen itsetuntoaan. (Laine 2005, 42–43.) Tästä syystä on tärkeää, että 

nuori oppii sietämään epävarmuuden tunnetta ja kohtaamaan epäonnistumisia 

luonnollisena osana elämää (Cacciatore ym. 2008, 103–104).  

On selvää, että jatkuva suorittaminen käy ennen pitkää henkisesti ja 

fyysisesti niin raskaaksi, että nuoren mielenterveys ja jaksaminen voivat joutua 

koville. Tästä johtuen koulumenestyjille olisi syytä osoittaa, ettei maailma 

kaadu pienistä epäonnistumisista. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini 2013, 252; 

Uusikylä 1994, 190.) Päinvastoin, epäonnistumiset tulisi oppia näkemään 

oppimisprosessissa myönteisinä askeleina, jotka auttavat toimintaa 

kehittymään oikeaan suuntaan (Kalliopuska ym. 1997, 25; Miller & Moran 2012, 

116). Hyvin koulussa menestyvän oppilaan kanssa voisi olla aiheellista 

keskustella siitä, että maailmassa on niin paljon ihmisiä, että aina löytyy joku 

vielä taitavampi tai fiksumpi. Tämä hieman karulta kuulostava tosiasia on vain 

hyväksyttävä, jos haluamme lapsen kehittyvän onnellisesti ilman 

pakkomielteistä ponnistelua olla aina paras kaikista. (Lawrence 2006, 8, 45.) 

Itsetunnoltaan terve oppilas kestää lopulta sen, että joku on jossain asiassa 

osaavampi kuin hän (Keltikangas-Järvinen 1995, 204–205; Uusikylä 1994, 191).  

Erinomaisesti koulussa pärjäävien oppilaiden menestymiseen 

suhtaudutaan usein itsestäänselvästi, eikä heidän arvosanojensa taustalla 

olevaa työurakkaa osata arvostaa. Helposti ajatellaan, että hyvin menestyvälle 

nuorelle erinomainen koenumero on riittävä palkinto, vaikka todellisuudessa 

myös nämä oppilaat tarvitsevat henkilökohtaista huomiota. On myös syytä 

muistaa, että hyvin koulussa menestyvät nuoret tarvitsevat epäonnistuessaan 

tukea siinä missä muutkin oppilaat. Hyvin menestyvälle oppilaalle 
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kahdeksikko voi olla suuri pettymys, jonka käsittelyyn hän tarvitsee 

kasvattajiensa tukea. (Keltikangas-Järvinen 1995, 196.)  

Vaikka koulumenestystä pidetään yleisesti ihailtavana ja kadehdittavana 

asiana, monille koulumenestyjille suorituspaineet, kateuden kohteena oleminen 

ja muiden kohtuuttomat odotukset ovat raskas taakka. Opettajat alkavat usein 

kasata menestyville oppilaille  lisästressiä aiheuttavia vastuu- ja lisätehtäviä, 

jolloin he joutuvat sinnittelemään jaksaakseen valtavan työmäärän keskellä. 

(Uusikylä 2008, 245–246.) Kouluterveyskyselyn tulokset puhuvat tämän 

huolestuttavan asian puolesta, sillä peräti 40 % yläkoululaisista tytöistä kokee 

koulutyöhön liittyvän työmäärän olevan liian suuri. Varmasti pitkälti tästä 

johtuen 14 % yläkoululaisista 8.- ja 9.- luokkalaisista tytöistä määrittelee itsensä 

koulu-uupuneeksi. (THL 2013.) Opettajien tulisi muistuttaa nuoria siitä, että 

vaikka menestyminen on tärkeää, tasapainoinen elämä menee sen edelle 

(Uusikylä 2008, 245–246). 

Yksi strategia, jota opettaja voi käyttää oppilaiden itsetunnon 

vahvistamisessa, on käytöksellään välittää, että hän arvostaa heidän 

mielipiteitään ja ajatuksiaan. Kasvatuksellisessa yhteydessä kyseisestä ilmiöstä 

käytetään termiä ”oppilaiden ääni”. Oppilaiden äänen kuuleminen liittyy 

osaltaan koulun demokratiakasvatukseen, jossa opettaja ottaa päätöksenteossa 

huomioon myös oppilaiden näkemykset. Kun opettaja antaa oppilaille 

vaikuttamisen mahdollisuuksia, hän samalla osoittaa, että hän arvostaa 

oppilaidensa mielipiteitä. (Miller & Moran 2012, 128–129.) Tilastot näyttävät, 

että lähes 40 % yläkoululaisista on sitä mieltä, etteivät opettajat rohkaise 

mielipiteiden ilmaisemiseen oppituntien aikana. Lisäksi lähes neljäsosa 8.- ja 9.- 

luokkalaisista tytöistä ei mielestään tule kuulluksi yläkoulussa. (THL 2013.) 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksen empiirisen osan tarkoituksena on kuvata koulussa hyvin 

menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen käsityksiä omasta itsetunnostaan. 

Tyttöjen itsetuntoa tarkastellaan kaksiulotteisen itsetuntomallin kautta, jossa 

itsetunnon kuvataan jakautuvan itsearvostukseen ja minäpätevyyteen (Miller & 

Moran 2012, 41). Näin ollen tarkoituksena on kuvata tyttöjen oman äänen 

kautta heidän näkemyksiään omasta arvokkuudestaan ja minäpätevyydestään. 

Lisäksi tutkimus kysyy, millä tavoin opettajat vaikuttavat koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Tutkimuksella pyritään saamaan käsitys siitä, millaista tukea ja apua koulussa 

hyvin menestyvät 9.-luokkalaiset tytöt toivoisivat opettajiltaan lisää. 

Tavoitteena on antaa kasvattajille arvokasta tietoa koulussa hyvin menestyvien 

tyttöjen itsetunnosta, jotta heitä voitaisiin tukea tarvitsemillaan tavoilla. 

Tutkimus pyrkii herättämään keskustelua itsetunnon merkityksestä nuorten 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja koulumenestykseen.  

Opetushallituksen 15 vuotta sitten teettämässä tutkimuksessa todettiin, 

että yhdeksäsluokkalaisten kognitiivinen minäkäsitys ja itsetunto ovat 

enemmän myönteisiä kuin kielteisiä (Scheinin 2000, 173). Tutkimuksesta 

kuluneiden vuosien aikana yhteiskunta on kuitenkin muuttunut yhä 

suorituskeskeisemmäksi, joten on tärkeää selvittää, millainen nuorten naisten 

itsetunto on nykyisin. Rose ja Perski (2010, 10–11, 144) ovat tällä 

vuosikymmenellä todenneet, että hyvin menestyvät oppilaat saattavat kärsiä 

kuluttavasta itsensä epäilystä, mikä johtaa siihen, että suorituksista tulee heidän 

tapansa kohentaa itsetuntoaan.  

Hyvin menestyvistä oppilaista halusin keskittyä tutkimuksessani juuri 

yhdeksäsluokkalaisiin siitä syystä, että itsetunnon ja koulumenestyksen välisen 

yhteyden on todettu kasvavan, mitä ylemmille luokka-asteille tullaan.  

(Keltikangas-Järvinen 1995, 40; Laine 2005, 47). Yhdeksäsluokkalaiset ovat tälle 

tutkimukselle myös siinä mielessä antoisin ryhmä, että heillä on laajin kokemus 
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oppilasarvioinnista koko peruskoulun ajalta. Lisäksi yläkoulussa tasoerot 

kasvavat alakoulua suuremmiksi, mikä lisää hyvin koulussa menestyvien 

tyttöjen tutkimisen kiinnostavuutta. Ylipäätään itsetuntotutkimusta ajatellen 

yläkoulun loppuvaihe on erityisen merkityksellinen, sillä tämä ikävaihe on jo 

itsessään monille  nuorille suurten muutosten ja itsetutkiskelun aikaa (Nurmi 

ym. 2014, 170). 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millainen itsetunto koulussa hyvin menestyvillä 9.-luokkalaisilla tytöillä on? 

Miten koulussa hyvin menestyvät 9.-luokkalaiset tytöt kuvailevat omaa 

itsetuntoaan?  

a) Millainen itsearvostus koulussa hyvin menestyvillä 9.-luokkalaisilla 

tytöillä on? 

b) Millainen minäpätevyyden tunne koulussa hyvin menestyvillä 9.-

luokkalaisilla tytöillä on? 

2. Millä tavoin opettajat vaikuttavat koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 

itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin? Millaista tukea koulussa hyvin 

menestyvät tytöt toivoisivat opettajiltaan? 

Edellä esitellyt tutkimuskysymykset jakautuvat kahteen pääkysymykseen ja 

niitä tarkentaviin lisäkysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys on jaettu 

lisäkysymyksiin sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa itsetunnon tarkastelu 

perustuu kaksiulotteiseen itsetuntomalliin, jossa itsetunnon nähdään 

muodostuvan sekä itsearvostuksesta että minäpätevyydestä (Miller & Moran 

2012, 41). Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on tarkastella opettajien 

toimintatapoja, jotka koulussa hyvin menestyvien tyttöjen näkökulmasta joko 

tukevat tai haastavat heidän itsetuntoaan.  Tarkentavalla lisäkysymyksellä 

pyritään selvittämään, millaista tukea haastateltavat toivoisivat opettajiltansa 

lisää. Toisen tutkimuskysymyksen teoreettisena perusteluna voidaan pitää  

opetussuunnitelman (2014, 281) vuosiluokkien 7–9 yleistavoitteita, joiden 
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mukaan on tärkeää tarjota oppilaille itsetuntoa vahvistavia onnistumisen 

kokemuksia sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja 

omat vahvuutensa sekä kehitystarpeensa.  

 

 

Tutkimus pohjautuu sekä koulussa hyvin menestyvien tyttöjen tuottamaan 

aineistoon että aikaisempien tutkimusten luomiin teorioihin (kuvio 3). 

Itsetunnon kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi tutkimuksen perustana oli 

itsetuntoteoriat, joista erityisen merkitykselliseksi tässä tutkimuksessa nousi 

kaksiulotteinen itsetuntomalli. Olemassa oleva teoria vaikutti 

teemahaastattelurungon suunnitteluun ja näin ollen myös aineistoni 

muodostumiseen ja sitä kautta itse analyysiin (Eskola & Suoranta 1999, 153). 

Perehtyminen aiempaan tutkimukseen ei kuitenkaan vaikuttanut aineiston 

tulkintaan, vaan aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, 

koska nuorten oma ääni haluttiin saada mahdollisimman hyvin kuuluviin.   

KUVIO 3. Tutkimusta ohjannut tutkimusasetelma 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esittelen yksityiskohtaisesti, kuinka toteutin kyseisen 

tutkimuksen. Luvun alussa kuvaan teoriaa hyödyntäen laadullista 

tutkimusotetta ja fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Seuraavaksi 

kuvaan tutkimukseni kulkua ja tutkittaviani. Tämän jälkeen siirryn 

tarkastelemaan tutkimusmenetelmäksi valitsemaani teemahaastattelua. 

Teemahaastattelun ominaisuuksien kuvailun ohella perustelen 

tutkimusmenetelmän valintaa ja esittelen haastattelurungon rakennetta.  Tämän 

jälkeen kuvailen teorian pohjalta tutkimuksen analyysimenetelmää, 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Teoreettisen kuvailun ohella selvitän vaihe 

vaiheelta, kuinka käytännössä toteutin analyysin. Luvun lopuksi pohdin vielä 

kriittisesti tutkimukseni luotettavuutta ja eettisiä ratkaisuja.  

6.1 Tutkimuskohde ja lähestysmistapa  

6.1.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 

Laadullinen tutkimus muistuttaa käsitteenä sateenvarjoa, jonka alle mahtuu 

hyvin monenlaisia kvalitatiivisia tutkimuksia (Bogdan & Biklen 2007, 2; Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 9). Laadullinen tutkimus ei siis ole vain yhdenlainen prosessi, 

vaan joukko hyvin erilaisia tutkimuksia (Denzin & Lincoln 2011, 6; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 162). Kaikkia laadullisia tutkimuksia yhdistää 

kuitenkin todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Tällöin 

tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen maailma, joista voidaan 

yhdessä käyttää termiä elämismaailma (Varto 1992, 23). Näin ollen 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan naturalistista lähtökohtaa, mikä 

tarkoittaa sitä, että ilmiöitä tutkitaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa, 

joissa ne esiintyvät (Bogdan & Biklen 2007, 4; Denzin & Lincoln 2011, 3; Patton 

2002, 40).  
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Laadullisen tutkimuksen päämääränä ei ole luoda tilastollisia yleistyksiä, 

vaan pyrkimyksenä on kuvata ja ymmärtää jotakin tiettyä ilmiötä, toimintaa tai 

tapahtumaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Koska kyseisen tutkimuksen 

tarkoituksena oli nimenomaan kuvata itsetuntoa ilmiönä, alusta asti oli selvää, 

että tutkimuksen lähtökohta on kvalitatiivinen. Tavoitteena ei siis ollut todentaa 

olemassa olevia totuusväittämiä, vaan löytää uusia ilmiötä hahmottavia 

näkökulmia. Kärjistetysti voidaan sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa 

tärkeitä asioita ei määrää tutkija, vaan kerätty aineisto. (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 

164.)  

Koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään valittua 

ilmiötä, sille on ominaista suosia metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja 

kokemukset pääsevät esille. Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on saada 

ennemmin sanoihin tai kuviin, kuin numeroihin, perustuva kuvaileva aineisto 

(Bogdan & Biklen 2007, 5; Denzin & Lincoln 2011, 9; Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 

Tässä tutkimuksessa oli ensiarvoisen tärkeää, että koulussa hyvin menestyvien 

9.-luokkalaisten tyttöjen oma ääni pääsi kuuluviin, joten menetelmäksi valittiin 

laadullisen tutkimuksen metodina paljon käytetty teemahaastattelu.  

Laadullisessa tutkimuksessa keskiössä ei ole ainoastaan lopputulos, vaan 

koko tutkimusprosessi. Näin ollen tutkija on kiinnostunut myös ilmiön 

taustatekijöistä, joiden avulla hän pystyy paremmin hahmottamaan 

tutkimaansa ilmiötä. (Bogdan & Biklen 2007, 6.) Taustatekijöiden merkitys 

korostui myös tässä tutkimuksessa, sillä tyttöjen itsetunnon ohella huomiota 

kiinnitettiin myös laajemmin heidän hyvinvointiinsa, koulunkäyntiinsä sekä 

sosiaalisiin suhteisiin. Näiden tekijöiden kartoittamisen avulla oli mahdollista 

saada kattavampi käsitys siitä, miten tutkittava ilmiö näyttäytyy tyttöjen 

elämässä. Bogdanin ja Biklenin (2007, 7) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

olennaista on kiinnittää huomiota juuri siihen, millaisia merkityksiä tutkittavat 

itse antavat tutkittavalle ilmiölle.  
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6.1.2 Tutkimusotteen fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne 

Laadullisesta tutkimuksesta voidaan erotella erilaisia tieteenfilosofisia 

suuntauksia tutkimuksessa esiintyvien ominaisuuksien perusteella (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 25). Koska tässä tutkimuksessa selvitettiin koulussa hyvin 

menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen itsetuntoa heidän näkemystensä ja 

kokemustensa pohjalta, kyseinen tutkimus edustaa fenomenologis-

hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkimuksen pohjana on siis ihmisten 

kokemuksia tutkiva fenomenologinen metodi, johon hermeneuttinen 

ulottuvuus yhdistyy tulkinnan tarpeen myötä. (Laine 2001, 26, 29.)  

Tähän tutkimukseen fenomenologinen lähestymistapa sopii erityisen 

hyvin siitä syystä, että tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 

itsetunnosta inhimillisen elämän ilmiönä (Laine 2001, 42). Jotta  koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsetunnosta saataisiin käsitys, on tutkittava heidän 

kokemuksiaan, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden 

kanssa. Fenomenologialle on ominaista tutkia juuri ihmisen suhdetta hänen 

omaan elämäntodellisuuteensa. Fenomenologista tutkimusta tehtäessä on 

kuitenkin ymmärrettävä, että ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen, 

mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla kokemuksilla on ihmiselle jonkinlainen 

merkitys. (Laine 2001, 27, Patton 2002, 104; Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.) 

Kyseisessä tutkimuksessa intentionaalisuus oli vahvasti läsnä, sillä tutkittaessa 

yksilöiden itsetuntoa heidän kaikilla elämänkokemuksillaan ja heidän niille 

antamilla merkityksillä on paljon painoarvoa.  

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli saada käsitys koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsearvostuksesta ja minäpätevyydestä. Fenomenologisen 

tutkimusperinteen mukaisesti päämääränä ei siis ollut luoda universaaleja 

yleistyksiä itsetunnosta, vaan lisätä ymmärrystä valitusta ilmiöstä. Kyseisessä 

tutkimuksessa haastateltavat kuvailivat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan 

omaan arvokkuuteensa ja minäpätevyyteensä liittyvistä asioista, jolloin minun 

tehtäväkseni tutkijana jäi löytää haastateltavien ilmauksista mahdollisimman 

oikeat tulkinnat. Hermeneuttista ulottuvuutta tarvittiin erityisesti tässä 

vaiheessa, sillä hermeneutiikassa on kysymys teorian ymmärtämisestä ja 
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tulkinnasta. (Laine 2001, 29; Varto 1992, 86.) Fenomenologis-hermeneuttisen 

tutkimuksen kautta on mahdollista käsitteellistää tutkittava ilmiö 

ymmärrettävään muotoon (Tuomi & Sarajärvi 2009, 35). Tutkimusta tehtäessä 

on kuitenkin tärkeää muistaa, että tulkittava maailma ja sen kokemukset ovat 

toisen ihmisen. Tämä johtaa siihen, ettei edes hermeneuttisen tarkastelutavan 

kautta ole tarkoitus ymmärtää toista täydellisesti, sillä toisen ihmisen 

täydellinen ymmärtäminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista. (Varto 1992, 59.)  

Itsetunto on ilmiönä läsnä elämismaailmassamme, mutta sitä ei voida 

ymmärtää ilman tulkintaa. Tässä mielessä fenomenologis-hermeneuttinen 

suuntaus on sopiva valinta kyseiselle tutkimukselle, sillä sitä voidaan kutsua 

myös tulkinnalliseksi tutkimukseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 35.) 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen avulla yritetään tehdä näkyväksi 

se, minkä tottumus on hävittänyt itsestäänselväksi. Voidaan siis sanoa, että 

siinä pyritään tekemään jo tunnettua tiedetyksi, kuten myös tässä 

tutkimuksessa. (Laine 2001, 31.) 

6.2 Tutkittavat ja tutkimuksen eteneminen 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolle ei ole olemassa mitään varsinaista 

ohjetta, koska siinä ei tavoitella tilastollisia yleistyksiä, vaan halutaan kuvata 

jotakin ilmiötä, tapahtumaa tai toimintaa (Eskola & Suoranta 1999, 18; Patton 

2002, 244). Usein laadullisessa tutkimuksessa halutaankin pitää aineiston koko 

melko pienenä, jotta sen tarkempi ja syvällisempi analysointi on mahdollista. 

Aineiston tieteellisyyden kriteeri on laadullisen tutkimuksen nimen mukaisesti 

sen laatu, ei määrä. Olennaisinta on, että aineisto auttaa tutkijaa rakentamaan 

kuvaa tutkittavasta ilmiöstä.  (Eskola & Suoranta 1999, 18, 61.) Yhtenä riittävänä 

osallistujien määrän mittarina voidaan pitää saturaatiota eli kyllääntymistä, 

mikä tarkoittaa, että aineisto on riittävä silloin, kun siihen ei tule uusien 

osallistujien myötä enää merkittävästi uutta (Kvale 2007, 44). Tästä johtuen 

kyseisessä tutkimuksessa en päättänyt haastateltavien tarkkaa määrää 
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tutkimuksen alussa, vaan pohdin sitä uudestaan sen mukaan, mitä haastattelut 

antoivat.  

Laadullisessa tutkimuksessa on olennaista, että tutkittavilla on 

mahdollisimman paljon kokemusta tutkittavana olevasta asiasta, koska 

tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ja kuvaamaan jotakin tiettyä ilmiötä. 

Tämän vuoksi tässäkään tutkimuksessa osallistujien valinta ei voinut olla 

satunnaista, vaan se tehtiin harkitusti ja tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. 

(Tuomi & Sarajärvi 1999, 86.) Tutkija voi olla kiinnostunut jostakin tietystä 

ilmiöstä tai ihmisryhmästä, jolloin hän itse valitsee tutkimuskohteensa. Tutkija 

voi myös etsiä tietyt kriteerit täyttäviä vapaaehtoisia osallistujia, jotka hänen 

mielestään olisivat tutkimukseen sopivia. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 

1995, 22.) Itse toimin näiden kahden tavan välimaastossa, sillä asetin 

osallistujille tietyt kriteerit ja pyysin oppilaat paremmin tuntevia luokanvalvojia 

auttamaan minua osallistujien valinnassa. Tässä tutkimuksessa haastateltavien 

valinnassa kaikkein olennaisinta oli, että otos koostui koulussa hyvin 

menestyvistä 9.-luokkalaisista tytöistä. Pyrkimyksenä oli saada otannan avulla 

koko Suomen hyvin koulussa pärjäävistä 9.-luokkalaisista tytöistä eräänlainen 

pienoismalli, joka kuvaa mahdollisimman hyvin perusjoukkoa (Valli 2010, 113–

114).  

Aluksi lähestyin kahta luokanvalvojaa, joita pyysin antamaan 

mahdollisille osallistujille sähköpostitse lähettämäni tutkimuslupalomakkeet 

sekä informaatiokirjeet. Lähestyin luokanvalvojia siitä syystä, että uskoin 

heidän oppilaantuntemuksen avulla saavani parhaiten tutkimustani vastaavan 

osallistujajoukon. Kun tutkimuslupalomakkeet olivat palautuneet 

luokanvalvojille, sovin heidän kanssaan tyttöjen tapaamisajat. Yhteisessä 

tapaamisessa kerroin vielä tutkimuksen kulusta, annoin mahdollisuuden 

kysymyksille sekä sovin jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisen 

teemahaastatteluajan. Yksi tytöistä oli tuolloin poissa koulusta, joten hänet 

tapasin ensimmäisen kerran vasta haastattelutilanteessa. Neljä ensimmäistä 

haastattelua toteutin huhtikuussa 2015, jolloin myös litteroin aineiston. 
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Aineiston 
litterointi 

toukokuussa 
2015

Aineiston 
lukeminen, 
analyysi ja 

tulkinta 

 Aineistoa tarkastellessani päätin, että haluan vielä laajentaa aineistoani, 

jotta saisin siitä kattavamman ja kuvailevamman. Uusien osallistujien 

löytämiseksi lähestyin sähköpostitse useampaa luokanvalvojaa ennen kuin sain 

ensimmäisen vastauksen. Lopulta sain kuitenkin vielä kaksi halukasta 

osallistujaa, joiden kanssa menettelin samalla tavoin kuin neljän ensimmäisen 

osallistujan kanssa. Toteutin ja litteroin kaksi viimeistä teemahaastattelua 

toukokuussa 2015. Näin ollen tutkimukseeni osallistui lopulta kuusi koulussa 

hyvin menestyvää 9.-luokkalaista tyttöä kahdesta keskisuomalaisesta 

yläkoulusta. Koulussa hyvin menestyvällä tytöllä tarkoitan tässä tutkimuksessa 

oppilasta, jonka kaikkien aineiden keskiarvo on yli yhdeksän, ja jonka opettaja 

arvioi erinomaisesti menestyväksi tytöksi koko koulumenestyksen osalta.  

Nauhoitin kaikki haastattelut ja litteroin ne pian haastattelujen jälkeen 

sanatarkasti Times New Roman –fontilla, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,15. 

Litteroitua tekstiä haastatteluista kertyi yhteensä 62 A4-kokoista sivua. 

Haastattelujen pituus vaihteli 13,55 minuutista 54,44 minuuttiin, 

keskimääräisen haastattelupituuden ollessa noin 23  minuuttia. Kaikki 

haastattelut toteutettiin osallistujien omien toiveiden mukaisesti heidän omissa 

kouluissaan suljetuissa tiloissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaamieni (kuvio 4) aineiston keruun ja käsittelyn vaiheiden ohella teoriaan 

 

KUVIO 4. Aineiston keruun ja käsittelyn eteneminen 
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perehtyminen ja siitä kirjoittaminen olivat mukana koko prosessin aikana. 

Seuraavaksi kerron tarkemmin käyttämästäni tutkimusmenetelmästä 

teemahaastattelusta, jonka jälkeen tarkastelen vaihe vaiheelta tekemääni 

aineiston analyysiä. 

6.3 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Koska halusin saada selville, mitä nuoret ajattelevat ja tuntevat, minun oli 

luonnollista ja järkevää keskustella suoraan heidän kanssaan. Tällaisiin 

tilanteisiin, joissa halutaan kuulla ihmisten mielipiteitä, käsityksiä ja 

uskomuksia, yksinkertaisinta ja antoisinta on valita 

aineistonkeruumenetelmäksi haastattelu. (Eskola & Vastamäki 2001, 24; Kvale 

2007, 1; Tuomi & Sarajärvi 2006, 74.) Haastattelusta on tullut yksi 

käytetyimmistä aineistonkeruumenelmistä sen monipuolisuuden ja lukuisten 

hyvien puolien ansiosta (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34; Kvale 2007, 5; Tiittula & 

Ruusuvuori 2005, 9).  

Yksi haastattelun eduista on sen joustavuus, sillä siinä tutkijan on 

mahdollista toistaa kysymys uudestaan, oikaista väärinkäsityksiä, tarkentaa 

kysymyksiä ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 

2006, 75). Haastattelutilanne antaa lisäksi tutkijalle mahdollisuuden suunnata 

tiedonkeruuta tarpeen mukaan, koska haastattelussa ollaan suorassa 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34). 

Henkilökohtaisen aiheen vuoksi harkitsin myös kyselylomaketta 

aineistonkeruumenetelmänä, mutta edellä mainitut seikat vahvistivat 

päätökseni pitäytyä haastattelussa.  

Vaikka haastattelun etu on sen keskustelunomaisuus, se eroaa kuitenkin 

monella tapaa tavallisesta keskustelusta. Ensinnäkin haastattelu on etukäteen 

suunniteltua tavoitteellista toimintaa, joka tutkijan tavoitteena on saada 

haastateltavalta aihepiiriinsä liittyvää tietoa (Eskola & Vastamäki 2001, 24; 

Hirsjävi & Hurme 2014, 42; Kvale 1996, 6; Kvale 2007, 7). Toiseksi haastattelu on 

keskustelua muodollisempi siinä mielessä, että haastattelussa voidaan erottaa 
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kysyjän ja vastaajan roolit toisin kuin tavallisessa keskustelussa (Kvale 1996, 

125–126; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23). Haastattelu on keskustelua 

virallisempi myös siltä osin, että se tallennetaan nauhoittamalla (Rubin & Rubin 

2005, 110; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23). Kyseisessä tutkimuksessa nauhoitin 

haastattelut erillisellä nauhurilla tai puhelimella, joista siirsin ne tietokoneelle 

litterointia varten.  

Tutkimushaastattelut jaetaan kysymysten sitovuuden mukaan 

strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin (Bogdan & Biklen 2007, 

104; Hirsjärvi & Hurme 2014, 43). Kyseisistä haastattelutyypeistä käytetään 

myös nimiä standardoitu ja standardoimaton tutkimushaastattelu (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005, 11). Tässä tutkimuksessa valitsin 

aineistonkeruumenetelmäksi edellä mainittujen välimuodon 

puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun, jossa tutkija käy 

etukäteen määritellyt teema-alueet kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta 

niiden laajuus ja järjestys vaihtelevat tilanteen mukaan. Näin ollen 

haastattelijalla on siis haastattelutilanteessa muistiinpanot käsiteltävistä 

asioista, mutta ei tarkasti muotoiltuja kysymyksiä. (Eskola & Vastamäki 2001, 

27; Hirsjärvi & Hurme 2014, 48; Tuomi & Sarajärvi 2006, 77.) Koska 

haastattelijan rooli oli itselleni ennestään vieras, suunnittelin pelkkien 

muistiinpanojen sijaan myös valmiita kysymyksiä, joita kysyin ja muotoilin 

tilanteiden vaatimilla tavoilla.  

Tähän tutkimukseen teemahaastattelu sopi erityisen hyvin siitä syystä, 

että kysymysten väljyys antoi tutkittavien äänelle hyvin tilaa, mikä oli yksi 

tutkimuksen tavoitteista. Tässä tutkimuksessa yksi perustavanlaatuinen syy 

teemahaastattelun valintaan oli se, että teemahaastattelu mahdollistaa 

etukäteen valittujen teemojen sisällä liikkumisen haastateltavien kokemusten ja 

ajatusten määrittämien rajojen mukaisesti. Teemahaastattelun myötä nuorten 

tulkinnat asioista ja heidän asioilleen antamat merkitykset siis nousivat 

tutkimuksessa esiin. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 48.) Lisäksi haastattelun avulla 

nuorilta saatiin helposti kuvailevia esimerkkejä, jotka sopivat erityisen hyvin 

kyseisen tutkimuksen luonteeseen (Hirsjärvi & Hurme 2014, 36; Kvale 2007, 12).  
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Vaikka teemahaastattelu on puoliavoin haastattelu, siinäkään ei voi kysyä 

mitä tahansa, vaan päämääränä on löytää merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2006, 77). Toisinaan käy kuitenkin 

niin, että tutkija keksii haastattelun teemat intuitiona omasta päästään, jolloin 

on riskinä, että haastattelurunko perustuu tutkijan omiin ennakkokäsityksiin 

(Eskola & Vastamäki 2001, 33). Toiseksi, jos aihepiireillä ei ole mitään yhteyttä 

teoriaan, asianmukaisen analyysin tekeminen voi olla haasteellista. Kyseisessä 

tutkimuksessa käytin teemahaastattelun aihepiirien suunnitteluun luovan 

ideoinnin ohella aikaisempia tutkimuksia ja aiheeseen sopivia teorioita. Koska 

kysymys oli itsetunnon tutkimisesta, käytännössä muutin itsetunto-käsitteen 

mitattavaan muotoon haastatteluteemoiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 77–78.) 

Eskolan ja Vastamäen (2001, 33) ohjeen mukaisesti pidin teemoja pohtiessani 

mielessä, mihin tutkimuskysymyksiin halusin saada vastauksia.   

Teemahaastattelurunko muodostuu laajoista teemoista, teemaa 

tarkentavista apukysymyksistä ja yksityiskohtaisista pikkukysymyksistä 

(Eskola & Vastamäki 2001, 36; Rubin & Rubin 2005, 131). Tässä tutkimuksessa 

eri aihepiirit muodostivat taustatietojen lisäksi kolme teemaa: itsearvostus, 

minäpätevyys ja opettajien tukemiskeinot. Valitsin kyseiset teemat huolellisesti 

niin, että ne vastasivat asettamiini kahteen tutkimuskysymykseen. Tällä tavoin 

pyrin saamaan haastatteluiden avulla mahdollisimman hyvin tutkimuksen 

aihepiiriä vastaavaa tietoa. Varsinaisten teemojen lisäksi kysyin haastateltavilta 

muutamia taustakysymyksiä liittyen heidän perheeseensä, 

koulumenestykseensä sekä koulutaustaansa. Taustakysymysten avulla pyrin 

saamaan haastateltavista kattavamman kokonaiskuvan, joka auttoi minua 

tutkijana hahmottamaan ja suhteuttamaan heidän vastauksiaan (Patton 2002, 

351; Rubin & Rubin 2005, 132).  

Tutkimusaiheen arkaluontoisuudesta johtuen kävin ennen nauhurin 

päälle laittamista niin kutsuttua esipuhetta haastateltavan kanssa, jotta 

keskusteluilmapiiristä saatiin mahdollisimman miellyttävä ja vapautunut. 

Vallan siirtäminen myös osallistujalle loi luottamuksellista suhdetta itse 

haastattelutilannetta ajatellen. (Eskola & Vastamäki 2001, 30.) Ennen 
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haastattelun aloittamista pidin haastateltavalle lyhyen selostuksen tutkimuksen 

tarkoituksesta, nauhurin käytöstä, haastattelun kulusta ja muista haastateltavaa 

mietityttävistä asioista (Kvale 2007, 55; Rubin & Rubin 2005, 114–116). Koska 

tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat 9.-luokkalaisia nuoria, informoin 

kaikkia osallistujia jo etukäteen haastatteluun liittyvistä asioista sekä kirjallisesti 

että suullisesti, jotta itse haastattelutilanne olisi tuntunut mahdollisimman 

turvalliselta.  

Haastattelun lopuksi annoin jokaiselle haastateltavalle mahdollisuuden 

esittää minulle kysymyksiä tai kertoa vapaasti jotain, mitä minä en 

mahdollisesti ollut osannut kysyä (Rubin & Rubin 2005, 120). Haastattelun 

jälkeen haastateltavan tunteet voivat olla pinnassa, jos käsitellyt aiheet ovat 

henkilökohtaisia. On myös mahdollista, että osallistujalla on haastattelun 

jälkeen niin sanotusti tyhjä olo, koska hän on tuonut esiin niin paljon omia 

tunteitaan ja ajatuksiaan saamatta mitään takaisin. (Kvale 2007, 55.) Nämä 

seikat huomioin antamalla haastateltaville rauhassa aikaa keskustella myös 

varsinaisen haastattelun jälkeen, jotta kaikille osallistujille jäi mukava ja rento 

olo haastattelutilanteesta.  

6.4 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

Laadullista tutkimusta tehtäessä tutkijan omalle vastuulle jää toteuttaa 

aineistosta analyysinsä ja tulkintansa (Eskola 2001, 134). Aineiston työstäminen 

ei ole yksinkertainen prosessi, mutta se on siinä mielessä erityisen 

mielenkiintoinen ja merkityksellinen, että tutkija saa tietää, millaisia vastauksia 

hän tutkimuskysymyksiinsä saa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 221). 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin tarkoituksena on hajanaista aineistoa 

selkeyttämällä luoda uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Koska laadullisen 

tutkimuksen aineisto on usein hyvinkin laaja, tutkijan tulee olla tarkkana, ettei 

hän vahingossa kadota merkityksellistä informaatiota, vaan päinvastoin pyrkii 

selkiyttämään siitä eheän kokonaisuuden. (Eskola & Suoranta 1999, 138.)  
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Päätin valita analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, joka on yksi 

kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91). Sisällönanalyysissa nousevat esiin aineistossa ilmenevät merkitykset, 

tarkoitukset, aikomukset, seuraukset sekä yhteydet. Yksinkertaistettuna 

sisällönanalyysin tarkoituksena on tiivistää kerättyä aineistoa niin, että sen 

avulla voidaan selkeästi ja uutta tietoa tuoden kuvailla tutkittavaa ilmiötä. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 23.)  

Laadullisen aineiston analyysi jaetaan usein induktiiviseen ja 

deduktiiviseen analyysiin. Käytin itse tutkimuksessani induktiivista päättelyä, 

jossa keskeistä on aineistolähtöisyys. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.) 

Induktiivisen päättelyn ajatuksena on, että kerätyn aineiston avulla 

muodostetaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Bogdan & Biklen 2007, 6; Latvala 

& Vanhanen-Nuutinen 2001, 24). Valitsin sisällönanalyysin muodoksi 

aineistolähtöisyyden siitä syystä, että halusin rakentaa tutkimaani ilmiötä 

kuvaavaa teoriaa aineistosta käsin ilman ennakko-olettamuksia 

tutkimusaiheesta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola 2001, 136; Eskola & 

Suoranta 1999, 19). Minulla oli toki ennen aineiston keruuta omia havaintoja ja 

kokemuksia kyseisestä ilmiöstä ja olin lisäksi tutustunut aihetta kuvailevaan 

teoriaan, mutta en antanut näiden kokemusten heijastua suhtautumisessani 

aineistoon. Minulle tutkijana oli tärkeää, että tiedostin omat ennakko-

oletukseni, jotta pystyin tutkimaan aineistoani niistä vapautuneena ja 

oppimaan sitä kautta uutta tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1999, 20).  

Laadullisessa tutkimuksessa analyysiä tapahtuu kaikissa tutkimuksen 

teon vaiheissa, joten sitä ei voida erottaa täysin omaksi vaiheekseen 

(Metsämuuronen 2008, 48; Rubin & Rubin 2005, 37; Syrjälä ym. 1995, 166). 

Seuraavassa pyrin kuitenkin kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 

miten analyysiprosessini eteni haastatteluiden litteroinnista tulosten tulkintaan 

saakka.  



 

 

KUVIO 5. Aineiston analyysin 

Toteutin aineistolähtöisen sisällönanalyysin kuvion 5

analyysiprosessin kuuntelemalla haastattelut ja litteroimalla ne sanasta sanaan 

Express Scribe –ohjelmaa k

109). Poistin eettisten ohjeiden mukaisesti tutkittavien henkilötiedot aineiston 

yhteydestä ja nimesin jokaisen osallistujan vastaukset koodilla O1

(Aineistonhallinnan käsikirja; Mäkinen 2006, 120; Tutk

neuvottelukunta 2012–2014). 

Ennen analyysin varsinaista aloittamista määritin analyysiy

ilmauksen, joka vastaa tarkasteltavina oleviin tutkimuskysymyksiin (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5; Latvala & Vanhanen

2009, 110). Kiinnitin analyysissa huomiota asiayhteyteen, jossa 

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely alaluokiksi eli klusterointi

. Aineiston analyysin eteneminen 

öisen sisällönanalyysin kuvion 5 mukaisesti edeten. Aloitin 

analyysiprosessin kuuntelemalla haastattelut ja litteroimalla ne sanasta sanaan 

ohjelmaa käyttäen (Eskola 2001, 133; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109). Poistin eettisten ohjeiden mukaisesti tutkittavien henkilötiedot aineiston 

yhteydestä ja nimesin jokaisen osallistujan vastaukset koodilla O1

(Aineistonhallinnan käsikirja; Mäkinen 2006, 120; Tutk

2014).  

Ennen analyysin varsinaista aloittamista määritin analyysiy

tarkasteltavina oleviin tutkimuskysymyksiin (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 26; Tuomi & Saraj

2009, 110). Kiinnitin analyysissa huomiota asiayhteyteen, jossa 
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mukaisesti edeten. Aloitin 

analyysiprosessin kuuntelemalla haastattelut ja litteroimalla ne sanasta sanaan 

äyttäen (Eskola 2001, 133; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109). Poistin eettisten ohjeiden mukaisesti tutkittavien henkilötiedot aineiston 

yhteydestä ja nimesin jokaisen osallistujan vastaukset koodilla O1–O6 

(Aineistonhallinnan käsikirja; Mäkinen 2006, 120; Tutkimuseettinen 

Ennen analyysin varsinaista aloittamista määritin analyysiyksiköksi 

tarkasteltavina oleviin tutkimuskysymyksiin (Kyngäs & 

Nuutinen 2001, 26; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110). Kiinnitin analyysissa huomiota asiayhteyteen, jossa 

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely alaluokiksi eli klusterointi
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ajatuskokonaisuus tai lausuma esiintyi (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 

26). Seuraavaksi loin analyysille pohjan lukemalla aktiivisesti ja huolellisesti 

koko aineistoni useampaan kertaan läpi (Eskola & Suoranta 1999, 152; Kyngäs 

& Vanhanen 1999, 5). Vaikka olin ennen aineistoon tutustumista saanut 

runsaasti teoriatietoa ja ennakko-olettamuksia tutkittavasta ilmiöstä, en antanut 

niiden häiritä aineistosta itsestään esiin tulleita teemoja (Eskola & Suoranta 

1999, 153). 

Aineiston huolellisen lukemisen jälkeen keskityin aineiston pelkistämiseen 

eli redusointiin, jonka tarkoituksena oli tiivistää aineistoa karsimalla 

tutkimuksen kannalta epäolennainen aineisto pois (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109). Pelkistämisessä esitin aineistolle tutkimustehtävien mukaisia kysymyksiä 

eli toisin sanoen etsin aineistosta ilmaisuja, jotka liittyivät kuhunkin 

tutkimuskysymykseen (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5; Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, 26; Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Koska kyseessä oli 

teemahaastatteluaineisto, tuntui luonnolliselta järjestää aineisto alkuperäisten 

teemojen mukaisesti, koska kyseisessä tutkimuksessa teemat olivat yhtenevät 

tutkimuskysymysten kanssa. Käytännössä teemoihin jaottelu tapahtui etsimällä 

ja kirjaamalla ylös jokaisesta haastattelusta kaikki teemaan mahdollisesti 

liittyvät kohdat. Tämä ei ollut aivan yksinkertaista, sillä haastattelut eivät aina 

edenneet loogisesti teemasta teemaan, vaan kommentteja johonkin 

tutkimuskysymykseen saattoi löytyä eri puolilta yksittäistä haastattelua. 

(Eskola 2001, 143.)  

Kokosin jokaiseen teemaan liittyvät suorat aineistositaatit omaan 

tiedostoonsa kaksisarakkeiseksi taulukoksi (taulukko 1), johon suorien 

ilmausten viereen kirjoitin kuhunkin lausahdukseen sopivan pelkistyksen. 

Tutkimusaiheen moniulotteisuuden ja tulkinnallisuuden vuoksi 

aineistositaattien pelkistäminen osoittautui melko haasteelliseksi tehtäväksi. 

Minulla tutkijana oli ajoittain vaikea tehtävä tulkita, kuvasivatko tytöt 

ilmauksissaan itsearvostustaan vai minäpätevyyttään, vai eivät kenties 

kumpaakaan. Lisäksi nuorten lyhyistä kommenteista oli paikoittain 

haasteellista muodostaa pelkistys siitä, mitä he todella tarkoittivat. 
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Mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saamiseksi muodostin 

pelkistetyt ilmaukset lopulta niin, että alkuperäisilmaukset olivat hyvin 

vahvasti mukana koko analyysin ajan.  

TAULUKKO 1. Aineistositaattien muuntaminen pelkistetyiksi ilmauksiksi 

 

 

Vielä redusointivaiheessa en uskaltanut tehdä kovin lopullista aineiston 

karsimista, vaan keräsin erilliseen tiedostoon merkityksellisiä ilmauksia, jotka 

eivät kuitenkaan suoranaisesti tuntuneet vastaavaan alkuperäisiä teemoja ja 

tutkimuskysymyksiä. Tällä toimenpiteellä varmistin sen, ettei aineistosta jäänyt 

huomiotta mitään tutkimuksen kannalta mahdollisesti olennaista. Palasin aika 

ajoin tarkastelemaan ja arvioimaan niin sanotusti ylijääneitä ilmaisuja, joista osa 

lopulta nousikin mukaan analyysiin.  

Aineiston pelkistämisen jälkeen etenin aineiston ryhmittelyyn eli 

klusterointiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Aloitin etsimällä pelkistetyistä 

ilmauksista yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, joiden pohjalta muodostin uusia 

alaluokkia kokoamalla yhteen kaikki samaa tarkoittavat pelkistykset (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 6; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 28; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110). Käytännössä tämä tapahtui niin, että kirjoitin pelkistämisvaiheessa 

luomastani taulukosta kunkin teeman kaikki pelkistykset jälleen uuteen Word-

tiedostoon pitkäksi listaksi. Maalasin samankaltaisia ilmauksia samoilla väreillä 

ja siirsin samaan asiaan liittyvät ilmaisut allekkain. Kun kaikki pelkistetyt 

ilmaukset oli järjestetty sopivaan ryhmään, annoin muodostuneelle alaluokalle 

sitä kuvaavan nimen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Esimerkiksi kaikki 

myönteiset ilmaukset omaan ulkonäköön liittyen yhdistin alaluokkaan ”oman 

Aineistositaatti Pelkistetty ilmaus 
O1:– – oon iha hyvä silleen niinku matemaattis-
luonnontieteellisissä aineissa ja sitten no just jossain 
taideaineissa ja tämmösissä. 

Vahvuuksina matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja 
taideaineet 

O1: – –  mää tykkään tehä kaikkee niinku just kaikkee 
uutta ja tälleen ja kokeilla kaikkee. 

Halu oppia 

O1: Noo just joku äikkä tai jotku, no jossain kielissä on tosi 
tai silleen, et on vähä vaikeuksia. – – 

Haasteena koulussa kielet 

O1: No ei oo silleen et ois mitää paineita pärjätä, että 
niinku tottakai kannustetaan, että niinku pärjäis – –  

Vanhempien kannustaminen koulumenestykseen 
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ulkonäön hyväksyminen” ja omiin tekoihin, koulumenestykseen, läheisiin, 

saavutuksiin yms. liittyvät ylpeyden ilmaukset tiivistin alaluokaksi ”ylpeys”. 

Alaluokkien muodostamisen jälkeen laskin, kuinka monta kertaa mikin 

pelkistys ja alaluokka esiintyi aineistossa. Mikäli vastaaja oli maininnut useita 

ilmauksia liittyen samaan pelkistyskategoriaan tai alaluokkaan, laskin ne 

yhdeksi maininnaksi kyseiseen luokkaan. Näin ollen jokaisen 

pelkistyskategorian ja alaluokan maksimi frekvenssi oli 6/6 (N=6).  

Jatkoin analyysiprosessia aineiston käsitteellistämiseen eli abstrahointiin, 

jonka tarkoituksena oli erottaa tutkimuksen kannalta merkityksellinen tieto ja 

valikoidun tiedon perusteella muodostaa teoreettisia käsitteitä. Kyseisessä 

tutkimuksessa klusterointia ja abstrahointia tapahtui osin samanaikaisesti, mikä 

on hyvin tyypillistä analyysiprosessissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) 

Abstrahointia tehdessäni tarkastelin muodostamiani alaluokkalistoja ja yhdistin 

samansisältöiset alaluokat toisiinsa muodostaen niistä yläluokkia (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 6; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 29). Esimerkiksi 

alaluokat tyytyväisyys itseensä, tyytymättömyys itseensä, ylpeys, oman 

ulkonäön hyväksyminen, tyytymättömyys omaan ulkonäköön ja itsensä 

vähättely tiivistin yläluokaksi ”yksilölliset tekijät”, kun taas alaluokat itsensä 

kokeminen pidetyksi, negatiivinen palaute, kavereiden luomat 

ulkonäköpaineet, kavereiden välinpitämättömyys, muiden mielipiteiden 

vaikutus ja kavereiden ylpeys muodostivat yläluokan ”ihmissuhdetekijät”.  

Kunkin teeman pääluokaksi muodostui alkuperäinen tutkimuskysymys, 

johon yläluokat, alaluokat ja alkuperäiset ilmaukset vastaavat. Esimerkiksi 

edellä kuvatut alaluokat ja yläluokat muodostivat pääluokan ”Millainen 

itsearvostuksen tunne koulussa hyvin menestyvillä 9.-luokkalaisilla tytöillä on?” Tein 

vielä lopuksi jokaiseen teemaan liittyvän analyysitaulukon (liite 4), joka tiivistää 

analyysiprosessin ytimekkäästi.  

Laadullisen aineiston analyysiprosessi on siinä mielessä vaikea, että 

aineistosta riittää tutkittavaa loputtomiin. Toisin kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa, laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy pohdittavaa 

runsaasti myös rivien välistä ja pintaa syvemmältä (Eskola & Suoranta 1999, 
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19). Aineistoa tulee tarkastella useita kertoja eri näkökulmista, mutta jossain 

vaiheessa on osattava myös lopettaa (Eskola 2001, 153). Kyseisessä 

tutkimuksessa kompassinani toimi aineiston melko tiukka rajaaminen sillä 

pyrin löytämään vastauksia erityisesti ennalta asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin, enkä näin ollen eksynyt reitiltä laajassa 

aineistoviidakossa (Eskola & Suoranta 1999, 19).  

 

6.5 Luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa yksinkertaistettuna sen vapautta 

epäolennaisista ja satunnaisista tekijöistä (Varto 1996, 103–104). Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkija on koko tutkimuksen kannalta keskeisin tutkimusväline, 

joten myös luotettavuuden arviointi tulee kohdistaa häneen ja sitä kautta koko 

tutkimusprosessiin (Eskola & Suoranta 1999, 211; Patton 2002, 566). Seuraavassa 

pohdin tutkimukseni luotettavuutta liittyen omaan toimintaani, aineiston 

laatuun, aineiston analyysiin sekä tulosten raportointiin (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, 36).  

Aineiston laadukkuuteen pyrin huolellisella tutkimusmetodin valinnalla. 

Puntaroidessani kyselylomakkeen ja haastattelun välillä valintaani vaikutti 

erityisesti se, että haastattelun avulla on mahdollista saada kuvailevampia 

esimerkkejä, jotka koin erityisen tärkeiksi tutkimukseni kannalta. Uskoin myös, 

että teemahaastatteluiden avulla saisin kattavamman aineiston, mikä omalta 

osaltaan kasvattaisi aineiston luotettavuutta. Haastattelu pienensi myös 

tulkinnallisten virheiden riskiä, koska minun oli mahdollista täsmentää 

kysymyksiä ja pyytää tarkennuksia vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 36; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–74.) Tutkijana en voi olla varma siitä, kertoivatko 

haastateltavat minulle, mitä he oikeasti ajattelevat tai tuntevat. Luotettavuuden 

parantamiseksi korostin jokaiselle haastateltavalle, ettei kysymyksiin ole 

olemassa oikeita vastauksia ja rohkaisin heitä vastaamaan mahdollisimman 

rehellisesti ja kattavasti (Rubin & Rubin 2005, 115). Annoin osallistujille myös 
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mahdollisuuden kysyä minulta tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi painotin, ettei 

kiusalliselta tuntuviin kysymyksiin ole välttämätöntä vastata.  

Tässä tutkimuksessa laadukkaaseen aineistoon pyrittiin lisäksi 

huolellisella teemahaastattelurungon suunnittelulla (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

184). Koska itsetunto on mitattavana asiana hyvin haasteellinen (Keltikangas-

Järvinen 1995, 71; Mruk 2006, 36; Salmivalli 1999, 119, 139), tutustuin ennen 

haastattelurungon tekoa moniin itsetuntoteorioihin sekä aikaisempaan 

tutkimukseen. Kun haastattelurunko oli valmis, testasin sen aiheeseen 

perehtymättömällä henkilöllä. Esihaastattelun avulla sain selville, kuinka hyvin 

pääsen suunnittelemillani haastattelukysymyksillä käsiksi 

tutkimuskysymysteni teemoihin. Lisäksi huomasin, millaisia lisäkysymyksiä 

minun olisi mahdollista esittää haastateltaville teemojen syventämiseksi 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 184). Esihaastattelu auttoi minua myös arvioimaan 

haastatteluihin mahdollisesti kuluvaa aikaa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 72).  

Tutkimuskohteena oleva itsetunto aiheuttaa omat haasteensa tutkimuksen 

luotettavuudelle, sillä itsetunto ei ole mikään selvästi nähtävissä oleva asia, 

vaan ihmisen sisällä oleva tunne (Keltikangas-Järvinen 1995, 71; Mruk 2006, 36; 

Salmivalli 1999, 119, 139). Näin ollen on haasteellista tulkita, onko tutkijan 

havaitsema itsetunto yksilön pohjimmainen käsitys itsestään vai ainoastaan 

kuva, jonka hän haluaa antaa itsestään muille. Lisäksi tutkittaessa itsetuntoa 

tutkijan tulee olla hyvin selvillä siitä, mitä hän todellisuudessa tutkii, koska 

itsetunto on hyvin usein sekoitettu muihin itseä kuvaaviin käsitteisiin. (Mruk 

2006, 36). Itsetunnon monitulkintaisuudesta johtuen perehdyin 

tutkimusprosessin alusta lähtien melko laajasti ilmiötä käsittelevään teoriaan 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 187; Hirsjärvi ym. 2009, 231). Ennen aineistonkeruun 

aloittamista tutustuin huolellisesti myös tutkimusmetodologiseen 

kirjallisuuteen, koska halusin saada teoreettista pohjaa teemahaastattelusta ja 

välttää haastattelijan kokemattomuudesta johtuvat yleiset virheet (ks. esim. 

Hirsjärvi & Hurme 2001). Huolellinen valmistautuminen haastatteluihin 

parantaa merkittävästi aineiston luotettavuutta, sillä haastatteluin kerätty 

aineisto on pitkälti haastattelijasta riippuvainen (Patton 2002, 341).  
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Haastattelin aluksi neljää tyttöä, jotka kaikki kävivät samaa yläkoulua. En 

kuitenkaan halunnut tutkimukseni luotettavuuden mahdollisesti kärsivän siitä, 

että tytöt olivat keskenään tuttuja, ja heidän opettajansa ainakin osittain samoja, 

joten päädyin ottamaan tutkimukseen toisesta koulusta vielä kaksi osallistujaa 

lisää. Lopullinen otoskoko oli mielestäni tutkimukselleni sopiva, sillä 

aineistosta riitti syvällistä tulkittavaa, joka auttoi minua rakentamaan kuvaa 

tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1999, 18, 61). Näin pienen otoksen 

yhteydessä saturaation käsitteen käyttäminen on hieman kyseenalaista, mutta 

voin sanoa aineistoni kyllääntyneen, koska siihen ei tullut enää merkittävästi 

uusia näkökulmia uusien haastateltavien myötä (Kvale 2007, 44).  

Kaikista olennaisin seikka aineistoni luotettavuuden kannalta oli se, että 

osallistujien valinta oli hyvin harkittua ja tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa 

(Rubin & Rubin 2005, 70; Tuomi & Sarajärvi 1999, 86). Valitsin tutkimukseeni 

sopivat koulussa hyvin menestyvät tytöt heidän opettajiensa avustuksella, joten 

pystyin varmistumaan siitä, että jokaisella osallistujalla oli tasainen 

koulumenestys ja yli yhdeksän keskiarvo. Toisaalta luotettavuuden kannalta 

voidaan kuitenkin pohtia sitä, valitsivatko tutkimusaiheen tienneet opettajat 

tarkoituksenmukaisesti tietynlaisia oppilaita tutkimukseeni. Oletan kuitenkin, 

ettei kriteereitäni täyttäneitä tyttöjä ole löytynyt niin montaa, että opettajien 

olisi ollut mahdollista valita heidän mielestään sopivia yksilöitä. 

Haastatteluaineiston laatuun vaikutti myönteisesti haastatteluiden 

huolellinen tallentaminen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 184). Neljä haastatteluista 

nauhoitettiin varsinaisella nauhurilla ja kaksi älypuhelimen ääninauhurilla. 

Kaikki kuusi äänitettä toimivat erinomaisesti, mikä mahdollisti haastatteluiden 

totuudenmukaisen litteroinnin. Haastattelun laatua kohentaa se, että 

haastattelu kirjoitetaan auki niin pian kuin mahdollista, etenkin silloin, jos 

tutkija itse toteuttaa sekä haastattelun että litteroinin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

185; Rubin & Rubin 2005, 112). Näin ollen litteroin kaikki haastattelut 

välittömästi haastattelutilanteiden jälkeen, joten minulla oli vielä tuoreena 

mielessä myös se, millä tavoin haastateltavat sanoivat nauhalla kuuluvat asiat. 

Näin jälkikäteen ajateltuna pikainen litterointi oli erittäin hyvä ratkaisu, sillä 
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nuorten toisinaan ytimekkäitä ja osittain vaikeasti tulkittavia vastauksia oli 

huomattavasti helpompi ymmärtää, kun itse haastattelutilanne oli vielä selvästi 

muistissa. Litterointiin käytin apuna Express Scribe –ohjelmaa, jonka 

hidastustoiminto mahdollisti äänitteiden sanatarkan puhtaaksikirjoittamisen.  

Aineistolähtöinen analyysi oli siinä mielessä haasteellista toteuttaa, että 

olin itse tutkijana suorittanut sekä teoriaan perehtymisen, haastattelurungon 

suunnittelun, haastatteluiden toteutuksen että analyysin. Koska minulla oli 

näin ollen runsaasti ennakkotietoa tutkittavasta ilmiöstä, pyrin laittamaan 

aineistoa käsitellessäni kaikki aikaisemmat tietoni ja kokemukseni sivuun 

(Laine 2001, 33). Yritin välttää analyysivaiheessa virheellisiä ylitulkintoja 

pohtimalla kriittisesti useampaan kertaan jokaista vaihetta. Lisäksi minimoin 

mahdolliset tulkinnalliset virheet pitämällä alkuperäiset ilmaukset tiiviisti 

mukana analyysissä aivan loppuun saakka.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee tarkastella myös 

tutkimuksen raportointia. Tässä tutkimuksessa olen luotettavuuden ja 

toistettavuuden parantamiseksi kuvannut yksityiskohtaisesti koko 

tutkimusprosessini, jotta lukijat saavat riittävästi tietoa siitä, kuinka tutkimus 

on käytännössä toteutettu. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 141; Hirsjärvi ym. 2009, 

232; Rubin & Rubin 2005, 76.) Lisäksi olen liittänyt tutkimusraporttiini useita 

taulukoita ja kuvioita tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyen. 

Luotettavuustarkastelun kannalta olennainen seikka on, että tutkimuksessa 

esitellyt tulokset todella vastaavat kerättyä aineistoa. Tässä tutkimuksessa olen 

pyrkinyt osoittamaan tulosten ja aineiston vastaavuuden liittämällä kaikki 

analysointitaulukkoni osaksi raporttia ja käyttämällä runsaasti suoria 

aineistositaatteja tuloksia esitellessäni. (Hirsjärvi ym. 2009, 233; Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 10.)  

Luotettavuuden arvioinnin yhteydessä puhutaan usein reliaabeliudesta, 

jolla tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä uudelleen saadaan sama 

tulos (Hirsjärvi & Hurme 2001, 186). Toisaalta tutkimuksen reliaabeliudesta eli 

toistettavuudesta kertoo myös se, että kaksi eri tutkijaa päätyvät samanlaiseen 

tutkimustulokseen (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Koska kyseisessä tutkimuksessa 
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pyrittiin mittaamaan melko pysyvää perusitsetuntoa itsearvostuksen ja 

minäpätevyyden osalta, tutkimuksen tulos olisi luultavasti toistettaessa hyvin 

samanlainen. Tutkimuksen toistettavuutta parantaa myös se, että 

haastattelutilanteesta luotiin rento ja miellyttävä, jolloin haasteltavat pystyivät 

vastaamaan luontevasti ja rehellisesti.  

6.6 Eettiset ratkaisut  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012–2014) mukaan ihmistieteisiin 

kuuluvan tutkimuksen eettisiä periaatteita voidaan tarkastella seuraavista 

kolmesta osa-alueesta lähtien: 1) tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 2) vahingoittamisen välttäminen ja 3) yksityisyys ja tietosuoja. 

Koska kyseisessä tutkimuksessa pohditut ja noudatetut eettiset ratkaisut 

nivoutuvat hyvin näiden kategorioiden alle, tarkastelen seuraavaksi 

tutkimuksessa huomioonotettavia eettisiä seikkoja näiden osa-alueiden avulla.  

 Tutkittavien itsemääräämisoikeus. Tutkimuksessa noudatettiin eettistä 

periaatetta siitä, että tutkimukseen osallistumisen tulee olla täysin 

vapaaehtoista (Aineistonhallinnan käsikirja; Christians 2011, 65; Mäkinen 2006, 

147; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014). Kyseisessä tutkimuksessa 

meneteltiin niin, että aluksi oppilaiden luokanvalvojat kysyivät tyttöjä mukaan 

tutkimukseen, jonka jälkeen heille annettiin vielä kotiin huoltajien ja heidän 

itsensä allekirjoitettavaksi tutkimuslupalomake. Tyttöjä tavatessani tarkistin 

vielä suullisesti jokaiselta heidän halukkuutensa osallistua haastatteluun.  

Tutkimukseen osallistumispäätöstä varten tutkittaville on annettava 

riittävästi tietoa tutkimuksesta (Aineistonhallinnan käsikirja; Hirsjärvi & 

Hurme 2014, 20; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014). Tässä 

tutkimuksessa mahdollisille osallistujille annettiin informatiivisen 

tutkimuslupalomakkeen ohella kirjoittamani informaatiokirje, jossa kerrottiin 

tutkimuksen aihe, aineistonkeruun konkreettinen toteutustapa, arvioitu 

ajankulu sekä kerättävän aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö 

(Kuula 2011, 102; Kvale 2007, 27; Patton 2002, 407). Mahdollisimman 
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totuudenmukaisen aineiston saamiseksi kyseisessä tutkimuksessa varsinaisia 

tutkimuskysymyksiä ei paljastettu tutkittaville (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012–2014), mutta heille kerrottiin, että tutkimuksen kohteena 

on hyvin koulussa menestyvien tyttöjen hyvinvointi ja koulunkäynti. 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti myöskään tässä tutkimuksessa en vielä 

aineistonkeruuvaiheessa voinut olla varma tutkimuksen lopullisesta sisällöstä, 

joten toteutin informoinnin senhetkisten tietojen ja suunnitelmien mukaisesti 

(Aineistonhallinnan käsikirja; Kuula 2011, 106).  

Koska informoinnin tarkoituksena on ensisijaisesti tutkittavan 

itsemääräämisoikeuden vaaliminen, huolehdin siitä, että tutkittavat 

ymmärsivät saamansa ennakkotiedot (Aineistonhallinnan käsikirja). Tässä 

tutkimuksessa karsin monimutkaiset ja tieteelliseltä kuulostavat termit pois, 

koska informaatiokirje oli suunnattu yläkouluikäisille nuorille, joille 

tutkimusten maailma on todennäköisesti vielä vieras. Lisäksi informointia 

selkeytti, että oppilaiden luokanvalvojat antoivat tytöille ensimmäiset tiedot 

tutkimuksesta ja jakoivat samalla tutkimuslupalomakkeet ja tytöille itselleen 

suunnatut informaatiokirjeet. Kävin myös tapaamassa tyttöjä heidän 

kouluillaan ennen varsinaisia haastatteluita, jotta pystyin vielä 

henkilökohtaisesti kertomaan tutkimuksen kulusta ja vastaamaan osallistujia 

mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.  

Koska opettajat kysyivät tyttöjä tutkimukseen mukaan, selvensin heille 

ensimmäisessä tapaamisessamme tutkimuksen kulkua ja kerroin, miksi juuri 

heitä oli pyydetty mukaan tutkimukseen (Kuula 2011, 105; Rubin & Rubin 2005, 

116). Eettisten ohjeiden mukaisesti kerroin haastateltaville, että kysymys on 

noin tunnin mittaisesta kertatutkimuksesta eli heidän osaltaan tutkimukseen 

osallistuminen tarkoittaa vain yhteen yksilöhaastatteluun osallistumista 

(Aineistonhallinnan käsikirja). Mahdollisia jatkokysymyksiä varten pyysin 

osallistujilta heidän yhteystietojaan, jotka lupasin hävittää heti tutkimuksen 

valmistuttua. Mahdollisia lisäkysymyksiä varten annoin osallistujille omien 

yhteystietojeni lisäksi myös tutkielman ohjaajan yhteystiedot 

(Aineistonhallinnan käsikirja; Kuula 2011, 104). Painotin tutkittaville, että 
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osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää minulle 

ilmoittamalla missä vaiheessa tahansa ilman perusteluita (Kuula 2011, 87; 

Mäkinen 2006, 147; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014).  

Ainoastaan lääketieteellisessä tutkimuksessa on määritelty tarkka säännös 

siitä, että 15 vuotta täyttänyt lapsi voi itse päättää tutkimukseen 

osallistumisestaan, mikäli hän kykenee ymmärtämään tutkimuksen 

merkityksen. Muilla tutkimusaloilla ikärajoja ei ole määritelty laissa, vaan 

käytännöt perustuvat vakiintuneisiin tapoihin. Alaikäisten tutkimukseen 

osallistumisesta on tehty monenlaisia tulkintoja, mutta lapsenhuoltolain 

mukaan alaikäistä tutkittaessa vanhempien suostumus on aina hankittava 

etukäteen. (Kuula 2011, 147–150; Nieminen 2010, 33–36.) Kyseisessä 

tutkimuksessa pyysin vanhemmilta kirjallisen suostumuksen lapsen 

osallistumisesta tutkimukseen, vaikka tutkittavat olivat yli 15-vuotiaita. 

Tutkijan tulee lisäksi noudattaa alaikäisten itsemääräämisoikeutta ja 

vapaaehtoisuuden periaatetta Suomen perustuslain (1999/731) ja YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen mukaisesti aina riippumatta siitä, onko tutkimukseen 

pyydetty myös huoltajan lupa vai ei. Näiden periaatteiden noudattamiseksi 

kysyin vanhempien luvan ohella nuorilta itseltään suostumusta tutkimukseen 

sekä suullisesti että kirjallisesti.  

Vahingoittamisen välttäminen. Tutkimuseettisten periaatteiden toinen osa-

alue vahingoittamisen välttäminen viittaa siihen, ettei aineiston keruuvaiheesta, 

aineiston säilyttämisestä tai itse tutkimusjulkaisusta saa aiheutua haittaa 

osallistujille (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014). Tutkijan on vaikea 

arvioida tutkimuksen henkistä kuormittavuutta tutkimukseen osallistuvien 

kannalta, koska ihmiset tuntevat asiat hyvin eri tavoin. Henkisten vahinkojen 

välttämiseen kuuluu osallistujia arvostava kohtelu sekä tutkittavia kunnioittava 

kirjoitustapa tutkimusraportissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–

2014). Tässä tutkimuksessa arvostin jokaista haastateltavaa juuri sellaisena kuin 

he ovat, mikä näkyi esimerkiksi hyväksyvänä ja kunnioittavana 

vuorovaikutuksena. Otin huomioon sekä haastatteluissa että 

tutkimusraportissa, etten esittele tuloksia arvostelevasti, asenteellisesti tai 
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epäkunnioittavasti. (Kuula 2011, 63; Rubin & Rubin 2005, 98; Tutkimuseetinen 

neuvottelukunta 2012–2014.)  

Yksityisyys ja tietosuoja. Yksityisyyden suojaa koskevat eettiset periaatteet 

voidaan jakaa seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: 1) tutkimusaineiston 

suojaaminen ja luottamuksellisuus 2) tutkimusaneiston säilyttäminen tai 

hävittäminen ja 3) tutkimusjulkaisut. Edellä mainitut periaatteet vaativat 

tutkijalta luottamuksellisuuden ja tieteen avoimuuden periaatteen välillä 

tasapainoilua. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.)  

Tutkittavia informoidaan jo ennen tutkimukseen suostumista siitä, että 

haastateltavien henkilötiedot tulevat ainoastaan tutkijan tietoon. Eettisten 

ohjeiden mukaan tutkittavien henkilötiedot tulee poistaa aineiston yhteydestä 

siinä vaiheessa, kun aineisto on järkevästi analysoitavissa ilman suoria 

tunnisteita (Aineistonhallinnan käsikirja; Mäkinen 2006, 120; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012–2014). Myös tässä tutkimuksessa käytin 

tutkimusaineistossa tyttöjen oikeiden nimien sijaan numero- ja kirjainkoodeja 

siltä varalta, että joku ulkopuolinen olisi saanut hyvästä suojauksesta 

huolimatta aineiston käsiinsä. Lisäksi säilytin mahdollisia jatkoyhteydenottoja 

varten kerätyt osallistujien yhteystiedot huolellisesti analysoitavasta aineistosta 

erillään. (Christians 2011, 66; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.)  

Koska tutkimusjulkaisut ovat kaikkien saatavilla, tutkijan tulee tehdä 

monia eettisiä ratkaisuja tutkimusjulkaisun kirjoittamisen yhteydessä. 

Kyseisessä tutkimuksessa kerroin osallistujille jo ennen tutkimukseen 

lupautumista, että valmiiseen tutkimusjulkaisuun tulee lyhyitä suoria sitaatteja 

haastatteluista, mutta niistä ei ole mahdollista tunnistaa ketään. Arvioin 

jokaisen tutkimusraporttiin valitun suoran aineistositaatin erikseen 

anonymiteetin näkökulmasta niin, ettei mitään epäsuoria tunnisteita päätynyt 

valmiiseen tutkimusraporttiin. (Aineistonhallinnan käsikirja; Kvale 2007, 27–28; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.) Henkilötietolain (1999/523) 

mukaan suora aineistositaatti on täysin tunnistamaton silloin, kun yksittäistä 

tutkittavaa ei voida sen perusteella tunnistaa helposti ja ilman kohtuuttomia 

kustannuksia (Kuula 2011, 205). Haastateltavien yksityisyyden 
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kunnioittamiseksi kyseisessä tutkimuksessa ei mainita osallistujien kouluja, 

eikä edes kyseisen kaupungin nimeä.  

Henkilötietolain (1999/523) mukaan kaikkia tutkimusaineistoja 

käsitteleviä tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Sen mukaan tutkittavien 

yksityisasioita ei saa paljastaa ulkopuolisille tutkimuksen aikana tai sen jälkeen. 

Pidin tutkimuksessa koko ajan mielessä ehdottoman vaitiolovelvollisuuden, 

joka ei oikeuttanut minua luovuttamaan tutkimuksessa paljastuneita tietoja 

kolmansille osapuolille, vaikka se olisi voinut olla osallistujan edun mukaista 

(Mäkinen 2006, 148).  

Edellä mainittujen eettisten periaatteiden ohella otin huomioon myös 

muutamia muita hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Ensinnäkin 

dokumentoin tutkimusjulkaisussa rehellisesti ja kattavasti kaikista tutkimuksen 

teon vaiheista aina aineistonkeruusta tuloksiin asti (Aineistonhallinnan 

käsikirja; Tuomi & Sarajärvi 2009, 133). Toiseksi kunnioitin ja arvostin muiden 

tutkijoiden työtä kertomalla rehellisesti heidän tutkimuksistaan. 

Asianmukaisella viittaustekniikalla pyrin osoittamaan, että tutkijana tunnen 

oman tiedeyhteisöni säännöt ja hallitsen oman alani tutkimuskulttuurin. 

(Mäkinen 2006, 130; Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.)  
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7 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymysteni kannalta keskeisimmät tulokset. 

Ensimmäisessä alaluvussa kuvailen haastateltavien taustatietoja paremman 

kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän jälkeen esittelen koulussa hyvin 

menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen itsetuntoon liittyviä tuloksia 

kaksiulotteisen itsetuntomallin mukaisesti erikseen itsearvostuksen ja 

minäpätevyyden osalta. Seuraavaksi käsittelen aineistosta nousseita itsetunnon 

tukemiskeinoja, joilla koulussa hyvin menestyvät tytöt ajattelevat opettajiensa 

heitä tukevan. Tämän jälkeen kuvaan haastateltavien esille tuomia haasteita, 

joita opettajat ovat aiheuttaneet heidän itsetunnolleen tai kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnilleen. Viimeisessä alaluvussa kuvaan koulussa hyvin menestyvien 

9.-luokkalaisten tyttöjen toiveita opettajien toiminnalle. Nuorten oman äänen 

esille tuomiseksi käytän tulosten esittelyn lomassa runsaasti suoria 

aineistositaatteja litteroiduista haastatteluista.  

7.1 Haastateltavien taustatiedot 

Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi yhdeksäsluokkalaista tyttöä kahdesta 

keskisuomalaisesta suuresta yläkoulusta. Kukaan haastateltavista ei ollut 

vaihtanut koulua eikä luokkaa yläkoulun aikana. Sen sijaan lähes kaikilla 

osallistujilla vaihtui miltei koko luokka alakoulun ja yläkoulun välillä. Vain 

yhdellä tytöistä (O4) luokka pysyi alakoulun ja yläkoulun aikana lähes samana. 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli vähintään 9,0 keskiarvo, ja näin 

ollen tasainen koulumenestys kaikissa oppiaineissa. Kuudesta haastateltavasta 

neljällä tämänhetkinen keskiarvo oli 9,1–9,2 ja kahdella 9,7–9,8 (O5 ja O6).  

Koska lasten asema sisarjoukossa näyttää jossain määrin vaikuttavan 

heidän käsityksiin itsestään (Aho 1996, 38; Laine 2005, 42; Mruk 2006, 66–67), 

tutkimuksen taustatietoina haastateltavilta kysyttiin myös heidän 

perherakenteestaan. Osallistujien perherakenteet osoittautuivat melko 
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vaihteleviksi. Kaksi tytöistä (O1 ja O2) ilmaisi vanhempiensa eronneen, kun 

taas muiden haastateltavat vaikuttaisivat aineiston perusteella elävän 

ydinperheissä. Kaksi haastateltavista kertoi olevansa perheensä vanhimpia 

lapsia (O1 ja O2), kaksi keskimmäisiä lapsia (O5 ja O6), yksi nuorin lapsi (O4) ja 

yksi tytöistä oli perheensä ainut lapsi (O3). Aikaisempien tutkimusten mukaan 

perheen ainoilla lapsilla ja esikoisilla on todettu olevan usein perheeseen 

mahdollisesti myöhemmin syntyviä lapsia parempi itsetunto (Aho 1996, 38; 

Coopersmith 1967, 152, 163; Laine 2005, 42; Mruk 2006, 66–67). Omassa 

aineistossani en havainnut persoonakohtaisessa tarkastelussa merkittävää eroa 

nuorten itsetunnossa riippuen heidän asemastaan sisarjoukossa.  

Kartoitin haastatteluissa hieman osallistujien luonnetta paremman 

kokonaiskuvan saamiseksi. Tytöistä lähes kaikki (5/6) osasivat kuvailla sekä 

henkilökohtaisia vahvuuksiaan että heikkouksiaan. Nämä piirteet vaihtelivat 

osallistujakohtaisesti melko paljon, mutta kaikkien omia vahvuuksiaan 

kuvailleiden tyttöjen vastauksista heijastui reiluus muita ihmisiä kohtaan. Tytöt 

kuvailivat itseään muun muassa ystävälliseksi, välittäväksi, huomaavaiseksi ja 

sosiaaliseksi.  Heikkouksinaan tytöt mainitsivat kärsimättömyyden (O1 ja O3), 

laiskuuden (O3), kateuden (O2), ujouden (O4) ja omien ongelmien 

peittelemisen (O6). 

7.2 Koulussa hyvin menestyvien tyttöjen itsetunto 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli selvittää, millainen itsetunto koulussa 

hyvin menestyvillä 9.-luokkalaisilla tytöillä on. Kyseisessä tutkimuksessa 

lähestyn itsetuntoa kaksiulotteisen mallin mukaan, jossa itsetunnon kuvataan 

rakentuvan itsearvostuksesta ja minäpätevyyden tunteesta (Miller & Moran 

2012, 41). Näin ollen jaan tyttöjen itsetuntoa käsittelevät tulokset kahteen 

alalukuun, joissa käsittelen ensin koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 

itsearvostusta ja sen jälkeen heidän minäpätevyyden tunnettaan. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka käsittelen itsearvostusta ja 
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minäpätevyyttä erillisinä osioina, ne yhdessä muodostavat kokonaisuuden, 

joka kertoo siitä, millainen itsetunto yksilöllä kokonaisuudessaan on.  

7.2.1 Koulussa hyvin menestyvien tyttöjen itsearvostus 

Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen itsetuntoa tutkittaessa 

pyrin selvittämään heidän itsearvostustaan monilla teemahaastattelun 

kysymyksillä koskien heidän suhtautumistaan omaan ulkonäköönsä ja 

luonteeseensa, välitetyksi tulemisen tunnetta, muiden mielipiteiden merkitystä 

sekä ylpeyden ja onnistumisen kokemuksia. Pyrin näiden asioiden kautta 

muodostamaan kuvan siitä, kuinka arvokkaina ja hyvinä tytöt pitävät itseään. 

Olen jakanut aineistosta nousseet itsearvostusta kuvaavat tekijät kahteen 

yläluokkaan yksilöllisiksi tekijöiksi ja ihmissuhdetekijöiksi sen mukaan, onko 

kyseinen itsearvostusta heijastava tekijä enemmän henkilöön itseensä vai 

muihin ihmisiin liittyvä (taulukko 2). Esittelen ensimmäiseksi aineistosta 

nousseita yksilöllisiä tekijöitä, jonka jälkeen siirryn kuvaamaan 

ihmissuhdetekijöitä.  

TAULUKKO 2. Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen (n=6) itsearvostusta 
kuvaavat alaluokat 

ITSEARVOSTUS MAININNAT 

Yksilölliset tekijät 6 

Oman ulkonäön hyväksyminen 6 

Tyytyväisyys itseensä 5 

Ylpeys 5 

Tyytymättömyys itseensä 4 

Tyytymättömyys omaan 

ulkonäköön 

3 

Itsensä vähättely 2 

Ihmissuhdetekijät 6 

Itsensä tunteminen pidetyksi 6 

Muiden mielipiteiden vaikutus  5 

Negatiivinen palaute  3 

Vanhempien ylpeys 2 

Kavereiden luomat 

ulkonäköpaineet 

1 

Kavereiden välinpitämättömyys 1 
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Kaikkien haastateltavien vastaukset osoittavat heidän suhtautuvan 

hyväksyvästi omaan ulkonäköönsä. Lähes kaikki haastateltavat (5/6) toivat 

esille olevansa tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä. Oman ulkonäön 

hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoittanut täydellistä tyytyväisyyttä, sillä 

useamman haastateltavan vastauksissa esiintyi myös pieniä muutostoiveita 

oman ulkonäön suhteen. Ainoastaan yksi tytöistä (O2) kuvasi tyytyväisyyden 

sijaan pitävänsä ulkonäköään kohtalaisena.  

No siis oon mä sinällää ihan tyytyväinen, et tottakai niitä, et mitä haluis korjata ja tällee 
mut ei nyt sillee, et en pysty katsomaan itseäni peilistä. (O1) 

No tykkään ulkonäöstäni. (O4) 

– – jos joku sanoo, että tosi ikävän näköstä, kun sulla on tänää silmälasit päässä tai, et 
sulla on hirveet silmäpussit ja sä näytät tosi väsyneeltä, nii mä oon silleen, et no entä sitte. 
Mä oon nyt tänää tällänen, että ei voi mitään. (O6)  

– – emmä nyt sillee rumankaa näkönen oo, mutta emmä nyt sillee oo niinku mikää 
maailman kauneinkaa, että jotai siltä väliltä. (O2) 

Hyvin koulussa menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen itsearvostuksen tunteesta 

kertoo paljon se, että peräti puolet haastateltavista kuvaili olevansa 

vapautuneita muiden ihmisten luomista ulkonäköpaineista. Vastauksista 

välittyi, että tytöt uskaltavat olla ulkoisesti juuri sellaisia kuin he ovat 

riippumatta muiden mielipiteistä tai kommenteista. Toisaalta 

ulkonäköpaineista vapautuneisuutta ei voida kuitenkaan pitää 

itsestäänselvyytenä, sillä suurin osa tytöistä kertoi ainakin jossakin vaiheessa 

elämäänsä pohtineensa omaa ulkonäköään kriittisesti.  

– – Joku ulkonäköki, nii et sä voi vaikuttaa siihen, et se menee enempi niinku paineen 
alasena muuttamaan ittee, et se ei niinku oo mun mielestä oikeen. (O6) 

 – – et mää puen sen, mikä fiilis mulla just nyt on ja sen mis ite tuntuu hyvältä, nii jotkut 
saattaa kattoo tosi pitkään, ku sä vedät semmoset vaatteet, jotka ei sovi yhtään toistensa 
kanssa ja ihan, ihan rauhassa vetelet tuolla jossain. (O6) 

Vaikka kaikki haastateltavat mainitsivat suhtautuvansa hyväksyvästi omaan 

ulkonäköönsä, peräti puolet tytöistä ilmaisi myös ajoittaista (2/6) tai lievää 

(1/6) tyytymättömyyttä omaan ulkonäköönsä. Aineisto osoittaa, että tyttöjen 

suhtautuminen oman ulkonäkönsä heikkouksiin on melko vaihtelevaa. Osa 
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koulumenestyjistä kykenee hyväksymään omat fyysiset epäkohdat 

luonnolliseksi osaksi omaa ulkonäköä, kun taas toisille ajoittaiset 

ulkonäkökriisit voivat aiheuttaa hetkellisesti hyvin kokonaisvaltaisen 

lamaantumisen. 

– – emmä oo just sillee, että pitää näyttää hyvältä ja pitää näyttää hyvältä, mutta on 
semmosiaki päiviä, että ärsyttää kaikki ulkonäössä ja tekis mieli vaa niinku jäähä kotii 
nukkumaa. (O2) 

– – Kyl mulle joskus tulee sellasia – – että – – ei oo tyytyväinen itteeni, mut sit mä niinku 
aattelen, et ei sille voi mitää – – Mun keho tää on, et pakko siinä on elää – –. (O3) 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että koulussa hyvin menestyvien 9.-

luokkalaisten tyttöjen suhtautuminen itseensä on melko ailahtelevaa, sillä lähes 

kaikki haastateltavat (5/6)  kuvasivat jollakin tapaa tyytyväisyyttä itseensä, 

mutta samanaikaisesti enemmistö tytöistä (4/6) mainitsi olevansa ainakin 

ajoittain tyytymättömiä itseensä.  

Tyytyväisyyttä itseensä kuvanneista koulumenestyjistä muutama (2/6) 

kertoi suoraan pitävänsä itsestään sellaisena kuin he ovat, kun taas osa 

vastaajista (4/6) kuvasi hieman neutraalimmin suhtautuvansa myönteisesti ja 

hyväksyvästi itseensä. Oman perusluonteen hyväksymisen ohella tyttöjen 

vastauksissa esiintyi tyytyväisyys omaan koulumenestykseen, kaverisuhteisiin 

ja omiin suorituksiin. Haastateltavien suhtautumista itseensä voisi luonnehtia 

realistiseksi, sillä suurin osa heistä vaikutti ajattelevan, että itseensä on syytä  

olla tyytyväinen, koska ihminen ei kuitenkaan voi olla muuta kuin oma itsensä. 

– – mulla on niinku menny hyvi just koulussa niinku suurimmilta osin – – mulla on hyviä 
kavereita, nii siihenki mä oon tosi tyytyväinen – –. (O2) 

– – ei mua oikeestaan itessä harmita mikään millään tavalla, että ku ei siihen pysty 
kuitenkaa vaikuttamaan sillä tavalla. (O6)  

Itsensä arvostamista osoittavien kommenttien ohella enemmistö tytöistä (4/6) 

kuvaili olevansa ajoittain (4/6) tai lievästi (1/6) tyytymättömiä itseensä. 

Elämässä eteen tulevat vastoinkäymiset horjuttavat toisinaan koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsetuntoa, sillä ongelmia kohdatessaan he tuntevat itsensä 

toisinaan voimattomiksi ja huonoiksi. Negatiiviset tunteet omasta itsestä 

näyttäisivät kuitenkin olevan hyvin satunnaisia ja nopeasti ohi meneviä. 
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 – –ei niitä kauheen usein tuu sillee, että  joo, että mä oon iha paska tai semmone olo, 
mutta että kyllä niitäki on sillei aina joskus, että tuntuu, että kaikki menee päi pyllyä. 
(O2) 

Joskus saattaa olla just sillei, et jos on kavereitten kaa jotain kränää ja paljon kokeita, nii 
sit saattaa olla vaan istuu jossain sängynpohjalla ja miettii, että miks, miks mää en nyt 
jaksa, ja mulla on vaikeet kavereitten kaa. Ja sit siin tulee aina mietittyy kaikki ne 
ongelmat läpi, sit tulee vähän semmonen masis. – – (O6) 

Aineiston mukaan koulussa hyvin menestyvistä tytöistä suurin osa (5/6) on 

ainakin joltain osin ylpeitä itsestään. Haastateltavat ajattelivat voivansa olla 

ylpeitä omasta koulumenestyksestään (5/6), hyvistä teoistaan (3/6), omista 

saavutuksistaan (2/6), läheisistä ihmisistä (2/6), harrastuksista (2/6) ja omista 

suorituksistaan (1/6). Vastaukset osoittavat, ettei ylpeyden tunne liity niinkään 

omaan arvokkuuteen ihmisenä vaan enemmänkin saavutuksiin ja suorituksiin. 

Toisaalta yhden haastateltavan (O6) vastauksissa korostui ajatus, että jokaisen 

ihmisen tulisi olla ylpeä itsestään riippumatta siitä, mitä saavuttaa suhteessa 

muihin ihmisiin.  

No ehkä just niistä mitä mä oon kuitenki saavuttanu ja sillei. Ja sit mulla on niinku tosi 
hyviä kavereita ja perhe ja tällei, nii kyl mä voin olla ylpee niistä. (O1) 

– –jollekki toiselle tulee tosi hyvä mieli jostai asiasta, mitä mä oon vaikka sanonu sille, nii 
sit siit tulee semmone niinku arvokas olo tai sellane. (O2) 

 Mä oon mun mielestä saavuttanu elämässä niin paljon, että siitä voi olla aika ylpee. – – 
(O6) 

– – mun mielestä jokaisen ihmisen pitäs ylipäätänsä olla ylpee ittestään, et vaikka se ei 
saavuta jotain saman verran, ku joku toinen, nii siitä huolimatta se on niinku omien 
rajojen mukaan. (O6) 

Ainoastaan yksi haastateltavista (O3) totesi vaatimattomasti, ettei hän tunne 

olevansa ylpeä itsestään.  

Emmä nyt sanois, et ylpee itteeni. Mä oon vähä luonteeltani semmone, et mä en tykkää 
aatella itestäni liikoja tai sillei. (O3) 

Vähättelevä suhtautuminen itseensä ilmeneni aineistossa myös omien 

ongelmien vähättelynä (1/6). Yhden haastateltavan vastauksissa 

itsearvostuksen heikkous ilmeni siten, että hän kertoi pitävänsä muiden 

ihmisten hyvinvointia toisinaan tärkeämpänä kuin omaansa. Aineisto antaa 
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ymmärtää, että hänellä olisi ajoittain tarve saada apua pulmiinsa, mutta hän ei 

pyydä sitä, koska hänen mielestään muiden ongelmat ovat tärkempiä ratkaista.  

– –  mää niinku tykkään huolehtia siitä, et muilla menee hyvin. Et sit mä saatan itekki 
kamppailla jonkun ison jutun kanssa, mut sit mä niinku yritän aina auttaa muita. – – (O6) 

No siis se voi olla ehkä heikkous, että justiinsa rupee niinku peittämään niitä omia 
ongelmia, et sit aattelee, että muitten niinku ongelmat on ne isommat jutut, et sit siin 
saattaa itelle tulla semmonen fiilis, et sit ku meet illalla nukkumaan, nii saattaa tulla 
semmonen hirvee hyökyaalto ja sit sä oot silleen, et no mitäs nyt tässä. (O6) 

Edellä mainittujen yksilöllisten tekijöiden lisäksi aineistosta löytyi 

itsearvostuksen tunnetta kuvailevia ihmissuhdetekijöitä, jotka voidaan jakaa 

seuraaviin kuuteen alaluokkaan: itsensä tunteminen pidetyksi (6/6), muiden 

mielipiteiden vaikutus (5/6), negatiivinen palaute (3/6), vanhempien ylpeys 

(2/6), kavereiden luomat ulkonäköpaineet (1/6) ja kavereiden 

välipitämättömyys (1/6). 

Jokaisen haastateltavan vastauksissa esiintyi mainintoja, joista voidaan 

tulkita heidän uskovansa olevan vähintään kohtalaisen pidettyjä muiden 

ihmisten silmissä. Puolet tytöistä kuvasi itsensä pidetyksi muiden ihmisten 

silmissä, kun taas loput haastateltavista ajattelivat muiden pitävän heitä 

keskivertoina. Aineisto osoittaa, että itsensä tuntemista pidetyksi ihmiseksi 

lisäsi kavereiden välittävä suhtautuminen (2/6).  

– – vaikken mää yritä silleen erityisemmin mielyttää, nii emmää usko et tosi, kovin moni 
ajattelee musta sillee pahaakaa. (O2)  

– –  must tuntuu, et kukaa ei erityisemmi vihaa mua, mut ei kukaa erityisemmi sillei 
tykkää musta, et mä oon semmone keskiverto – – (O3) 

Vaikka kaikki tytöt uskoivat olevansa vähintään kohtalaisen pidettyjä muiden 

ihmisten silmissä, puolet heistä kertoi saavansa toisinaan negatiivista palautetta 

muilta ihmisiltä. Tyttöjen tapa reagoida heidän ulkonäköään tai luonnettaan 

arvosteleviin kommentteihin kuvastaa, että he antavat ulospäin kuvan vahvasta 

itsetunnosta, vaikka todellisuudessa loukkaavat kommentit saattavat jäädä 

mieleen kummittelemaan pidemmäksikin aikaa.  

– – jos joku sanoo jotai tosi pahasti, nii kyllä se sit tuntuu niinku pitkään semmoselta 
pahalta. (O2) 
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– – jos luonteesta sanotaan jotain, nii sit se, sit se saattaa joskus vähä vaikuttaa, mut en 
mäkää anna sen sillei niinku hirveesti. (O3) 

– – jos joku mulle sanoo jotain tosi ikävää, nii mä tiuskasen saman tien takasin – – (O6) 

Vaikka tytöt näyttävät ulospäin suhtautuvan kevyesti negatiivisiin 

kommentteihin, lähes kaikki heistä (5/6) kuvasivat muiden mielipiteiden 

vaikuttavan jollakin tapaa heidän ajatteluunsa ja toimintaansa. Muiden 

mielipiteiden vaikutus  riippuu tyttöjen mukaan siitä, kenen mielipiteestä on 

kysymys. Läheisistä ihmisistä erikseen mainittiin vain kaverit (2/6), joiden 

mielipiteillä nähtiin olevan kaikista suurin merkitys omaan toimintaan. Hyvin 

koulussa menestyvät tytöt eivät kuitenkaan nähneet muiden ihmisten 

mielipiteiden muuttavan suoraan heitä tai heidän toimintaansa, vaan 

ainoastaan laittavan heidät ajattelemaan kyseistä asiaa uudestaan.  

–  – jos kaverit on jotain mieltä jostain, nii kyllähän se heijastuu itteensäki, mutta ei nyt 
sinällää, et mää menisin niinku just muitten mukana, et mä en pystyis tekee mitää ite – – . 
(O1) 

No kyllä ne [toisten mielipiteet] omalla tavallaan muokkaa munki mielipidettä, että jos 
joku on tosi vahvasti jotai mieltä jostai ihmisestä, nii ehkä se niinku laittaa mut itteni 
ajattelemaan sitä asiaa tarkemmi, mutta et kyllä mää yleensä osaan seistä mun omien 
sanojen takana, et emmää sillee vaihtele mielipidettä sen mukaa, mitä toiset sanoo. (O2) 

No kavereitten mielipiteet vaikuttaa, mutta sit kenenkään muun mielipiteet ei. (O4)    

Aineistossa esiintyi myös jonkin verran ristiriitaisuutta sen suhteen, millä 

tavoin muiden mielipiteiden nähtiin vaikuttavan. Eräs haastateltava kuvasi 

ottavansa muiden kommentit positiivisena tai rakentavana palautteena, joiden 

hän ei kuitenkaan anna muuttaa itseään, mutta samanaikaisesti hän totesi 

alkaneensa jo itsekin uskoa muiden negatiivisiin kommentteihin.  

 – – ku on tottunu siihen, et ala-asteella kaikki syytti aina mua jostain, nii sit tulee 
semmonen, et no määpä syytän itteeni, et ei se kenenkää muun vika voi olla. (O6)  

Muiden mielipiteiden vaikutus näkyi aineistossa myös kavereiden luomina 

ulkonäköpaineina (1/6). Kavereiden luomat ulkonäköpaineet saattavat 

vaikuttaa nuoren suhtautumiseen itseensä ja voivat saada hänet muuttamaan 

itseään paineen alaisena toisten haluamaan suuntaan. Kuten aikaisemmin tuli 



71 
 

 

esiin, puolet haastateltavista kuitenkin kertoi olevansa vapaita muiden luomista 

ulkonäköpaineista.  

 – – Et välillä just miettii jotain ulkonäköjuttuja, että ku kaverit niinku kyseli monta 
vuotta, et miks sä et meikkaa tai jotain tämmöstä, nii sit tuli vähän sillain paineen alasena 
kesällä sillei, et no miks en meikkais ja tällä tavalla. Et sit mää sain synttärilahjaks ennen 
koulun alkuu nyt syksyllä meikit – – (O6) 

Itsearvostusta kuvaavana ihmissuhdetekijänä aineistosta ilmeni lisäksi 

kavereiden välinpitämättömyys (1/6). Aineisto osoittaa, että kavereiden 

välinpitämätön suhtautuminen voi aiheuttaa nuoressa arvottomuuden tunteita, 

vaikka hän todellisuudessa tietäisi ystävien arvostavan häntä.  

– – tuntuu – – että kaverit jotenki ei jaksais yhtää mua – –. – – tuntuu, että kaikki on vaa 
niinku muissa maailmoissa tai jotai sillee, ettei yhtää niinku tavallaa kiinnosta niinku 
mun jutut tai sit tulee vaa semmone niinku arvoton olo. (O2)  

Viimeisenä itsearvostusta kuvaavana ihmissuhdetekijänä aineistossa esiintyi 

vanhempien ylpeys (2/6). Vanhempien ylpeyttä kuvanneet haastateltavat 

uskoivat vanhempiensa olevan ylpeitä heistä erityisesti hyvän menestyksen 

vuoksi. Muiden haastateltavien vastauksista ei voitu päätellä, kuinka ylpeitä he 

arvelevat vanhempiensa heistä olevan, mutta kaikki haastateltavat kuvasivat 

suhdetta vanhempiinsa pääosin myönteisesti.  

No kyl mä luulen, et ne [vanhemmat] ois ylpeitä ainaki siitä miten mä oon pärjänny ja sit 
näi että, koska on ne varmaa yllättyny aika paljon, et mä oon pärjänny näin hyvi. (O1) 

 – – ne [vanhemmat] sanois varmaa, että ne on musta ylpeitä, että mulla menee hyvi – – 
(O2) 

7.2.2 Koulussa hyvin menestyvien tyttöjen minäpätevyys 

Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen itsetunnon toista aluetta 

minäpätevyyttä pyrin selvittämään teemahaastatteluilla kysymällä muun 

muassa epäonnistumisiin suhtautumisesta, vahvuuksista ja heikkouksista 

koulussa, kyvystä oppia uutta, koulumenestykseen vaikuttaneista asioista, 

kokeisiin liittyvistä tunteista, tavoitteista arvosanojen suhteen ja vanhempien 

suhtautumisesta heidän epäonnistumisiinsa. Olen jakanut aineistosta nousseet 

minäpätevyyden tunnetta kuvaavat tekijät kahteen yläluokkaan yksilöllisiksi 

tekijöiksi ja ihmissuhdetekijöiksi sen mukaan, onko kyseinen minäpätevyyttä 
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heijastava tekijä enemmän henkilöön itseensä vai muihin ihmisiin liittyvä 

(taulukko 3). Esittelen ensimmäiseksi aineistosta nousseita yksilöllisiä tekijöitä, 

jonka jälkeen siirryn kuvaamaan ihmissuhdetekijöitä.  

TAULUKKO 3. Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten (n=6) minäpätevyyden 

tunnetta kuvaavat alaluokat 

MINÄPÄTEVYYS MAININNAT 

Yksilölliset tekijät 6 

Hyväksyvä suhtautuminen 

epäonnistumisiin 

6 

Oppimisen helppous 6 

Oppimisen haasteet 6 

Menestymisen taustalla olevat 

tekijät 

6 

Omat odotukset 

koulumenestyksestä 

6 

Epävarmuus omasta osaamisesta  6 

Syyt epäonnistumisten taustalla 5 

Oppimisorientaatio 4 

Kielteinen suhtautuminen 

epäonnistumisiin 

4 

Vertaamisen myönteinen vaikutus 

minäpätevyyteen 

2 

Varmuus omasta osaamisesta 1 

Ihmissuhdetekijät 6 

Vanhempien suhtautuminen 

epäonnistumisiin 

5 

Opettajien suhtautuminen 

epäonnistumisiin 

4 

Vanhempien suhtautuminen 

koulunkäyntiin 

4 

Muiden korkeat odotukset 2 

  

Koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten minäpätevyyden tunteesta kertoo 

osaltaan se, että ainoastaan yksi haastateltava toi esille varmuuden omasta 

osaamisestaan. Hänen vastauksistaan voidaan tulkita hänen suhtautuvan 

koetilanteen aikana ja sen jälkeen melko luottavaisesti omaan osaamisensa. 

Kuitenkin myös kyseisen haastateltavan vastauksien kokonaisvaltainen 
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tarkastelu osoittaa hänenkin tuntevan jonkinasteista epävarmuutta omasta 

osaamisestaan. 

Mut sitte yleensä ku koe annetaan nii sit se on vaa semmonen, et no ehkä mä osaan. (O2) 

No usei on semmone, että että ihan okei se [koe] meni. Ei sillee valittamista. Saattaa 
joskus olla jossai vaikeessa aineessa sillee, että hitsi nyt meni huonosti, mut yleensä 
semmonen, että ihan okei. (O2) 

Haastatteluissa kaikki kuusi tyttöä kertoivat koulumenestyksestään huolimatta 

tuntevansa jonkinasteista epävarmuutta omasta osaamisestaan. Vastauksissa 

ilmennyt epävarmuus voidaan jakaa epävarmuuteen omasta osaamisesta (5/6), 

jännitykseen ennen koetta (3/6), riittämättömyyden tunteeseen omasta 

osaamisesta (1/6), vaihtelevaan varmuuteen omasta osaamisesta (1/6) ja 

ristiriitaiseen tunteeseen omasta osaamisesta (1/6).  

Mä pyrin siihe, et mä en niinku ajattele, et se [koe] on menny hyvi, eikä huonosti, koska 
sitte mä en haluu tavallaa pettyy––. (O3) 

  – – joskus vaa päättää sen, että tuntii aikasemmin ei lue yhtään mitää, et siit vaa tulee 
semmonen, et ”entä jos mä en osaakaan”- fiilis, että saattaa välillä hermostuttaa tosi 
paljon – – (O6) 

– – jos mä en oo kerenny hirveesti lukee siihe [kokeeseen]– – , että se ei tunnu 
semmoselta, mitä on ymmärtäny ja käsittäny tai jos on ollu paljon kipeenä tai tällä 
tavalla, nii – – edellisenä iltana saattaa vaikka niinku oikeesti nousta tunteet pintaan ja 
vähän tulla semmonen, että ei vaan jaksas ja kirjoja lentelee ja vastavaa. (O6) 

Aineisto osoittaa, että osa vastaajista (2/6) ajatteli luokkakavereihin 

vertaamisen parantavan heidän minäpätevyyden tunnettaan. Näin ollen 

koulussa hyvin menestyvä oppilas voi tuntea pärjänneensä hyvin, mikäli hän 

on menestynyt kokeessa paremmin kuin hänen luokkatoverinsa.  

– – meijän luokalla yleensäki – – ei kaikki saa kauheen hyviä arvosanoja, nii sit se on 
varmaa se, et jos mä oisin sellasella luokalla, missä kaikki sais jotai koko ajan jotai ysejä ja 
kymppejä kokeista, sit se saattais niinku tuntua pahemmalta, mut nyt mä voin niinku 
lohduttautua sillä, että no okei, ei toikaan saanu hirveen hyvää numeroo. (O3) 

– –jos se [saman luokan lahjakas tyttö] osaa tosi hyvin jotain, vaikka yhteiskuntaoppia tai 
historiaa ja sit ku mä sain paremman, nii mulla oli semmoset kunnon bileet niitten mun 
kavereitten kanssa – – (O6) 

Käsitystä koulussa hyvin menestyvien tyttöjen minäpätevyyden tunteesta 

kuvaa osaltaan heidän asettamansa odotukset omalle koulumenestykselleen. 

Minäpätevyyden vahvuuden puolesta puhuu se, että jokainen vastaajista osasi 
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nimetä melko tarkan arvosanatavoitteen, joka vaihteli jonkin verran 

oppiaineesta riippuen. Tyttöjen arvosanatavoitteet osuivat välille 7–9.  

No kyl mun mielestä joku kasi viiva ysi on mun mielestä tosi hyvä jo. (O1) 

Ehkä sellasee kasipuol, nii se on – – iha okei mulle, mut sit jos on sen alle, nii on vähä 
semmonen, et oishan se paremminki voinu mennä – –. (O2) 

– – yleensä mä oon – – niinku ysiin ja sitte niinku matemaattisissa aineissa, nii mä oon 
tyytyväinen niinku kasiin ja pelkässä matikassa, nii seiskaan. (O3) 

Liittyen haastateltavien odotuksiin omasta koulumenestyksestä, kysyin 

teemahaastatteluissa heidän tyytyväisyydestään omaan koulumenestykseensä. 

Peräti kaikki tytöt kertoivat olevansa tyytyväisiä omaan menestykseensä 

sellaisenaan. Kukaan vastaajista ei missään yhteydessä maininnut 

tavoittelevansa vieläkin parempaa keskiarvoa. Hyvin koulussa menestyvien 

tyttöjen suhtautumisessa koulumenestykseen oli kuitenkin havaittavissa selviä 

eroavaisuuksia. Yksi haastateltava (O3) kertoi alisuorittavansa omasta 

tahdostaan, kun taas osan vastauksissa nousi esiin täydellisyyden tavoittelu 

(O5) ja pakonomainen tunne saada hyviä arvosanoja (O4).  

No mul on niinku joskus sellanen tunne, että nyt on pakko saada hyvä numero. (O4) 

No kyllä mää oon sillee tyytyväinen, emmä niinku tartte mitää hirvee hyvää keskiarvoo 
tai sillei, kuha mä pääsen niinku siihe tyyliin esimerkiks niinku lukioon, nii sit se riittää 
mulle. (O3) 

– –  mä haluun tehä kaiken niinku kunnolla, et vaikka ois vähä aikaa – –.(O5) 

Vaikka kaikki haastateltavat kuvasivat epävarmuutta omasta osaamisestaan, 

minäpätevyyden vahvuuden puolesta puhuu se, että kaikkien tyttöjen 

vastauksissa näkyi oppimisen helppous. Koulussa hyvin menestyvistä tytöistä 

suurin osa (4/6) kertoi oppivansa uusia asioita melko nopeasti ja helposti.  

Opeteltavan asian haasteellisuuden ja opiskelijan motivaation nähtiin kuitenkin 

vaikuttavan uuden asian oppimisen helppouteen. Oppimisen helppouden 

ohella osa haastateltavista (2/6) mainitsi koulumenestyksen tulleen vähällä 

vaivalla. Tyttöjen vastauksista voidaan tulkita, että he ajattelevat oppivansa 

monia vertaisiaan helpommin, mikä puolestaan on johtanut heidän hyvään 

koulumenestykseen. Tytöt eivät kuitenkaan korostaneet omaa osaamistaan tai 
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menestymistään, sillä huolimatta yli yhdeksän keskiarvosta he kuvailivat 

menestyneensä ”aika hyvin” tai ”suhteellisen hyvin”.  

Mun mielestä mä oon menestyny aika  hyvin koulussa kuitenki, mutta ei se oo silleen 
ollu niinku hirveen vaikeeta et ois pitäny niinku kauheesti tehä töitä. (O1) 

No, suhteellisen hyvin menny kuitenki siihen nähen, että en mä joudu paljon vaivaa 
näkemään sen eteen yleensä, että miten hyvin mulla menee. – – (O2) 

Kyl mää opin aika nopeesti, että mulla on niinku niitä omia tapoja, millä mää opin – – 
(O6)  

Kysyttäessä omia kouluun liittyviä vahvuuksia jokainen haastateltava osasi 

mainita ainakin kaksi oppiainetta tai muuta oppimiseen liittyvää asiaa, joita 

pitää omina vahvuuksinaan.  

 – – mää oon iha hyvä silleen niinku matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja sitten 
no just jossain taideaineissa ja tämmösissä. (O1) 

No aineista ehkä niinku kielet ja sitte jos mää niinku haluun, nii sit mä opin sillee aika 
nopeeta – – (O3) 

– – mää pystyn asettaa aika semmosii selkeitä päämääriä ja että mun on helppo niinku 
lähtee tekemään jotai.  Mä pystyn laittaa aikatauluja ja saan silleen paljon aikaseks. – – 
(O6) 

Oppilaan tavoiteorientaatio eli hänen suhtautumisensa oppimiseen ja 

koulunkäyntiin usein heijastaa hänen itsetuntoaan. Suurin osa tytöistä (4/6) 

vaikutti vastaustensa perusteella olevan hyvin oppimisorientoituneita. Heidän 

vastauksissaan korostui halu oppia (2/6) ja oppimisen ilo (2/6). Heille 

koulunkäynti on ennen kaikkea mukavaa, sillä he nauttivat uusien asioiden 

oppimisesta. Loppujen haastateltavien vastauksista ei voida päätellä heidän 

tavoiteorientaatiotaan.   

– –pienestä asti mulla on ollu vähä semmonen, et niinku halu oppia– –. (O2) 

No on musta sillei iha kiva oppia kaikkea uutta ja sillei. (O3) 

Et se [koulunkäynti] on pienestä pitäen ollu mulle niinku semmosta hauskaa. Mä aina 
tykkään oppii lisää. (O6) 

Kysyttäessä omia koulunkäynnin heikkouksia jokainen tytöistä osasi mainita 

ainakin yhden oppiaineen tai muun oppimiseen liittyvän asian. Kaikki tytöt 

osasivat realistisesti kuvailla omia koulunkäyntiin liittyviä heikkouksiaan, 
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mutta kukaan heistä ei vaikuttanut suhtautuvan niihin erityisen raskaasti. 

Useampi tytöistä kuvaili osaavansa kiitettävästi myös niissä aineissa, jotka 

tuntuvat itsestä haastavammilta.  

No yhteiskuntaoppi on sillee vaikee aine, mutta no, ei sekää sillee huono oo mulla, mutta 
tota, et siihen tarvii enemmän niinku sillee miettiä aina niinku keskittyä paljon enemmä 
kun muihin aineisiin. Ja sitte historia on kanssa sama juttu. (O2) 

No kielet on vähä vaikeempia. (O5) 

No varmaa välillä just joku ryhmätyö, nii se voi olla vähä vaikee, et jos siinä niinku muut 
ei välttämättä lähe siihe juttuun mukaa, nii saattaa tulla semmone, että mitä sitä ite tekis 
sitte.– – (O6) 

Vaikka suurin osa koulussa hyvin menestyvistä tytöistä kertoi oppimisen 

olevan heille helppoa, puolet haastateltavista toi esille oppimisen haastavuuden 

vaihtelevuuden. Tytöt ilmaisivat joidenkin asioiden teettävän heillä enemmän 

töitä, vaikka he menestyvät koulussa erinomaisesti. Aineiston mukaan hyvä 

oppimismotivaatio kuitenkin lisää koulumenestyjien minäpätevyyden tunnetta, 

mikä puolestaan johtaa siihen, että tytöt pärjäävät hyvin myös itselle 

vaikeammilta tuntuvissa oppiaineissa.  

Oppimisen haasteista aineistossa mainittiin myös vaikeus pyytää apua 

(1/6). Avun pyytämisen vaikeuden voidaan ajatella liittyvän ajatukseen, että 

hankaluuksista on kyettävä selviytymään itse. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, ettei 

avun pyytämisen haasteellisuus johdu vaikeudesta myöntää 

osaamattomuuttaan muille ihmisille, vaan enemmänkin itselle.  

No mää opin joitain asioita helposti ja sit jotkut tuottaa vähän enemmän vaikeuksia. (O4) 

– – jos jos mä en ymmärrä jotain juttuu, nii mun on vaikee niinku pyytää apua siihen 
asiaan, et mulla on semmonen jääräpäisyys, et mun pitäs osata tää – –, että niinku tää on 
pakko selvittää ite. (O6) 

Teemahaastatteluissa selvitin, mistä koulussa hyvin menestyvät oppilaat 

arvelevat menestyksensä johtuvan. Tyttöjen vastauksissa korostuivat ahkeruus 

(3/6), motivaatio (2/6), sinnikkyys (2/6) ja tuntiaktiivisuus (2/6). Yksittäisiä 

mainintoja tuli myös liittyen kavereiden malliin, haluun menestyä, 

kertaamiseen, suorittamisen pakkoon ja selkeisiin päämääriin. Vastaukset 
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osoittavat, että koulussa hyvin menestyvät tytöt ovat innokkaita ja 

pitkäjänteisiä oppijoita, mutta heillekään hyvät arvosanat eivät tule ilmaiseksi.  

No joo, kyllä varmaan kiinnostus varsinki jotain tiettyjä aineita kohtaan, ni kyl se auttaa. 
(O1) 

 – – mä teen sen [koulumenestyksen] eteen jonku verra töitä – –. (O4) 

– – mä en aikasemmin niinku kiinnittäny paljon huomioo niinku koulunkäyntii, mut sitte 
ku kaverit oli sillee, että nyt pitäs saada hyviä numeroita, nii itellekki tuli vähä sillei, että 
pitää vähän panostaa. (O4) 

 – –mä oon niinku mun vanhemmilta periny joitai, että mä haluun tehä sen mitä mä teen, 
mä teen sen kunnolla. Enkä silleen puoliks vaan. (O5) 

Halusin teemahaastatteluissa selvittää koulumenestyjien suhtautumista 

vastoinkäymisiin, koska itsetunto vaikuttaa siihen, kuinka suuren kolauksen 

epäonnistuminen aiheuttaa ihmisen elämässä. Hyvin koulussa menestyvien 

tyttöjen suhtautuminen epäonnistumisiin on aineiston perusteella hyvin 

vaihtelevaa, sillä peräti kaikki haastateltavat kuvasivat hyväksyvää 

suhtautumista epäonnistumisiin, mutta samanaikaisesti enemmistö tytöistä 

(4/6) mainitsi myös suhtautuvansa kielteisesti epäonnistumisiin. 

Epäonnistumisten hyväksyminen näkyi aineistossa realistisena suhtautumisena 

epäonnistumisiin (4/6), epäonnistumisista oppimisena (2/6), epäonnistumisille 

nauramisena (2/6), nopeana toipumisena epäonnistumisista (2/6) ja 

epäonnistumisiin tottumisena (1/6).  

–  – tottakai niissä [epäonnistumisissa] pettyy ensin, mutta kyllä niistä pääsee aina yli. 
(O1) 

No, ne [epäonnistumiset] kuuluu elämään, että ei niitä voi välttää, että kaikille tulee niitä, 
joillekki enemmä, joillekki vähemmä. Ja tota, onhan ne aina harmillisia, mutta niitten 
kanssa pitää vaa oppia elämään. (O2) 

– – kyl se [epäonnistuminen kokeessa] harmittaa, mut sit mä aattelen, et seuraavalla 
kerralla pitää niinku tehä kovemmin töitä tai yrittää enemmän tai sillei. (O3) 

Mä aattelen, et ne on epäonnistumisia, mutta niitä tulee kuitenki ja ne menee ohi. (O4) 

Että kyllä mulla joskus välillä tulee kasi plussaa, kasi puolta, et niihin pitää silleen vaan 
aatella, et no nyt se ei tällä kertaa menny nii hyvin, et ois pitäny tehä jotai enemmän tai ei 
ehkä välttämättä jaksanu, et se vaan pitää hyväksyy. – – (O6) 
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Aineisto osoittaa, että suurin osa koulussa hyvin menestyvistä tytöistä (4/6) 

suhtautuu myös toisinaan kielteisesti epäonnistumisiin. Peräti puolet vastaajista 

kuvasi epäonnistumisten aiheuttamaa pettymyksen tunnetta. Lisäksi kielteinen 

suhtautuminen epäonnistumisiin näkyi epäonnistumisten vaikutuksena 

tulevaisuuteen (1/6), epäonnistumisten aiheuttamana hämmennyksenä (1/6), 

epäonnistumisten peittelemisenä (1/6) ja epäonnistumisen pelkona (1/6). Tytöt 

kertoivat suhtautuvansa epäonnistumisiin luonnollisena osana elämää, mutta 

kysyttäessä heidän tuntemuksiaan ja reagointitapaansa mahdollisesti joskus 

tulevaan huonoon koenumeroon osa tytöistä kuvasi, että epäonnistuminen 

aiheuttaisi suuren pettymyksen ja voimakkaan tunnereaktion. Aineiston 

perusteella koulussa hyvin menestyvät tytöt pääsevät kuitenkin aina yli 

epäonnistumisten aluksi aiheuttamasta mielipahasta.  

– – mut sit jos on semmone, et oikeesti tuntuu, et ei oo osannu, ni saattaa oikeesti mennä 
sinne käytävään ja vähä purkaa sitä raivostumista ja sillä tavalla. – – (O6) 

– –jos tulee huonompi koenumero, ni saattaa ärsyttää, vaikka jos on panostanu tosi paljon 
tai jos on muuten tosi paljon kokeita, ni sit saattaa tulla semmonen, että ois voinu mennä 
paremmin – –. (O6) 

Koska epäonnistumisten selittäminen kertoo henkilön itsetunnosta, kysyin 

teemahaastatteluissa koulussa hyvin menestyviltä tytöiltä, mistä he arvelisivat 

sen johtuvan, jos he joskus epäonnistuisivat kokeessa. Keskustelimme 

haastateltavien kanssa lähinnä kuvitteellisesta kokeessa epäonnistumisesta, 

koska heille ei ollut koskaan sattunut varsinaista alisuoriutumista. Suurin osa 

tytöistä (4/6) mainitsi mahdollisen epäonnistumisen syyksi oman laiskuuden. 

Itseen liittyvistä syistä esiin tuli myös poissaolot koulusta (2/6), oma 

osaamattomuus (2/6), motivaation puute (1/6), terveydentila (1/6) ja kiire 

(1/6). Epäonnistumiseen johtavista itsestä riippumattomista syistä aineistossa 

esiintyi huono arviointi (1/6).  

No vähä pettyny olo, mutta ehkä sillee ajattelis ensimmäisenä, että se on mun oma vika 
kuitenki, ku en oo niinku kuunnellu tai...en oo lukenu tarpeeks siihe kokeesee – –. (O2) 

– –jos on muute vaa ollu kipee ja väsyny ja sit se saattaa olla semmonen asia justiinsa, et 
sä et vaan millään saa sitä sisäistettyy. Ja se koe tulee tosi nopeesti, et siihen ei vaan 
yksinkertasesti jää aikaa lukee  ja ehkä siinä saaattas olla se, että sitte stressi on menny 
ihan yli, että niinku ei vaan niinku se väsymys käy päälle ja sitte keskittyminen niinku 
menee ja yöunet menee, nii sitte se saattaa helposti olla semmonen, et sää vaan meet 
sinne kokeeseen ja kirjotat sinne jotain– –. (O6) 
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Edellä esiteltyjen minäpätevyyttä kuvaavien yksilöllisten tekijöiden lisäksi 

aineistossa ilmeni ihmissuhdetekijöit, joista ensimmäisenä esittelen tyttöjen 

näkemyksiä vanhempiensa suhtautumisesta heidän epäonnistumisiinsa (5/6). 

Puolet haastateltavista arveli vanhempiensa suhtautuvan hyväksyvästi, mikäli 

he saisivat huonon koearvosanan. Useampi tytöistä kuitenkin ilmaisi 

vanhempien hyväksyvään suhtautumiseen liittyvän sen, että he uskoisivat 

lapsensa yrittäneen parhaansa. Epäonnistumisten hyväksymisen ohella muina 

reagointitapoina aineistossa esiintyi neutraalius (1/6), hämmennys (1/6) ja 

kielteinen suhtautuminen (1/6). Yhden haastateltavan vastauksissa ei ollut 

mainintoja vanhempien suhtautumisesta epäonnistumisiin.  

– –jos mää saan jonku huonomman koenumeron tai arvosanan, nii ei siit – – mitää niinku 
niinku pahaa koidu mulle tai silleen. (O1) 

No ne [vanhemmat] ois ehkä sillei, että meni kyllä vähä huonosti, mutta ei se niitä 
haittais. (O4) 

Äiti varmaa ainaki ois, että no jos yritit parhaan, nii ei sille voi mitään. (O5) 

Et ei ne varmaan siitä suuttus, et saattas olla vaan sillei, et no sit seuraavan kerran teet 
enemmän, että parhaas sää teit, että ei sille voi mitään, joskus menee vähän 
huonommin.(O6) 

Todennäkösesti äiti nalkuttais, et mä en oo niinku lukenu tarpeeks. Ei se nyt huuda 
varsinaisesti, mut se ois vaa sillei: ”Miten voit saaha tälläsen numeron, sä et oo opiskellu 
tarpeeks.”(O3) 

Osa haastateltavista (4/6) kuvasi myös opettajien suhtautumista heidän 

mahdolliseen kokeessa epäonnistumiseensa. Vastaukset osoittavat, että 

koulussa hyvin menestyneet tytöt olettavat opettajien reagoivan heidän 

alisuoriutumiseensa neutraalisti (2/6), huolestuneesti (1/6) tai hyväksyvästi 

(1/6).  

No emmä tiiä, vois ne [opettajat] tietenki yllättyä, jos mä oisin aiemmi siinä samassa 
aineessa pärjänny hyvin, mutta emmä usko et muuten hirveesti. (O1) 

No varmaa semmoset [opettajat], jotka niinku näkee just, että menee hyvin, jotkut kielien 
tai tämmösten, saattas olla vähän sillei pettyneitä tai sillei varmaa siihen mun reaktioon 
reagoida itekki. – – (O6) 

Suurin osa (4/6) haastateltavista kertoi teemahaastattelussa näkemyksiään 

vanhempiensa suhtautumisesta heidän koulunkäyntiinsä. Pääasiassa 
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vanhempien kuvailtiin suhtautuvan myönteisesti koulunkäyntiin. Myönteisinä 

mainintoina aineistossa esiintyi vanhempien tyytyväisyys koulumenestykseen 

(1/6), kannustaminen koulumenestykseen (1/6) ja tuki koulunkäynnissä (1/6). 

Ainoastaan yksi haastateltavista ajatteli vanhempiensa jossain määrin 

painostavan häntä hyvään koulumenestykseen.  

No ei oo silleen et ois mitää paineita pärjätä, että niinku tottakai kannustetaan, että niinku 
pärjäis – – (O1) 

No ne [vanhemmat] on sillee, että sulla menee kyllä iha hyvi ja tota ei ne joudu mua sillee 
painostamaa opiskelemaa yhtää, että ne on tosi tyytyväisiä ja sillee, et ne on päässy aika 
helpolla kuitenki. (O2) 

– –äiti oli semmonen pienempänä, et sillä oli tosi hyvä keskiarvo – – nii sitte mun porukat 
on ehkä sillei pikkasen sillei painostanu niinku hyvää koulumenestykseen – –. (O3) 

Viimeisenä minäpätevyyttä heijastavana ihmissuhdetekijänä aineistosta ilmeni 

muiden korkeat odotukset koulumenestyksestä (2/6). Osa koulussa hyvin 

menestyvistä tytöistä kuvaili heille luodun ”kympin tytön” roolin tuntuvan  

ajoittain raskaalta. Aineisto osoittaa, että koulumenestyjät suhtautuvat itse 

melko realistisesti omaan osaamiseensa; he tiedostavat omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa. Sen sijaan muut ihmiset eivät tyttöjen mukaan näe heidän 

heikkouksiaan, vaan odottavat aina korkeaa menestystä.  

– –kaikki aina kysyy, et paljon sait. – – Se on vähän silleen, et pitäskö mun kaikesta aina 
saaha nii hyvä, mutta välillä se on ehkä vähä ärsyttävää. (O5) 

– – joku sano, et nii et jos sä saat ysi plussan tai huonomman, nii mää tarjoon sulle kahvit, 
että niinku niillä on se, että muut odottaa sulta liikaa tai et sä oot tosi hyvä, nii se välillä 
ärsyttää. – – (O6) 

– –siitä jää ihmisille semmonen oletus, et sulla pitää aina mennä hyvin ja sit jos ei mee, ne 
on sillee, et mitä sulle on käyny ja sillee, et ooksä ihan ok ja kaikkee tämmöstä. – – (O6) 

7.3 Opettajan rooli koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 
itsetunnon tukemisessa 

Toisena tutkimustehtävänäni oli selvittää, millä tavoin opettajat vaikuttavat 

koulussa hyvin menestyvien tyttöjen itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin. Tyttöjen kuvailevien vastausten perusteella muodostin omat 

tulkintani siitä, millainen merkitys osallistujien kuvaamalla opettajien 



 

 

toiminnalla mahdollisesti on heidän itsetunnolleen

kuvaamat opettajien tukemis

että esittelen ensiksi itsetuntoa ja hyvinvointia tukevia toimintatapoja ja sen 

jälkeen omassa alaluvussaan itsetunn

opettajien toimintapoja.  

7.3.1 Itsetunnon tukeminen

Tyttöjen haastatteluiden pohjalta voitiin muodostaa

(kuvio 6), jotka kuvaavat opettajien keinoja tukea koulussa hyvin menestyvien 

tyttöjen itsetuntoa ja sitä kautta heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

KUVIO 6. Oppilaan itsetunnon

Tyttöjen vastauksissa 

itsetuntoonsa ja kokonaisvaltaiseen hyv

Puolet tytöistä kertoi saavansa positiivista palautetta opettajiltaan 

Loput osallistujista eivät maininneet saamansa positiviisen palautteen määrää, 

mutta heidänkin vastauksistaan sen voidaan päätellä olevan melko säännöllistä. 

– – mulle on sanottu joskus jotai 
(O3) 

Palaute

(6/6)

Hyväksyvä 
suhtautuminen 

epäonnistu-
misiin

(6/6)

Välittäminen 
(6/6)

lisesti on heidän itsetunnolleen. Olen jakanut 

tukemiskeinoja koskevat tulokset kahteen alalukuun niin, 

että esittelen ensiksi itsetuntoa ja hyvinvointia tukevia toimintatapoja ja sen 

jälkeen omassa alaluvussaan itsetunnolle ja hyvinvoinnille haasteita aiheuttavia 

 

tukeminen 

Tyttöjen haastatteluiden pohjalta voitiin muodostaa kahdeksan alalu

, jotka kuvaavat opettajien keinoja tukea koulussa hyvin menestyvien 

tuntoa ja sitä kautta heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

itsetunnon tukeminen 

korostui opettajien mahdollisuus vaikuttaa 

ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa palautetta antamalla

Puolet tytöistä kertoi saavansa positiivista palautetta opettajiltaan 

Loput osallistujista eivät maininneet saamansa positiviisen palautteen määrää, 

mutta heidänkin vastauksistaan sen voidaan päätellä olevan melko säännöllistä. 

sanottu joskus jotai – – mä menestyn hyvin tai mää oon hyvä koulussa 

Oppilaan 
itsetunnon 
tukeminen

Realistiset 
odotukset

(5/6)

Hyvä
vuorovaiku-

tussuhde

(5/6)
Auttaminen 

(5/6)

Opetus

(2/6)

Eriyttäminen 
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. Olen jakanut tyttöjen 

koskevat tulokset kahteen alalukuun niin, 

että esittelen ensiksi itsetuntoa ja hyvinvointia tukevia toimintatapoja ja sen 

olle ja hyvinvoinnille haasteita aiheuttavia 

kahdeksan alaluokkaa 

, jotka kuvaavat opettajien keinoja tukea koulussa hyvin menestyvien 

tuntoa ja sitä kautta heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.  

 

korostui opettajien mahdollisuus vaikuttaa heidän 

palautetta antamalla (6/6). 

Puolet tytöistä kertoi saavansa positiivista palautetta opettajiltaan viikoittain. 

Loput osallistujista eivät maininneet saamansa positiviisen palautteen määrää, 

mutta heidänkin vastauksistaan sen voidaan päätellä olevan melko säännöllistä.  

mä menestyn hyvin tai mää oon hyvä koulussa – –  

Opetus

(2/6)

Eriyttäminen 
(1/6)
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– – ne [opettajat] on ollu mukavia ja positiivisesti niinku antanu palautetta – –. (O4) 

Aineiston perusteella positiivinen palaute ei ole aina samanlaista ja kohdistu 

samoihin asioihin, vaan se jakautuu suorituksia koskevaan palautteeseen ja 

henkilökohtaisempaan suorituksista riippumattomaan palautteeseen. 

Haastateltavista suurin osa (4/6) kuvasi opettajan antaman myönteisen 

palautteen kohdistuvan pääasiassa onnistuineisiin koulusuorituksiin.  

– – esimerkiks liikuntatunnilla saattaa olla sillee, et joo hyvä, että meni hienosti ja– – just 
vaikka saattaa olla jossai kuviksessaki, et hieno maalaus tai hieno piirustus ––. (O2) 

– – jos mä oon tehny jotain hyvi, nii kyllä ne [opettajat] saattaa sanoo, et niinku hyvää 
työtä tai tällei. (O3) 

Kuitenkin ainostaan yksi tytöistä kuvasi saaneensa itsetunnon kannalta 

vahvistavaa suorituksista riippumatonta palautetta.  

– – mut just tulee sitä semmosta, et otat hyvin muut huomioon ja tämmöstä, että – – saat 
muut tarttuu hommiin, että se on ihan kiva, et tulee muutaki, ku et teit tosi hyvin töitä ja 
et käsialasi oli selkeä ja piirsit hyvin havainnollistavia kuvia ja tämmösiä. Et sielt tulee 
just sitä semmosta, että miten niinku toimii siellä, että se kertoo myös aika paljon siit 
ihmisestä. (O6) 

Suullisen positiivisen palautteen ohella yhden haastateltavan vastauksista on 

tulkittavissa opettajan antaman kirjallisen positiivisen palautteen suuri 

merkitys oppilaan itsetunnolle. Vaikka koulussa hyvin menestyvä oppilas tietää 

käyttäytyvänsä ja pärjäävänsä hyvin, aineisto osoittaa opettajan antaman 

myönteisen palautteen tuntuvan erityisen hyvältä. Kirjallisen palautteen 

myönteistä vaikutusta korostaa se, että tällöin myös vanhempien on 

mahdollista nähdä lapsen saama palaute. Tyttöjen vastaukset viittaavat 

kuitenkin siihen, etteivät kaikki yläkoulun opettajat anna kirjallisesti 

myönteistä palautetta, sillä loput vastaajista eivät tuoneet lainkaan esille 

kirjallisen palautteen merkitystä. 

– – jotkut opettajat tykkää laittaa niitä Wilmaan niitä plussamerkintöjä. Se on kivaa, 
koska sitte niinku siit tulee itellekin semmonen olo, et on ollu hyvin siellä tunneilla. Et se 
ei välttämättä siellä tunneilla sano, et sä olit tänää tosi hyvin tai teit  tosi hyvin töitä, vaan 
se laittaa sen Wilmaan ja sit niinku vanhemmatki näkee sen, nii sit tulee semmonen hyvä 
fiilis. – – (O6) 

– – ainekirjotuksien ja tämmösten kokeitten jossain itsearvio-osiossa, nii siellä tulee aina 
semmosia hymynaamoja ja semmosia. Se on kivaa. (O6)  
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Positiivisen palautteen ohella osassa haastatteluissa (2/6) ilmeni kannustamisen 

merkitys. Vastausten perusteella opettajat kannustavat erityisesti silloin, kun 

oppilas kohtaa oppimisprosessissaan haasteita. Opettajan kannustamisen 

voidaan nähdä vastausten perusteella tukevan myös koulussa hyvin 

menestyvien oppilaiden itsetuntoa, sillä kannustava ilmapiiri rohkaisee 

oppilaita kohtaamaan myös oppimisprosessin haasteet ja myöntämään avun 

tarpeen.  

– – kyl ne [opettajat]  kannustaa niinku, että jos just ei joku asia suju, nii et kyl se lähtee 
sujuu ja tällee. (O1) 

– –kannustaa tosi paljo ja sitte jos sä et jotain ymmärrä, nii ne ei tuu silleen, et ai nytkö et 
X ymmärrä, että mietippä sitä sitte – –. (O6)  

Erinomaisesta koulumenestyksestä huolimatta puolet tytöistä kertoi saavansa 

opettajiltaan rakentavaa palautetta, jonka avulla heidän on mahdollista kehittää 

omaa oppimistaan ja toimintaansa toivottuun suuntaan. Koulussa hyvin 

menestyvät tytöt eivät siis ajatelleet opettajien huomautuksia negatiivisena 

itsetuntoa heikentävänä palautteena, vaan enemmänkin apukeinona kehittää 

omaa toimintaa ja osaamista.  

 – – ei se [opettajien palaute] sillee yleensä liity mihinkää semmosee, et joo menipä hyvin 
koe tai sillee, vaa että yleensä se palaute saattaa olla jotai, että  et muista vaikka keskittyä 
niinku enemmän, nii sää niinku oikeesti pystyt. (O2) 

– – ja sitte sitä rakentavaa palautetta, että mitä ois voinu tehä toisin, ja mitä niinku siitä 
puuttuu– –. (O6) 

Jokaisen haastateltavan vastauksissa näkyi selvästi opettajan osoittaman 

kiinnostuksen ja huomioinnin merkitys itsetunnolle ja kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille. Osa haastateltavista (2/6) kuvasi opettajan välittämisen 

heijastuvan kiinnostuksen osoittamisella.  

– – ei ne [opettajat] nyt välttämättä tuu kyselee mitää niinku yksityistä niinku sillee, mut 
et kyllä niistä huomaa, et niitä kiinnostaa. (O1) 

Jos ne kysyy, nii kyllä mää yleensä oon niinku sitä mieltä aina ollu, että et ne on oikeesti 
kiinnostuneita, ei ne sitä kysy muute vaa. (O2) 

Muutama haastateltavista (2/6) kertoi opettajan välittämisen ilmenevän myös 

aitona kiinnostuksena oppilaan hyvinvoinnista. Vastaukset osoittavat, että 
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opettajan kiinnostus oppilaiden hyvivoinnista voi kohentaa myös oppilaan 

itsetuntoa, kun oppilas tuntee olevansa välitetty ja arvostettu.  

– –jos niinku opettaja huomaa, et sä oot väsyny tai – – sä oot sinne vetäytyny jonnekin 
omaan nurkkaan justiinsa, nii kysyy, et onks kaikki ok – –. Et se on ihan kiva – –, että sä 
oot niinku pää pulpetissa ja huppu päässä, nii ne kysyy, et ooksä ok. Ja sitte, jos sä sanot 
vaikka, et nukkunu huonosti ja pää kipee, nii sit ne on sillei, et okei, otat vaikka vähän 
rennommi. Että se ei oo semmosta, että sun pitää nyt tehä tänää kuitenki siitä huolimatta 
yhtä vahvasti, ku mitä muut. (O6) 

Puolet haastateltavista kertoi opettajan välittämisen ja kiinnostuksen välittyvän 

kuulumisten kysymisen kautta. Vastaukset kuitenkin antavat ymmärtää, 

etteivät kaikki opettajat ole kiinnostuneita oppilaidensa kuulumisista.  

No jotkut opettajat tulee aina kysymään, et mitä kuuluu. (O4) 

 – – meillä ainakin kysellään, et mites menee ja miten meni viikonloppu tai lomat. 
Keskustellaan niistä yleensä, et kesäloman jälkeen tai joululoman jälkeen vähintään 
niinku kolme opettajaa kysyy aina, et kertokaahan teijän lomasta tai tämmösestä. Ja sit 
käydään semmonen kuulumiskierros. Se on mun mielestä tosi mukavaa. (O6) 

Vaikka kaikkien tyttöjen vastauksissa korostui opettajan välittämisen merkitys, 

puolet tytöistä toi esille, etteivät he usko saavansa sen enempää huomiota kuin 

muutkaan oppilaat. Tytöt kuitenkin pitävät niin sanottua normaalia kohtelua 

myönteisenä asiana, koska he ajattelevat olevansa poikkeuksellisen hyvästä 

koulumenestyksestään huolimatta aivan tavallisia oppilaita siinä missä 

muutkin.  

– – ei ne [opettajat] huomioi mitenkää erityisesti tai erityisemmi ku muitakaa. (O3) 

Vaikka tytöt itse toivovat tulevansa kohdelluiksi samalla tavoin kuin muutkin 

oppilaat, aineistosta löytyy kuitenkin ristiriitaisuutta opettajien tasapuoliseen 

välittämiseen liittyen. Yhden haastateltavan kommentti viittaa siihen, että 

opettajat arvostaisivat enemmän koulussa hyvin menestyviä oppilaita.  

–  – sitte ne arvostaa niitä ihmisiä, jotka tekee oikeesti töitä. (O6) 

Edellä mainittujen keinojen ohella opettajan välittäminen oppilaistaan voi 

ilmetä myös koulukiusaamiseen puuttumisena (1/6).  

–  – jos siit käy sanomassa tai jos ne huomaa sen asian [koulukiusaamisen], nii kyl ne 
[opettajat] sit puuttuu – – (O6) 
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Itsetunnon tukemisen kannalta erityisen myönteisenä voidaan pitää sitä, että 

opettajien nähtiin kohtaavan jokainen oppilas omana persoonanaan. 

Yksilöllinen huomioiminen tuli esiin kuitenkin vain yhden haastateltavan 

vastauksissa, joten aineiston mukaan sitä ei voida pitää kovin yleisenä 

opettajien itsetuntoa tukevana keinona.  

–  – ei ajattele meitä silleen oppilaina, vaa ehkä enemmä jokaista niinku omana yksilönä 
tavallaa kuitenki. (O2) 

Suurin osa haastateltavista mainitsi opettajien suhtautumisen epäonnistumisiin 

olevan myötätuntoista (1/6), hyväksyvää (2/6) tai vähintäänkin neutraalia 

(2/6). Toisaalta muutaman haastateltavan (2/6) vastaus osoittaa, että osa 

opettajista saattaisi reagoida jollakin tapaa, mikäli hyvin koulussa menestyvä 

oppilas suoriutuisi selvästi tavallista heikommin. Tyttöjen kommenteista saa 

kuitenkin vaikutelman, ettei opettajien reagointi epäonnistumisiin ole millään 

tavoin negatiivista tai paineita luovaa, vaan enemmänkin hyvinvointia tukevaa. 

 – – vois ne [opettajat] tietenki yllättyä, jos mä oisin aiemmi siinä samassa aineessa 
pärjänny hyvin – –. (O1)  

– – opetki kuiteski – – painottaa tosi paljon sitä, et aina ei voi onnistua ja sillei, nii sit seki 
on vaikuttanu siihe, että mä en ota enää nii just raskaasti sitä, jos mä saan huonon 
numeron. – – (O3) 

No varmaa semmoset [opettajat], jotka niinku näkee just, että menee hyvin – – saattas olla 
vähän sillei pettyneitä tai sillei varmaa siihen mun reaktioon reagoida itekki. – – (O6) 

  No ehkä ne [opettajat] tulis juttelemaan, mutta emmä nyt tiiä. (O5) 

Lähes kaikki haastateltavat (5/6) kuvasivat opettajien heidän 

koulumenestykseen kohdistamia odotuksia tavoilla, joiden voidaan katsoa 

olevan realistisia. Puolet tytöistä ajatteli opettajien odottavan heiltä hyvää 

koulumenestystä, koska he ovat aina osoittaneet pärjäävänsä erinomaisesti. 

Realistisiin odotuksiin liittyy myös muutaman haastateltavan (2/6) kommentit, 

joiden mukaan opettajilla ei ole erityisiä odotuksia heidän koulumenestyksensä 

suhteen.  

No kai ne odottaa, että mulla menee hyvi ja oletus on, että mää panostan tarpeeks – – 
(O2) 

Odotukset on luultavasti sellasia hyviä, että tulis hyviä numeroita – –. (O4) 
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Emmä oo kuullu, et niillä [opettajilla] ois ikinä ollu mitää erityisiä odotuksia. (O3) 

Suurin osa tytöistä (5/6) kuvasi saavansa opettajiltansa myös apua. Aineiston 

perusteella haastateltavat vaikuttivat olevan tyytyväisiä siihen apuun, mitä he 

ovat opettajiltaan saaneet. Saatu apu voidaan opettajan aloitteellisuuden 

mukaan jakaa aineiston perusteella avun tarjoamiseen koulutyössä (2/6) ja 

avunpyyntöön vastaamiseen (3/6). Itsetunnon kannalta erityisen myönteiseksi 

voidaan nähdä se, että tytöt kertoivat opettajien tarjoavan apuaan ja tukeaan 

silloin, kun oppimisessa esiintyy pulmia. Avun muodoista tytöt toivat esille 

kertaustuntien pitämisen ja uudelleen opettamisen. Tyttöjen vastauksista 

välittyy, että opettajat ovat avun antamisen suhteen myönteisiä ja kärsivällisiä, 

mutta aineiston perusteella opettajien antama apu rajoittuu kuitenkin 

koulutyöhön. Kukaan tytöistä ei ainakaan maininnut saaneensa apua kouluun 

liittymättömissä henkilökohtaisemmissa asioissa.  

No just jotai et mä en oo ymmärtäny vaikka jotai asiaa tai sitte, että jos mä oon ollu 
vaikka tunnilta pois, ja sitte niinku mä oon jääny vähä jälkee niis jutuis, nii sitte jotku 
opettajat on pitäny niitä kertaustunteja ja tällee, et käyään niitä asioita vähä uuelleen. 
(O1) 

 Sillon, ku just kysyy jotai apua, nii ne [opettajat] tulee vapaaehtosesti sillee auttamaa – – 
(O2) 

No jos mä oon pyytäny apua, nii mä oon sitä saanu. (O4)  

 – – että käy ihan hitaasti siinä niinku mun kanssa, että välillä vaan tuntuu siltä, että – – se 
oma panos ei kestä tai tällä tavalla, nii se on tosi mukavaa, nii ne [opettajat] tulee ihan 
niinku juurta jaksaen selittämään. – – (O6) 

Yksi tytöistä mainitsi erikseen, ettei tunne saavansa sen erityisemmin apua kuin 

heikommin koulussa menestyvät vertaisensa. 

No, jos esim. mä tartten jotain apua, nii kyl ne [opettajat] tulee auttaa ja näi, että ei sillee, 
ei oo mitää hirveen suurta eroo just, vaikka niillä, jotka ei menesty hirveesti. – – (O1) 

Lähes kaikkien tyttöjen (5/6) vastauksissa ilmeni, että heillä on hyvä 

vuorovaikutussuhde opettajiensa kanssa. Aineistosta voidaan tulkita, että  

opettajan ystävällinen käytös (2/6), helppous tulla toimeen (2/6) ja 

ymmärtäväinen suhtautuminen (1/6) parantavat oppilaan ja opettajan välistä 

vuorovaikutussuhdetta ja sitä kautta lisäävät myös oppilaan 
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kouluhyvinvointia. Yhden haastateltavan vastauksista välittyi opettajien 

antavan toisinaan hänelle enemmän vapauksia tuntikäyttäytymisessä kuin 

enemmän työrauhaa häiritseville oppilaille.   

 – – kyl mä tuun niinku kaikkien opettajien kans toimeen. (O3) 

– – Et se on niinku ihan, miten sä käyttäydyt, et ei se mun mielestä niinku sais aiheuttaa 
muissa mitää semmosta niinku kateutta, että jos sulle opettaja on tosi ystävällinen, jos sä 
oot sillekin ystävällinen. Et niinku, se on vähän niinku se, et tee toiselle se, mitä haluaisit 
itsellesi tehtävän. Se on se niinku, et sitä ihmiset ei välttämättä vaan ymmärrä, et jos sää 
riehut siellä tunneilla, nii ei se opettaja sitä hyvällä kato. (O6) 

– – et jotkut opettajat saattaa olla sillei, että kun ne tietää, että sä pärjäät hyvin ja sä teet 
hyvin, ne on sillei ystävällisempiä, eikä ne tuu tunnilla motkottaa, jos sää pikkasen jotain 
teet. (O6) 

Muutama haastateltava (2/6) toi esille myös hyvän opetuksen merkityksen. 

Yksi haastateltavista kertoi opettajien tukevan hänen hyvinvointiaan 

työrauhasta huolehtimalla. Toisena hyvään opetukseen liittyvänä itsetuntoa ja 

hyvinvointia kohentavana opettajan vaikutuskeinona mainittiin oppilaiden 

mielipiteiden huomioiminen.  

– –[ opettajat] huolehtii siitä työrauhasta – – . (O5) 

Että kyselee siitä, että niinku muutenki yleisesti luokalta, että haluutteko kokeen vai 
tehäänkö jotain muuta, pieniä projeteja. (O6) 

Oppilaiden itsetuntoa tukevaksi opettajan toiminnaksi voidaan aineistosta 

tulkita lisäksi eriyttäminen (1/6). Yhden haastateltavan vastauksista heijastuu, 

kuinka merkityksellistä oppilaalle itselleen on, kun hänen poikkeuksellisen 

hyvä osaamisensa huomioidaan ylöspäin eriyttämällä. Vastaus osoittaa, ettei 

oppilas koe haasteiden lisäämistä painostavana, vaan hän päinvastoin nauttii 

siitä, että saa kaipaamiaan haasteita.  

– –antaa niille [kovasti töitä tekeville] haasteita ja semmosta, et se on mun mielestä tosi 
mukavaa. (O6) 

Ne [opettajat] haastaa, et mitä tekee. Jos niinku sulla on kaikki tehtävät tehtynä, mitä 
pitää tunneilla tehä, nii antaa sit jotain lisätehtävii ja tämmösiä. – – (O6) 



 

 

7.3.2 Haasteet itsetunnolle

Edellä mainittujen itsetuntoa ja hyvinvointia tukevien opettajan 

ohella aineistosta löytyi 

itsetunnolle, joita esittelen seuraavaksi (kuvio 7

KUVIO 7. Opettajan toiminnan luomat haasteet oppilaan itsetunnolle

Puolet tytöistä kuvasi opettajien kohtelevan heitä toisinaan 

välinpitämättömästi. Välinpitämättömyys näyttäytyi aine

vaihtelevana kiinnostuksena kuulumisista (2/6), jaksamisen huomiotta 

jättämisenä (2/6),  aidon kiinnostuksen puutteena (1/6) ja todennäköisenä avun 

puutteena koulua koskemattomissa asioissa (1/6). 

 – – jos ne opettajat päättää, et sulla
just väsyttää tosi paljon.

Yksi tytöistä mainitsi, ettei hän tule kaikkien opettajiensa kanssa toimeen 

heidän huonon opetustyylinsä vuoksi. Aineisto osoittaa

opetusta hyvin vähän sisältävä, testejä painottava opetustyyli voi heikentää 

oppilaan kouluhyvinvointia, koska se lisää ahdistusta ja heikentää 

oppimistuloksia. 

No yks meijän opettaja on semmonen, et se niinku pitää tosi usein testejä. Se ei niinku 
opeta oikeestaa vaa se niinku vaa pitää testejä. 

Opettajan 
välinpitämättömyys 

(3/6)

itsetunnolle 

Edellä mainittujen itsetuntoa ja hyvinvointia tukevien opettajan toimintatapojen

löytyi myös muutamia opettajien toiminnan luomia haasteita 

a esittelen seuraavaksi (kuvio 7). 

. Opettajan toiminnan luomat haasteet oppilaan itsetunnolle 

tytöistä kuvasi opettajien kohtelevan heitä toisinaan 

välinpitämättömästi. Välinpitämättömyys näyttäytyi aineistossa opettajien 

vaihtelevana kiinnostuksena kuulumisista (2/6), jaksamisen huomiotta 

jättämisenä (2/6),  aidon kiinnostuksen puutteena (1/6) ja todennäköisenä avun 

puutteena koulua koskemattomissa asioissa (1/6).  

jos ne opettajat päättää, et sulla on kokeet ja projektit ja kaikki tämmöset, nii sitte se 
just väsyttää tosi paljon.– – (O6) 

Yksi tytöistä mainitsi, ettei hän tule kaikkien opettajiensa kanssa toimeen 

etustyylinsä vuoksi. Aineisto osoittaa, että varsinaista 

vähän sisältävä, testejä painottava opetustyyli voi heikentää 

oppilaan kouluhyvinvointia, koska se lisää ahdistusta ja heikentää 

No yks meijän opettaja on semmonen, et se niinku pitää tosi usein testejä. Se ei niinku 
niinku vaa pitää testejä. – – mä en  siitä nii tykkää.

Haasteet 
oppilaan 

itsetunnolle

Opettajan 
välinpitämättömyys 

(3/6)

Huono opetustyyli 
(1/6)

Kielteinen palaute, 
palautteen vähyys 

(1/6)
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toimintatapojen 

luomia haasteita 

 

tytöistä kuvasi opettajien kohtelevan heitä toisinaan 

istossa opettajien 

vaihtelevana kiinnostuksena kuulumisista (2/6), jaksamisen huomiotta 

jättämisenä (2/6),  aidon kiinnostuksen puutteena (1/6) ja todennäköisenä avun 

on kokeet ja projektit ja kaikki tämmöset, nii sitte se 

Yksi tytöistä mainitsi, ettei hän tule kaikkien opettajiensa kanssa toimeen 

, että varsinaista 

vähän sisältävä, testejä painottava opetustyyli voi heikentää 

oppilaan kouluhyvinvointia, koska se lisää ahdistusta ja heikentää 

No yks meijän opettaja on semmonen, et se niinku pitää tosi usein testejä. Se ei niinku 
mä en  siitä nii tykkää. (O5) 

Kielteinen palaute, 
palautteen vähyys 



89 
 

 

Opettajien ajoittasta välinpitämättömyyttä kuvastaa lisäksi yhden 

haastateltavan kuvaukset kielteisestä palautteesta, kehujen puutteesta ja 

palautteen vähyydestä. Haastateltava ilmaisee ytimekkäästi kehujen ja 

palautteen puutteesta, mutta hän ei tuo haastattelussa varsinaisesti ilmi omaa 

suhtautumistaan opettajien välinpitämättömyyteen.  

– – en mä nyt mitää erityistä palautetta oo sillei saanu. (O3) 

 No ei mulla nyt tuu mieleen, et ne kehuis mua mitenkää erityisesti mistää – – (O3) 

7.4  Toiveet opettajien toiminnalle 

Tutkimukseni toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli edellä mainittujen 

opettajan itsetuntoon vaikuttavien toimintapojen ohella selvittää, millaista 

tukea tai apua koulussa hyvin menestyvät oppilaat toivoisivat opettajiltaan. 

Edellä kuvatut tulokset opettajien toimintatavoista osoittavat, että tyttöjen 

vastauksissa esiintyi huomattavasti enemmän mainintoja opettajien 

myönteisestä toiminnasta heidän itsetuntoaan ja hyvinvointiaan ajatellen kuin 

itsetunnolle haasteita asettavasta toiminnasta.  

Vahvistuksena tälle lähes kaikkien haastateltavien (5/6) voidaan 

vastausten perusteella tulkita saavan riittävästi tukea ja apua opettajiltaan. 

Kaksi tytöistä kuvasi yleisesti olevansa tyytyväisiä siihen, kuinka opettajat ovat 

heitä kohdelleet. Lisäksi tyttöjen vastauksista (2/6) paljastui heidän olevan 

tyytyväisiä opettajilta saamansa positiivisen palautteen määrään. Kaksi 

haastateltavista kertoi saaneensa riittävästi tukea ja yksi tytöistä mainitsi 

olevansa tyytyväinen opettajien välittämiseen kuulumisia kyselemällä. Yksi 

haastateltavista (O3) puolestaan kuvasi, ettei toivo opettajiltaan erityiskohtelua 

koulumenestyksensä vuoksi.  

– –  mä oon niinku iha tyytyväinen, miten opettajat kohtelee mua, et emmää tunne itseäni 
mitenkää väärin kohdelluksi. (O3) 

– – mun mielestä mun omalla kohalla, nii opettajat on toiminu iha esimerkillisesti tai 
sillee, että ei oikeestaa moittimista – – (O2) 

– –  ei mun mielestä se oo reilua, et tavallaa jos mua huomioitas niinku enemmän ku 
muita vaan sen takia, et mulla on hyviä numeroita – – (O3) 
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Ainoastaan yksi tytöistä ilmaisi olevansa joltain osin tyytymätön opettajiensa 

toimintaan. On kuitenkin huomioitava, että muutamasta negatiivisesta 

maininnasta huolimatta myös hänen vastauksissaan heijastui pääosin 

myönteiset kokemukset opettajista. Kyseisen haastateltavan vastaukset 

kuitenkin osoittavat opettajien odottavan toisinaan liikaa koulussa hyvin 

menestyviltä tytöiltä.  

– – Et välillä haluis  olla  sillee, et ei niinku opettajatkaa oottas sulta liikoja, koska sit 
siihen tulee itelleki semmone vähän niinku pakkomielle, et se on pakko olla hyvä. (O6) 

Joskus vähän tuntuu, että just opettaja olettaa liikaa. Tai just se, – – että jos sä oot yleisesti 
tosi hyvä oppilas ja käyttäydyt hyvin ja sulla on kerran se semmonen huono päivä, et sä 
et joko jaksa tai sitte sulla on vaa semmonen niinku huono yöuninen yö ja sit sä oot 
semmonen niinku käyt ylikierroksilla, nii sit siitä tulee jotain tosi pahasti moitittavaa 
juttua – –. (O6) 
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8 POHDINTA 

Itsetuntopulmia voi esiintyä myös koulussa hyvin menestyvillä oppilailla, sillä 

itsetunnolla ei ole mitään tekemistä ihmisen aseman tai menestyksen kanssa 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 100; Niemi 2008, 10–11). Tästä syystä halusin 

selvittää, mitä koulussa hyvin menestyvät tytöt ajattelevat itsestään; omasta 

arvokkuudestaan ja pätevyydestään. Koulussa hyvin menestyvien oppilaiden 

itsetunnon tutkiminen on siinä mielessä merkityksellistä, että kasvattajien voi 

olla vaikea havaita koulumenestyjien mahdollisia itsearvostuksen tai 

minäpätevyyden puutteesta aiheutuvia henkisiä ongelmia, koska ne peittyvät 

vahvan kouluorientaation ja hyvien arvosanojen alle (Salmela-Aro & 

Tuominen-Soini 2013, 251). Toisena tutkimustehtävänäni oli selvittää, millä 

tavoin opettajat vaikuttavat koulussa hyvin menestyvien oppilaiden 

itsetuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena oli saada 

tietoa siitä, millaista apua ja tukea koulussa hyvin menestyvät 9.-luokkalaiset 

tytöt toivoisivat opettajiltaan lisää. 

Aluksi tarkastelen keskeisimpiä tutkimuksestani nousseita näkemyksiä ja 

tuloksia olemassa olevaan teoriaan ja aikaisempiin tutkimustuloksiin peilaten. 

Selvyyden vuoksi olen jakanut tutkimustulosten pohdinnan eri aihealueiden 

mukaisesti omien alaotsikoiden alle. Tulosten tarkastelun jälkeen esittelen 

tutkimukseni tarkoitusta ja tutkimustulosten sovellettavuutta. Viimeisessä 

alaluvussa tuon esille jatkotutkimushaasteita.  

8.1 Tulosten tarkastelua 

 

8.1.1 Vaihteleva suhtautuminen itseensä 

Tutkimukseni perusteella vaikuttaa siltä, että koulussa hyvin menestyvien 

tyttöjen itsetunto on enemmän myönteinen kuin kielteinen, mutta 
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parantamisen varaa löytyy vielä sekä itsearvostuksen että minäpätevyyden 

osalta. Vaikuttaisi siltä, ettei yhteiskunnan muuttuminen 

suorituskeskeisemmäksi ole juurikaan heikentänyt yhdeksäsluokkalaisten 

itsetuntoa, sillä Opetushallituksen 15 vuotta sitten teettämässä osatutkimuksesa 

todetaan myös yhdeksäsluokkalaisten kognitiivisen minäkäsityksen ja 

itsetunnon olevan pikemminkin myönteisiä kuin kielteisiä (Scheinin 2000, 173). 

Tutkimustulokset eivät ole siinä mielessä täysin vertailukelpoisia, että 

Opetushallitus on tutkinut kognitiivista minäkäsitystä ja itsetuntoa, kun taas 

tässä tutkimuksessa kohteena on ollut kaksiulotteisen itsetuntomallin 

mukaisesti itsearvostus ja minäpätevyys. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

Opetushallituksen tutkimuksessaan käyttämä termi kognitiivinen minäkäsitys 

vastaa pitkälti tutkimaani minäpätevyyttä. 

Tutkimukseni perusteella koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten 

tyttöjen suhtautuminen itseensä oli melko vaihtelevaa, sillä lähes kaikki tytöistä 

kuvasivat tyytyväisyyttä itseensä, mutta samanaikaisesti suurin osa heistä 

kertoi olevansa ajoittain tyytymättömiä itseensä. Itseen kohdistuvat negatiiviset 

tuntemukset vaikuttaisivat kuitenkin olevan hyvin satunnaisia ja melko 

nopeasti ohi meneviä, joten niiden voidaan tulkita horjuttavan itsearvostusta ja 

minäpätevyyttä vain tilapäisesti. Tällöin minäpätevyyden ja itsearvostuksen 

perusitsetunnoksi kutsuttu pysyvä osa ei heikkene, vaikka hetkelliset 

itsearvostuksen ja minäpätevyyden tunteen vaihtelut voivat olla suuriakin 

(Keltikangas-Järvinen 1995, 31–32).  

9.-luokkalaisten tyttöjen itsetuntoa tutkittaessa on hyvä tiedostaa, että 

nuoruusiässä tyttöjen tilanne itsetunnon kannalta on luonnostaan yleensä 

haastavampi kuin poikien (Carlson ym. 2000, 44; Ornstein 1995, 20; Raevuori 

ym. 2007, 1629; Sotelo 2000, 732). Myös tyttöjen minäkuva on koetuksella, koska 

nuoruusvuosina he pohtivat paljon omaa itseään ja omia pulmiaan 

(Keltikangas-Järvinen 1995, 68). Nuoruuteen kuuluvista muuttuvista 

elämäntilanteista johtuvat itsetunto-ongelmat ovat kuitenkin yleensä melko 

lyhytaikaisia ja korjaantuvat itsestään, kun tilanne tasaantuu (Nurmi ym. 2014, 

170). Näin ollen tulee kriittisesti pohtia, mitkä seikat haastattelemieni tyttöjen 
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käytöksessä kielivät huonosta itsearvostuksesta tai minäpätevyydestä ja mitkä 

asiat puolestaan heijastavat vain ikään kuuluvaa epävarmuutta itsestä.  

Tutkimukseni mukaan myönteisenä viittauksena itsearvostuksesta 

voidaan pitää sitä, että lähes kaikki koulussa hyvin menestyvät tytöt 

vaikuttaisivat olevan joltain osin ylpeitä itsestään. Ylpeyden tunne kytkeytyi 

pääasiassa omaan koulumenestykseen, mutta myös hyviin tekoihin, omiin 

saavutuksiin, läheisiin ihmisiin, harrastuksiin ja omiin suorituksiin. 

Aineistostani ilmeni itsetunnon kannalta merkittävä kommentti siitä, että 

jokaisen ihmisen ihmisen tulisi olla ylpeä itsestään riippumatta siitä, mitä 

saavuttaa suhteessa toisiin ihmisiin. Itsetuntokirjallisuuden perusteella kyseisen 

ajatuksen voidaan nähdä heijastelevan hyvää itsetuntoa, sillä vahvaan 

itsetuntoon kuuluu, että ihminen kykenee ymmärtämään oman arvokkuutensa 

tarvitsematta erityisin suorituksin tätä osoittaa (Keltikangas-Järvinen 1995, 18; 

Keltikangas-Järvinen 2006b, 104; Toivakka & Maasola 2012, 15).  

Koulussa hyvin menestyvien tyttöjen itsetuntoa tutkittaessa on olennaista 

selvittää heidän näkemyksiään omasta ulkonäöstään, sillä tutkimusten mukaan 

tyttöjen itsetunnon määrää ennen kaikkea sosiaalisten suhteiden merkitys ja 

ulkonäkö (AAUW 1992; Lawrence 2006, 38; Raevuori ym. 2007, 1628–1629). 

Tekemäni tutkimuksen perusteella koulussa hyvin menestyvillä tytöillä 

voitaisiin päätellä olevan siinä mielessä melko hyvä itsetunto, että lähes kaikki 

haastateltavat kuvailivat olevansa tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä. Lisäksi 

puolet haastateltavista kertoi olevansa vapautuneita muiden ihmisten ja 

yhteiskunnan luomista ulkonäköpaineista. Tulosten perusteella voidaan 

päätellä, että hyvä koulumenestys ei ainoastaan kohenna nuorten tyttöjen 

minäpätevyyden tunnetta, vaan mahdollisesti lisää myös heidän 

itsearvostustaan. Toisaalta on kuitenkin mahdollista, että tyytyväisyys omaan 

ulkonäköön ja luonteeseen ovat osaltaan auttaneet vahvan minäpätevyyden 

rinnalla tyttöjä uskomaan itseensä ja saavuttamaan erinomaisen 

koulumenestyksen.  

Koulussa hyvin menestyville tytöille oman ulkonäön hyväksyminen ei ole 

itsestäänselvyys, sillä tutkimukseni mukaan suurin osa tytöistä kertoi jossakin 
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vaiheessa elämäänsä pohtineensa omaa ulkonäköään kriittisesti. Ajattelen 

tämän olevan luonnollinen osa nuoruutta, sillä Havighurstin (1982, 51) 

määrittelemien nuoruuden kehitystehtävien mukaan yksi nuoruusajan 

tavoitteista on oppia hyväksymään oma fyysinen olemuksensa. Lisäksi 

aineistossa esiintyi useita muutostoiveita oman ulkonäön suhteen, joiden 

voidaan tulkita ilmaisevan lievää tyytymättömyyttä omaa ulkonäköään 

kohtaan. Mielestäni muutamien ulkonäöllisten epäkohtien mainitsemista ei 

kuitenkaan voida tulkita viittaukseksi huonosta itsetunnosta, sillä hyvään 

itsetuntoon kuuluu, että ihminen tiedostaa omat hyvät ja huonot puolensa, eikä 

omien huonojen puolien myöntäminen vie hänen itsekunnioitustaan, koska hän 

tietää, että kehittyä voi aina (Kalliopuska 1997, 64; Korpinen 1990, 11; Nurmi 

ym. 2014, 205). Itsetunnon kannalta olennaisempaa on, kuinka nuori suhtautuu 

omassa ulkonäössä havaitsemiinsa epäkohtiin.  

Tutkimukseni mukaan koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 

suhtautuminen oman ulkonäkönsä heikkouksiin on melko vaihtelevaa. 

Tulokset viittaavat siihen, että vahvempi itsetunto voi auttaa nuorta 

hyväksymään omassa ulkonäössä havaitut puutteet, kun taas itsetunnon ollessa 

heikompi ulkonäölliset huolet saattavat johtaa hetkellisesti hyvin 

kokonaisvaltaiseen lamaantumiseen. Vaikka nuori olisi perustyytyväinen 

omaan ulkonäköönsä, hän voi ajoittain tuntea ulkoisesta olemuksestaan 

suuriakin kriisejä, jotka sillä hetkellä vaikuttavat hänen ajatteluunsa ja 

toimintaansa hyvin voimakkaasti.  

8.1.2 Epävarmuus omasta osaamisesta 

Itsetunnon toinen osa minäpätevyys kuvaa ihmisen luottamusta siihen, että hän 

kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet ja elämässä eteen tulevat haasteet 

(Miller & Moran 2012, 41–42). Tutkimukseni perusteella voidaan päätellä, että 

koulussa hyvin menestyvillä tytöillä on sinänsä vahva usko tulevaisuuteen, 

mutta suurten odotusten johdosta he tuntevat myös epävarmuutta siitä, 

pystyvätkö he saavuttamaan asettamansa korkeat tavoitteet. Haastattelemistani 

tytöistä kaikki tunsivat jonkinasteista epävarmuutta omasta osaamisestaan. 
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Epävarmuus ilmeni epävarmuutena omasta osaamisesta, jännityksenä ennen 

koetta, riittämättömyyden tunteena sekä vaihtelevana varmuutena ja 

ristiriitaisuutena omasta osaamisesta.  

Mielestäni tutkimustulos on siinä mielessä merkittävä ja kiinnostava, että 

loistavasta koulumenestyksestä huolimatta koulumenestyjät tuntevat ajoittain 

jopa paniikinomaista epävarmuutta omasta kyvykkyydestään. Vaikuttaisi siltä, 

että koulussa hyvin menestyvät tytöt sinällään tietävät oman tasonsa, mutta 

omat ja muiden ihmisten korkeat odotukset saavat heidät toisinaan tuntemaan 

epävarmuutta ja pelkäämään epäonnistumista. Ajattelen tämän johtuvan siitä, 

että koulussa hyvin menestyvät tytöt tekevät usein todella paljon töitä 

esimerkiksi kokeen eteen, jolloin koetilanteessa epäonnistuminen aiheuttaa 

työmäärään ja odotuksiin nähden suuren pettymyksen. Ajatustani vahvistaa se, 

että hyvin menestyvälle oppilaalle kahdeksikko voi olla työmäärään ja 

odotuksiin nähden valtava pettymys (Keltikangas-Järvinen 1995, 196). 

Tutkimustulokseni osoittavat yhtenevästi Sajaniemen ym. (2015, 176) 

kanssa nuorten rakentavan käsitystä omasta pätevyydestään toisinaan 

vertaisryhmän perusteella. Tutkimusaineistoni mukaan muutama vastaajista 

ajatteli luokkakavereihin vertaamisen parantavan heidän minäpätevyyden 

tunnettaan. Tulokset osoittavat, että koulussa hyvin menestyvä oppilas voi 

tuntea pärjänneensä hyvin, mikäli hän on menestynyt kokeessa paremmin kuin 

hänen luokkatoverinsa. Ajattelen tämän tuloksen olevan yhteydessä 

tutkimustulokseen, jonka mukaan kouluarvosanoilla on suurempi vaikutus 

itsetuntoon kuin mitä itsetunnolla on koulumenestykseen (Rosenberg ym. 1995, 

151). Yhteyttä voidaan perustella sillä, että luokan parhaimmat koearvosanat 

saavat oppilaan tuntemaan itsensä osaavaksi, mikä puolestaan lisää hänen 

minäpätevyyden tunnettaan, mikä taas vaikuttaa kokonaisvaltaisen itsetunnon 

kohoamiseen.  

Yksilön itsetuntoa tutkittaessa yhtenä arvioinnin kohteena voidaan pitää 

tavoitteiden asettamista, sillä ihminen, jolla on huono itsetunto, asettaa usein 

epärealistisia tavoitteita, koska hänellä on huono itsetuntemus tai koska hän 

pelkää epäonnistuvansa tavoitteidensa ollessa liian korkeita (Laine 2005, 47). 
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Tutkimukseni perusteella koulussa hyvin menestyvien tyttöjen tavoitteet 

koulusuoriutumiselleen ovat realistisia, mutta toisaalta hieman varovaisia 

suhteessa heidän keskiarvoonsa. Kukaan haastattelemistani tytöistä ei kertonut 

tavoittelevansa korkeampia arvosanoja kuin mitä heidän keskiarvonsa kertoo 

heillä tällä hetkellä olevan. Voi olla, että varovaiset tavoitteet kertovat siitä, että 

tytöt olisivat aidosti tyytyväisiä hieman alempiinkin arvosanoihin. Toisaalta on 

mahdollista, että varovainen tavoitteiden asettelu viestii minäpätevyyden 

heikkoudesta (Laine 2005, 47), sillä asettaessaan osaamistasoon nähden matalia 

tavoitteita nuori ei välttämättä usko, että pystyisi paljon parempaakin.   

Koska vanhemmilta tuleva kannustus voi osaltaan kohentaa lapsen 

itsetuntoa (Aho 1996, 38), halusin teemahaastatteluilla selvittää koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen näkemyksiä heidän vanhempiensa suhtautumisesta 

heidän koulunkäyntiinsä. Tyttöjen kuvailemat vanhempien todennäköiset 

ajatukset heidän koulumenestyksestään eivät poikkenneet tyttöjen omista 

näkemyksistä, sillä pääasiassa vanhempien kuvailtiin suhtautuvan myönteisesti 

koulunkäyntiin ja olevan hyvin tyytyväisiä lastensa koulumenestykseen. On 

paljon mahdollista, että se, että tytöt ajattelevat vanhempiensa suhtautuvan 

myönteisesti ja ylpeästi heidän koulumenestykseensä, on vaikuttanut myös 

tyttöjen omaan käsitykseensä osaamisestaan.  

Toisaalta yksi haastateltavista ajatteli vanhempiensa myös painostavan 

häntä hyvään koulumenestykseen, mikä puolestaan voidaan nähdä nuoren 

itsetuntoa heikentävänä toimintana. Uusikylä (1994, 192) painottaa, että hyvän 

koulumenestyksen tulisi perustua nuoren omaan sisäiseen motivaatioon, ei 

kasvattajien tai kavereiden odotuksiin. Mielestäni tämä on erityisen tärkeää 

siitä syystä, että kasvattajien painostaessa menestymään nuori voi ajatella, ettei 

hän ole yhtä hyvä, jos hän ei saavutakkaan tavoitteita.  

8.1.3 Oman osaamisen tunnistaminen ja hyväksyminen 

Teemahaastatteluissa kysyin tytöiltä heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan 

liittyen koulunkäyntiin ja opiskeluun, koska halusin saada käsityksen siitä, 

miten hyvin he kykenevät arvioimaan omaa osaamistaan. Lisäksi pyrin 
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saamaan kuvan siitä, miten haastattelemani tytöt suhtautuvat omiin 

vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. Tutkimuksessani kaikki kuusi osallistujaa 

osasivat määritellä vähintään kaksi kouluun liittyvää vahvuuttaan ja ainakin 

yhden heikkouden. Tutkimukseni perusteella näyttäisi siis siltä, että koulussa 

hyvin menestyvillä tytöillä on hyvä itsetuntemus, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 

ymmärrystä omasta itsestämme. Hyvän itsetuntemuksen havaitseminen on 

siinä mielessä olennaista, että itsensä tuntemista voidaan pitää sekä terveen 

itsetunnon että hyvän elämän edellytyksenä. (Toivakka & Maasola 2012, 19.)  

Mielestäni tutkimuksessani tyttöjen nimeämiä oman osaamisensa 

heikkouksia ei voida pitää heijastuksena heikosta minäpätevyyden tunteesta, 

vaan ehkä ennemminkin päinvastoin. Kaikki tytöt osasivat realistisesti kuvailla 

omia koulunkäyntiin liittyviä heikkouksiaan, mutta kukaan heistä ei 

vaikuttanut suhtautuvan niihin erityisen raskaasti. Useampi tytöistä kuvaili 

osaavansa kiitettävästi myös niissä aineissa, jotka tuntuvat itsestä 

haastavammilta. Aho (1996, 83) puoltaa näkemystäni, sillä hänen mukaansa 

vahva minäpätevyyden tunne edellyttää, että ihminen tiedostaa ja myös 

hyväksyy omat hyvät ja huonot puolensa. Omien heikkouksien toteaminen ei 

näin ollen vie hänen itsekunnioitustaan, koska hän tietää, että parantaa voi aina 

(Kalliopuska 1997, 64; Koppinen ym. 1994, 115; Korpinen 1990, 11; Nurmi ym. 

2014, 205). 

Oman osaamisen tuntemisesta viittauksena voidaan pitää myös sitä, että 

tutkimukseni mukaan koulussa hyvin menestyvät tytöt näkevät 

koulumenestyksensä pitkälti omana ansionaan. Tytöt arvelivat menestyksensä 

johtuvan ennen kaikkea omasta ahkeruudesta, motivaatiosta, sinnikkyydestä ja 

tuntiaktiivisuudesta. Ahon (1996, 44) mukaan omien onnistumisten ottaminen 

omaksi ansioksi on itsetunnoltaan vahvan ihmisen merkki. Tällöin ihminen ei 

selitä onnistumisiaan sattumalla, hyvällä onnella tai suotuisilla olosuhteilla. 

Mielestäni on kuitenkin kiinnostavaa, ettei kukaan haastateltavista selittänyt 

hyviä arvosanojaan lahjakuudella, vaan he kaikki näkivät onnistumistensa 

johtuvan pitkälti tehdystä työstä.  
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8.1.4 Oppimisorientaation myönteinen vaikutus itsetuntoon 

Ihmisen minäpätevyyden tasoa voidaan arvioida muun muassa sen perusteella, 

kuinka hyvin ihminen kykenee aloittamaan uuden toiminnon ja viemään sen 

loppuun mahdollisista vastoinkäymisistä huolimatta (Mruk 2006, 23). 

Tutkimukseni osoittaa, että koulussa hyvin menestyvät tytöt tarttuvat 

mielellään uusiin haasteisiin ja ajattelevat oppivansa melko helposti. 

Aineistosta voidaan päätellä, että koulussa hyvin menestyvät tytöt tuntevat 

uusien asioiden oppimisen olevan heille helppoa verrattuna moniin vertaisiin. 

Vaikka tyttöjen suhtautumisessa omaan osaamisen näkyi paljon epävarmuutta 

erityisesti koetilanteisiin liittyen, vaikuttaisi siltä, että he kuitenkin tiedostavat 

oman kyvykkyytensä, eivätkä pelkää aloittaa uusien asioiden harjoittelua.  

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että koulussa 

hyvin menestyvillä tytöillä on tutkimustulosteni mukaan melko vahva 

suoritusitsetunto, joka tarkoittaa ihmisen luottamusta itseensä ja uskallusta 

tarttua uusiin haasteisiin (Keltikangas-Järvinen 2006b, 106). Suoritusitsetunto 

on käytännössä yhtenevä minäpätevyyden kanssa, joten tutkimukseeni 

valitsemani kaksiulotteisen itsetuntomallin kannalta voidaan todeta koulussa 

hyvin menestyvien tyttöjen minäpätevyyden tunteen olevan tältä osin melko 

vahva.  

Oppimisen haasteellisuuden ohella pyrin selvittämään tyttöjen 

suhtautumista oppimiseen ja koulunkäyntiin, sillä luonnollisesti oppilaan 

itsetuntoon vaikuttaa se, menestyykö hän koulussa sen vuoksi, että hän on 

motivoitunut oppimaan uutta, vai koska hänelle on ensiarvoisen tärkeää olla 

paras. Näin ollen oppilaan tavoiteorientaatio eli hänen motivaationsa 

oppimiseen ja koulunkäyntiin vaikuttavat myös osaltaan hänen itsetuntoonsa ja 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. (Tuominen-Soini 2014, 245.)  

Koko aineistoni perusteella voidaan päätellä, että tutkimukseeni 

osallistuneet koulumenestyjät ovat pääosin oppimisorientoituneita. Tämän 

päätelmäni perustan ensinnäkin siihen, että suurimman osan vastauksista 

heijastui oppimisen ilo ja halu. Heidän vastauksistaan voidaan tulkita, että 

heille koulunkäynti on mukavaa, sillä he nauttivat uusien asioiden oppimisesta. 
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Tätä havaintoa voidaan pitää selvänä heijastuksena oppimisorientaatiosta, sillä 

oppimisorientoitunut oppilas haluaa ennen kaikkea oppia uutta, ymmärtää ja 

kehittyä (Scheinin & Niemivirta 2000, 14; Tuominen-Soini 2014, 245). Toiseksi 

perustan päätelmäni siihen, että kaikki koulussa hyvin menestyvät tytöt olivat 

tyytyväisiä omaan koulumenestykseensä. Tämä piirre erottaa 

oppimisorientoituneen oppilaan menestysorientoituneista nuorista, jotka kyllä 

pärjäävät koulussa erinomaisesti, mutta he eivät vaikuta olevan koskaan 

tyytyväisiä omiin suorituksiinsa, sillä heidän ajattelumallinsa mukaan kaiken 

voi aina tehdä vieläkin paremmin (Tuominen-Soini ym. 2008, 261). 

Mitä oppimisorientaatio sitten kertoo koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 

itsetunnosta? Useat tutkimukset osoittavat, että itsetunnon kannalta kaikista 

suotuisin tavoiteorientaatio on juuri oppimisorientaatio, sillä tutkimusten 

mukaan sen on todettu johtavan hyvään koulumenestykseen, myönteiseen 

opiskelumotivaatioon, syväsuuntautuneiden oppimisstrategioiden käyttöön, 

vaivannäköön, sinnikkyyteen, terveeseen itsetuntoon, itseluottamukseen, 

vahvaan minäkäsitykseen sekä toivon ja ylpeyden tunteisiin (Elliot ym. 1999, 

559; Pekrun ym. 2006, 594; Tuominen-Soini ym. 2008, 261; Tuominen-Soini 2014, 

255). Oman tutkimukseni tulokset viittavat monilta osin samankaltaisiin 

tuloksiin, sillä haastateltavien vastauksissa painottui opiskelun mielekkyys, 

halu oppia, ahkeruus sekä voimakas ylpeyden tunne. Myös haastattelemieni 

tyttöjen itsearvostuksen ja minäpätevyyden voidaan tulkita olevan enemmän 

myönteisiä kuin kielteisiä, vaikka optimaaliseen tilanteeseen onkin vielä 

matkaa.  

Vaikka kyseiseen tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen voidaan ainakin 

pääasiassa tulkita olevan oppimisorientoituneita, voidaan joitakin aineistosta 

löytyneitä kommentteja tulkita viittauksiksi myös menestysorientaatiosta. 

Menestysorientoituneelle nuorelle on tyypillistä, että hän haluaa ennen kaikkea 

menestyä koulussa hyvin (Scheinin & Niemivirta 2000, 14; Tuominen-Soini 

2014, 245). Mielestäni on erittäin huolestuttavaa, että oma aineistonikin osoittaa, 

että nuorilla voi olla jopa pakonomaista tarvetta saada hyviä numeroita. Lisäksi 

tutkimukseni paljastaa, että joillakin koulussa hyvin pärjäävillä tytöillä on 
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perfektionismille tyypillisesti piinaava halu tehdä kaikki viimeisen päälle 

kunnolla, vaikka aika ja jaksaminen eivät meinaisikaan riittää. Rose ja Perski 

(2010, 10–11, 144) jakavat huolen kanssani, sillä he varoittavat, että 

koulujärjestelmän ja yhteiskunnan ylläpitämä suorituskeskeisyys voi olla 

jokapäiväisen elämän vaikeuksien takana, ja joissakin tapauksissa se johtaa 

vakaviin ongelmiin.  

8.1.5 Epäonnistumisten vaikutus itsetuntoon 

Yhtenä minäpätevyyden tunteen osoittajana voidaan pitää henkilön 

tunnereaktiota liittyen suoritusta seuranneeseen epäonnistumiseen (Miller & 

Moran 2012, 42).  Tässä tutkimuksessa oli tärkeää tarkastella tyttöjen 

suhtautumista vastoinkäymisiin, sillä perusitsetunto muun muassa määrittelee, 

kuinka suuri vaikutus epäonnistumisella on ihmisen elämässä (Keltikangas-

Järvinen 1995, 31; Toivakka & Maasola 2012, 18). Tutkimukseni perusteella 

koulussa hyvin menestyvät tytöt suhtautuvat epäonnoistumisiin hyvin 

vaihtelevasti, sillä peräti kaikki haastateltavani kuvasivat hyväksyvää 

suhtautumista epäonnistumisiin, mutta samanaikaisesti suurin osa heistä 

mainitsi myös reagoivansa kielteisesti epäonnistuessaan.  

Tulosten perusteella koulussa hyvin menestyvät tytöt suhtautuvat  

teoriassa erittäin realistisesti ja jopa myönteisesti epäonnistumisiin, mutta 

epäonnistumisen osuessa omalle kohdalle sen uskottiin aiheuttavan melko 

voimakkaan tunnereaktion. Laineen (2005, 42–43) mukaan nuorille on hyvin 

ominaista, että epäonnistumiset etenkin itselle merkityksellisissä asioissa 

murentavat hänen itsetuntoaan. Tulkintani perusteella epäonnistumiset 

heilauttavat itsetuntoa kuitenkin vain hetkellisesti, sillä koulussa hyvin 

menestyvät tytöt näyttäisivät pääsevän epäonnistumisista melko nopeasti yli. 

Aineiston perusteella osa nuorista osaa jopa nauraa jälkeenpäin omille 

virheilleen ja nähdä ne kehittymismahdollisuuksina. Aho (1996, 81) toteaakin, 

että mikäli yksilön minäpätevyyden tunne on vahva, epäonnistumiset on 

mahdollista nähdä arvokkaina oppimistilanteina, sillä ihminen tiedostaa tällöin 

omat heikkoutensa ja vahvuutensa, jotka hän myös hyväksyy osana itseään.  
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Itsetunnon taso vaikuttaa osaltaan myös siihen, kuinka ihminen pyrkii 

selittämään epäonnistumisiaan (Keltikangas-Järvinen 1995, 44). Tutkimukseeni 

osallistuneista tytöistä valtaosa ajatteli kuvitteellisen epäonnistumisensa 

johtuvan todennäköisimmin omasta laiskuudesta. Muina potentiaalisina syinä 

esiin nousivat poissaolot koulusta, oma osaamattomuus, motivaation puute, 

terveydentila, kiire ja huono arviointi. Tulokset osoittavat, että koulussa hyvin 

menestyvät tytöt ajattelevat epäonnistumisten johtuvan useimmiten jollakin 

tapaa heistä itsestään. Tulos saattaa kuvastaa huonoa itsetuntoa, sillä 

itsetunnoltaan heikko ihminen näkee tavallisesti epäonnistumisten johtuvan 

hänestä itsestään (Keltikangas-Järvinen 1995, 44–47). Toisaalta itsetunnon 

kannalta positiiviselta vaikuttaa kuitenkin se, ettei kukaan ajatellut 

epäonnistumisten johtuvan omasta huonoudesta ihmisenä.  

Tyttöjen oman epäonnistumisiin suhtautumisen ohella kysyin 

teemahaastatteluissa myös heidän ajatuksiaan siitä, miten heidän vanhempansa 

mahdollisesti suhtautuisivat, mikäli he epäonnistuisivat esimerkiksi kokeessa. 

Halusin selivittää vanhempien todennäköistä suhtautumista epäonnistumisiin 

siitä syystä, että lapsen kasvaessa on merkityksellistä, millaisia odotuksia 

vanhemmat asettavat ja miten he suhtautuvat lapsen onnistumisiin ja 

epäonnistumisiin (Keltikangas-Järvinen 1995, 123). Toisaalta taas tyttöjen 

kokemukset muiden ihmisten suhtautumisesta liittyen heihin itseensä voivat 

paljastaa jotakin heidän itsetunnostaan.  

Tutkimustulosten mukaan tytöt arvelivat heidän vanhempiensa 

suhtautumisen epäonnistumisiin olevan hyväksyvää, neutraalia, kielteistä tai 

hämmentynyttä. Uskon, että tyttöjen itsetunnon kannalta on vahvistavaa, että 

vanhemmat vaikuttavat suhtautuvan pääosin hyväksyvästi heidän 

epäonnistumisiinsa.  Näkemykseni puolesta puhuu Lawrencen (2008, 8, 45) 

tutkimustulos siitä, ettei epäonnistuminen aiheuta huonoa itsetuntoa, vaan 

nimenomaan lapselle tärkeiden ihmisten suhtautuminen siihen. Tällöin voidaan 

ajatella, että nuoren on helpompi myös itse hyväksyä esimerkiksi heikompi 

koearvosana, kun hänen ei tarvitse pelätä vanhempiensa reaktioita. Toisaalta 

taas voidaan pohtia, kuinka paljon vanhempien mahdollisella kielteisellä tai 
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hämmentyneellä suhtautumisella on ollut vaikutusta lastensa ajatteluun. 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että huono koearvosana voi olla 

koulumenestyjälle aluksi valtavan suuri kolaus, joten on aiheellista uskoa, että 

vanhempien lohduttava, kannustava ja hyväksyvä suhtautuminen olisi tällöin 

enemmän kuin paikallaan. Aineiston mukaan osa nuorista kuitenkin epäilee, 

että heidän epäonnistuessaan kokeessa vanhemmat ihmettelisivät 

alisuoritumista, syyttäisivät laiskuudesta ja kehottaisivat opiskelemaan ensi 

kerralla kovemmin. Mielestäni tämä on huolestuttavaa, sillä tällöin nuori voi 

alkaa tuntea, ettei hän kelpaa ilman suorituksiaan. Tällöin koulumenestyjä voi 

alkaa  tuhoisasti esittää vanhemmilleen ja opettajilleen täydellistä menestyvää 

nuorta, jolla ei ole lainkaan ongelmia (Cacciatore ym. 2008, 103–104). 

 

8.1.6 Muiden ihmisten mielipiteiden vaikutus itsetuntoon 

Koulussa hyvin menestyvien tyttöjen itsearvostusta ja minäpätevyyttä voidaan 

tarkastella sosiaalisen itsetunnon kautta, joka kuvaa sitä, mitä yksilö uskoo 

muiden hänen hyvyydestään ja pätevyydestään ajattelevan. Sosiaalisesta 

itsetunnosta voidaan erottaa omaksi osakseen vielä yksilön läheisimpiin ihmisiin 

kohdistuva itsetunto, joka kuvaa sitä, kuinka tärkeä hän ajattelee omille 

läheisilleen olevan. (Keltikangas-Järvinen 2006b, 106.) Tutkimukseni perusteella 

koulussa hyvin menestyvien tyttöjen sosiaalinen itsetunto on kohtalainen, sillä 

jokaisen haastattelemani tytön vastauksissa esiintyi mainintoja, joista heidän 

voidaan tulkita näkevän itsensä vähintään kohtalaisen pidetyksi muiden 

ihmisten silmissä.  

Huomionarvoista tutkimukseni tuloksissa on se, että vaikka osa 

haastateltavistani kuvasi tuntevansa itsensä pidetyiksi muiden ihmisten 

silmissä, peräti puolet tytöistä ajatteli muiden pitävän heitä keskivertoina. He 

eivät siis tunteneet olevansa erityisen pidettyjä, mutta eivät erityisen 

vihattujakaan. Tytöt eivät erikseen määritelleet sitä, tarkoittivatko he muilla 

ihmisillä vanhempiaan, ystäviään, opettajiaan, muita sukulaisiaan, tuttaviaan 

vai luokkakavereitaan. Joka tapauksessa vaikuttaa itsetunnon kannalta melko 
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huolestuttavalta, että tutkimukseni perusteella peräti puolet koulussa hyvin 

menestyneistä tytöistä ei suoranaisesti tunne itseään pidetyksi ihmiseksi. 

Positiivista on kuitenkin se, ettei aineistoni perusteella kukaan koulussa hyvin 

menestyneistä tytöistä ajatellut olevansa muiden ihmisten mielestä 

vastenmielinen, inhottava tai ärsyttävä. 

Millerin ja Moranin (2012, 41–42) mukaan itsearvostukseen vaikuttaa 

omien havaintojen ja käsitysten lisäksi myös muiden kanssa 

vuorovaikutuksessa saatu palaute. Tästä syystä halusin tutkimuksessani 

selvittää, kuinka paljon ja millä tavoin muiden ihmisten mielipiteet vaikuttavat 

koulussa hyvin menestyvien tyttöjen ajatteluun ja toimintaan. 

Tutkimustulosteni perusteella näyttäisi siltä, että suurin osa koulussa hyvin 

menestyvistä tytöistä ajattelee muiden mielipiteiden vaikuttavan heihin jollakin 

tapaa. Itsetunnon kannalta positiivisena voidaan kuitenkin pitää sitä, etteivät  

tytöt kuitenkaan nähneet muiden ihmisten mielipiteiden muuttavan suoraan 

heitä tai heidän toimintaansa, vaan ainoastaan laittavan heidät ajattelemaan 

kyseistä asiaa uudestaan. Tutkimustulosta voidaan pitää viittauksena hyvästä 

itsetunnosta, sillä itsetunnoltaan vahvan ihmisen elämään eivät suuresti vaikuta 

muiden mielipiteet, vaan hän pystyy tekemään itsensä kannalta järkeviä 

ratkaisuja. Hän siis kykenee elämään juuri niin kuin itse haluaa, eikä 

ympäristön arvostusten mukaisesti. (Keltikangas-Järvinen 1995, 20.)  

Tutkimukseni perusteella tyttöjen tapa reagoida heidän ulkonäköään tai 

luonnettaan arvosteleviin kommentteihin osoittaa, että he antavat ulospäin 

kuvan vahvasta itsetunnosta, vaikka todellisuudessa loukkaavat kommentit 

saattavat jäädä harmittamaan pidemmäksikin aikaa. Tulosten perusteella 

voitaisiin päätellä, että tyttöjen julkinen itsetunto, eli kuva, jonka he haluavat 

antaa muille omasta itsearvostuksestaan ja minäpätevyydestään, vaikuttaisi 

olevan hyvin vahva. Sen sijaan koulussa hyvin menestyvien tyttöjen yksityinen 

itsetunto eli heidän todellinen käsitys omasta arvokkuudestaan ja 

pätevyydestään näyttäisi olevan joiltain osin hutera. (Keltikangas-Järvinen 1995, 

24.) Päätelmääni vahvistaa se, että mikäli ihmisellä on vahva itsearvostus, hän 

ei ole riippuvainen muiden sanomisista, eikä hänen itsetuntonsa näin ollen 
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horju ulkopuolelta tulevasta palautteesta (Korpinen 1990, 12; Keltikangas-

Järvinen 1995, 18; Toivakka & Maasola 2012, 15).  

Tutkimukseni osoittaa, että muiden mielipiteiden vaikuttavuus riippuu 

pitkälti siitä, kenen mielipiteestä on kysymys. Koulussa hyvin menestyville 

tytöille kavereiden mielipiteet näyttävän merkitsevän kaikista eniten. 

Tulokselle löytyy pohjaa teoriasta, sillä keskinuoruudessa on tyypillistä, että 

nuori vertailee itseään muihin ja kadehtii ystäviensä piirteitä (Vuorinen 1998, 

214). Samalla vertaisryhmästä saadun palautteen perusteella nuori rakentaa 

käsitystä omasta hyvyydestään, arvokkuudestaan ja kyvykkyydestään 

(Sajaniemi ym. 2015, 176). Näin ollen voidaan ajatella, että myös sillä on suuri 

vaikutus nuoren itsearvostukselle ja minäpätevyydelle, millaisessa 

kaveripiirissä hän viettää aikaansa ja millaista palautetta hän sieltä saa.  

Omassa tutkimuksessani tytöt kuvailivat suhdetta kavereihinsa lähes 

poikkeuksetta hyvin positiivisesti. Aineistosta voidaan päätellä, että tyttöjen 

kaveriporukat tukevat monilta osin heidän itsetuntoaan ja hyvinvointiaan. 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu juuri sosiaalisten suhteiden ja 

oman ulkonäön vaikuttavan tyttöjen itsetuntoon kaikista eniten (AAUW 1992; 

Keltikangas-Järvinen 1995, 67; Lawrence 2006, 38; Raevuori ym. 2007, 1628–

1629). Myös nuoruuden tutkijat ovat samalla tavoin todenneet, että toisilta 

saatu palaute vahvistaa kehittyvän nuoren minuuden ja identiteetin 

kehittymistä (Laine 2005, 174–175; Tamminen 2004, 47; Vuorinen 1998, 230). 

Toisaalta oman tutkimukseni mukaan kavereiden toiminta voi myös murentaa 

nuoren itsetuntoa aiheuttaen esimerkiksi arvottomuuden tunteita ja 

ulkonäköpaineita. Jos nuorella ei ole läheisiä ystäviä, yksi keino tukea 

emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä jää käyttämättä (Laine 2005, 

174–175; Tamminen 2004, 47; Vuorinen 1998, 230). 

 

8.1.7 Opettaja itsetunnon tukijana 

Opettajien kasvatuksellisena tehtävänä on kaikin mahdollisin keinoin tukea 

jokaisen oppilaan terveen itsetunnon kehitystä (Uusikylä 2006, 87). 
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Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, toteutuuko tämä opettajien 

kasvatuksellinen tehtävä koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten tyttöjen 

mielestä. Seuraavassa vastaan tähän tutkimuskysymykseen peilaten oman 

tutkimukseni tuloksia aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja olemassa olevaan 

teoriaan.  

Sekä oma tutkimukseni että aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittavat, 

että yksi opettajan tehokkaimmista keinoista tukea oppilaan itsetuntoa on 

myönteisen palautteen antaminen (Miller & Moran 2012, 104). Tehtävän 

tärkeyttä kuvaa opetussuunnitelman maininta, jonka mukaan itsetuntoa, 

minäkuvaa ja vuorovaikutusta tukee se, että oppilas antaa ja saa monipuolista 

myönteistä ja realistista palautetta (POPS 2014, 15). Tutkimukseni aineistossa 

esiintynyt myönteinen palaute voidaan jakaa Millerin ja Moranin (2012, 104) 

esittelemän jaottelun mukaisesti kehuihin (contingent praise) ja oppilaan 

vahvistamiseen (affirmation). Tutkimukseni mukaan koulussa hyvin 

menestyvät tytöt saavat moninkertaisesti useammin ensiksi mainittuja kehuja, 

jotka liittyvät johonkin tiettyyn toimintaan tai suoritukseen. On mahdollista, 

että kehujen kohdistuminen suorituksiin lisää koulumenestyjien intoa pärjätä 

vieläkin paremmin. Itsetunnon kannalta ajateltuna tällaiset kehut kohentavat 

kuitenkin lähinnä lapsen minäpätevyyden tunnetta (Cacciatore ym. 2008, 66).  

Omassa tutkimuksessani jokainen haastateltava kertoi saavansa 

opettajiltansa myönteistä palautetta. Puolet tytöistä kertoi opettajien kehuvan 

heitä viikoittain, kun taas loput vastaajista eivät maininneet mitään positiivisen 

palautteen määrästä. Aineiston perusteella arvioisin tyttöjen olevan kuitenkin 

hyvin tyytyväisiä positiivisen palautteen määrään. Tulosta on kiinnostava 

peilata aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan tyttölapset saavat 

harvemmin kehuja osakseen kuin pojat (Keltikangas-Järvinen 1995, 69). Oman 

aineistoni perusteella en voi sanoa mitään poikien saamasta myönteisen 

palautteen määrästä, mutta on mahdollista, että varhaislapsuuden epäreilu 

tilanne tasoittuu koulupolun aikana opettajien huomioidessa tasaisesti 

molempien sukupuolten edustajia. Suorituksista saatu myönteinen palaute 

voidaan katsoa itsetuntoa tukevaksi toiminnaksi, mutta onnistumisia ei 



106 
 

 

kuitenkaan pitäisi hehkuttaa liikaa, etteivät suorituspaineet vain lisäänny 

entisestään (Cacciatore ym. 2008, 66).  Tutkimustulosteni perusteella olen 

Uusikylän (1994, 192) kanssa samaa mieltä siitä, että opettajan painottaessa 

loistavia suorituksia, nuori voi alkaa kuvitella, että koska hän on ”kympin 

tyttö”, hänen tulee käyttäytyä saamansa roolin mukaisesti.  

Tutkimustulosteni perusteella uskon, että itsetunnon tukemisen kannalta 

opettajien olisi hyvä antaa koulumenestyjille enemmän henkilökohtaista 

palautetta, joka saisi heidät tuntemaan itsensä hyväksi ja arvokkaaksi 

riippumatta heidän suorituksistaan. Ajatustani perustelee Millerin ja Moranin 

(2012, 104) havainto siitä, että suorituksista riippumattomalla oppilaan 

vahvistamisella on nimenomaan itsearvostusta parantavia vaikutuksia.  

Mielestäni suorituksista riippumattoman henkilökohtaisen palautteen 

antaminen on siinä mielessä erittäin merkityksellistä, että nuoren on vaikeaa 

elää elämää, jos hän ei kykene näkemään omaa elämäänsä arvokkaana ilman 

erinomaisia arvosanoja (Keltikangas-Järvinen 2006, 102).  

Usein ajatellaan, että itsetuntoa vahvistava palaute voi olla ainoastaan 

positiivista. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että monet koulumenestyjät 

nauttivat saadessaan opettajiltaan rakentavaa palautetta, koska sen avulla he 

voivat muodostaa realistisen kuvan omasta osaamisestaan. Haastatteluista 

saatu tieto tukee Millerin ja Moranin (2012, 116) toteamusta siitä, että toisaalta 

epäonnistumiset ja niistä seurannut rakentava palaute ovat oppimisprosessin 

myönteisiä askeleita, jotka auttavat toimintaa kehittymään oikeaan suuntaan. 

Omiin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin vedoten uskonkin, että itsetunnon 

tukemisen kannalta olisi myönteistä, jos opettajat suosisivat opetuksessaan 

kannustavaa ja rakentavaa palautetta sisältävää formatiivista arviointia, jolloin 

oppilailla olisi jakson aikana mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa ja sitä 

kautta saada aitoja onnistumisen elämyksiä (Koppinen ym. 1994, 10–11; Miller 

& Moran 2012, 75). 

Tutkimustulokseni osoittavat aikaisempien tutkimusten tapaan, että 

opettajan osoittamalla kiinnostuksella ja aidolla kontaktilla on äärimmäisen 

suuri merkitys oppilaiden itsetunnon ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimukseni 
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tulos on tältä osin hyvin positiivinen, sillä kaikki haastateltavani olivat 

tyytyväisiä saamansa huomion määrään ja he tunsivat opettajiensa olevan 

useimmiten kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Mielestäni tutkimustulos on 

hieman yllättävä, sillä yläkoulussa jokaisen oppilaan riittävä huomioiminen on 

melkoinen haaste, koska oppilaat vaihtuvat joka tunti. (Lawrence 2006, 80–81.)  

Tulos poikkeaa melko radikaalisti kouluterveyskyselyllä saaduista 

valtakunallisista tuloksista, sillä niiden mukaan jopa 57 % yläkoulun 8.- ja 9.-

luokkalaisista tytöistä ajattelee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita heidän 

kuulumisistaan (THL 2013). Tutkimustulosten eroavaisuus on merkittävä, joten 

on kiinnostavaa pohtia, mistä tutkimukseni varsin positiivinen tulos voisi 

johtua. Yksi mahdollisuus tulosten ristiriitaisuuteen on se, että koulussa hyvin 

menestyvät oppilaat saavat enemmän myönteistä huomiota kuin muut 

oppilaat. Kouluterveyskyselyyn osallistui luonnollisesti myös koulussa 

heikommin menestyviä oppilaita, joten voi olla, etteivät he tunne opettajiensa 

huomioivan heitä yhtä riittävästi, kuten omaan tutkimukseeni osallistuneet 

koulumenestyjät. 

Tutkimukseni mukaan koulussa hyvin menestyvät tytöt kuitenkin 

päinvastoin toivoisivat tulevansa kohdelluiksi samalla tavoin kuin muutkin 

oppilaat. Heidän toiveensa näyttäisi myös osittain toteutuvan, sillä puolet 

tytöistä toi esille, etteivät he ajattele saavansa sen enempää huomiota kuin 

muutkaan oppilaat. Tutkimustulosten ristiriitaisuus saa kuitenkin pohtimaan, 

voisiko olla niin, etteivät koulumenestyjät vain huomaa opettajiensa osoittavan 

heille muita enemmän huomiota. Tämän puolesta puhuu aineistosta noussut 

maininta, jonka perusteella opettajien voidaan tulkita arvostavan enemmän 

ahkeria oppilaita. Toki on myös mahdollista, että pienestä otoskoosta johtuen 

tutkimukseeni valikoitui sattumalta oppilaat, joilla on hyvin läheinen ja 

myönteinen suhde opettajiinsa. Tämä voisi olla siinä mielessä mahdollista, että 

luokanvalvojat ehdottivat minulle tutkimukseen soveltuvia henkilöitä. En 

kuitenkaan usko valinnan mahdollisuuden olleen kovin suuri, sillä yhdeltä 

luokalta ei varmastikaan löydy montaa tyttöä, joiden keskiarvo olisi yli 

yhdeksän. 
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Yhtenä vaihtoehtona tulosten ristiriitaisuudelle voitaisiin esittää 

mahdollisia alueellisia eroja. Kouluterveyskyselyn alueellinen tarkastelu 

kuitenkin paljastaa, että Keski-Suomessa yläkoululaisista tytöistä peräti 59 % 

ajattelevat, etteivät heidän opettajansa ole kiinnostuneita heidän 

kuulumisistaan. En myöskään usko ajallisen eron vaikuttavan merkittävästi 

tuloksiin, sillä kouluterveyskysely on teetetty kaksi vuotta sitten. Näin ollen 

myös voimassa oleva opetussuunnitelma on ollut molempien tutkimuksien 

aikaan sama, jolloin opettajien toimintaa ei voida myöskään perustella eri 

tavoin painottavilla opetussuunnitelmilla. Edellä mainitut perustelut osoittavat, 

ettei syytä tulosten ristiriitaisuuteen ole helppo osoittaa, mutta tutkimukseni 

tulos antaisi olettaa, että opettajien itsetunnon ja hyvinvoinnin tukeminen on 

ottanut askeleen myönteisempään suuntaan. 

Tutkimukseni tulosten perusteella minun on helppo olla Lawrencen (2006, 

7) kanssa yhtä mieltä siitä, että yksi toimiva keino tukea oppilaan itsetuntoa on 

asettaa sopivan korkeita odotuksia tämän oppimiselle ja kehittymiselle. 

Koulussa hyvin menestyvät tytöt vaikuttivat pääosin olevan tyytyväisiä 

opettajiensa ilmeisen realistisiin odotuksiin. Tutkimuksessani puolet tytöistä 

kuvasi opettajien odottavan heiltä luonnollisesti hyvää koulumenestystä, koska 

he ovat aina osoittaneet pärjäävänsä erinomaisesti. Kun oppilaalta odotetaan 

paljon ja hänen kykyihinsä uskotaan, hän alkaa uskoa itseensä ja kokee 

ihanneminänsä olevan lähempänä. Kun kuilu ihanneminän ja minäkuvan 

välillä pienenee, oppilaan itsetunto puolestaan vahvistuu. (Lawrence 2006, 7; 

Miller & Moran 2012, 117–118.) 

Raja opettajan korkeiden ja liian korkeiden odotusten välillä on kuitenkin 

ratkaiseva, sillä aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että jos oppilas ei tunne 

pystyvänsä täyttämään opettajan korkeita odotuksia, hän stressaantuu ja 

muutokset itsetunnossa ovat tällöin kielteisiä (Lawrence 2006, 7; Miller & 

Moran 2012, 117–118). Oman tutkimukseni tulokset todistavat myös tämän 

surullisen ilmiön puolesta, sillä yksi haastateltavista kertoi toisinaan liian 

korkeiden odotusten tuntuvan hänestä pahalta. Tutkimukseni tulos on 

kuitenkin kouluterveyskyselyn tulosta huomattavasti positiivisempi, sillä sen 
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mukaan keskisuomalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä peräti 32 % ajattelee 

opettajiensa odottavan heiltä koulussa liikaa. Epäilen tulosten eroavaisuuden 

selittyvän osin sillä, että tutkimukseeni osallistuneille koulumenestyjille 

opettajien vaatimukset eivät välttämättä tunnu hyvään menestykseen nähden 

erityisen kovilta, kun taas kouluterveyskyselyyn osallistuneet heikommin 

menestyvät oppilaat voivat jatkuvasti tuntea, etteivät he yllä opettajien 

asettamiin odotuksiin.   

Itsetunnon kannalta myönteisenä voidaan pitää sitä, että kaikki 

tutkimukseeni osallistuneet tytöt ajattelivat opettajien suhtautuvan 

hyväksyvästi tai vähintään neutraalisti heidän mahdollisiin epäonnistumisiinsa. 

Tämä on itsetunnon kannalta merkityksellistä erityisesti siksi, että 

epäonnistuminen itsessään ei aiheuta huonoa itsetuntoa, vaan se, miten lapselle 

tärkeät ihmiset siihen suhtautuvat (Lawrence 2008, 8, 45). Näin ollen opettajan 

hyväksyvä suhtautuminen epäonnistumisiin on erityisen merkityksellistä 

koulumenestyjien kohdalla, sillä heille epäonnistuminen voi olla aluksi suuri 

pettymys. Myös tutkimustulokseni osoittavat, että myönteisen suhtautumisen 

ohella peräti puolet haastattelemistani tytöistä kuvasi epäonnistumisen 

aiheuttamaa voimakasta pettymystä. Tytöt kuitenkin kertoivat pääsevänsä 

epäonnistumisten aiheuttamasta mielipahasta melko nopeasti yli, minkä uskon 

teoriaan pohjaten johtuvan osittain opettajien ja vanhempien hyväksyvästä 

suhtautumisesta (Lawrence 2008, 8, 45).  

Omassa tutkimuksessani lähes kaikki haastateltavat kertoivat saavansa 

tarvittaessa opettajiltansa apua, joka voidaan opettajan aloitteellisuuden 

perusteella jakaa avun tarjoamiseen ja avunpyyntöön vastaamiseen. Mielestäni 

itsetunnon kannalta erityisen myönteiseltä vaikuttaa se, että koulumenestyjät 

kuvasivat opettajien auttavan heitä mielellään ja kärsivällisesti silloin, kun he 

kohtaavat oppimisprosessissaan ongelmia. Tulos on samansuuntainen 

kouluterveyskyselyn tulosten kanssa, joiden mukaan keskisuomalaisista 8.- ja 

9.-luokkalaisista tytöistä 27 % uskoi saavansa apua aina tarvitessaan ja 49 % 

useimmiten (THL 2013).  
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Tutkimustulosteni perusteella voitaisiin päätellä, että koulussa hyvin 

menestyvät oppilaat uskaltavat pyytää apua ja osaavat ottaa sitä myös vastaan. 

Hyvinvoinnin kannalta tuloksista voidaan tehdä kiinnostava havainto, että 

kaikki tyttöjen mainitsema apu on ainoastaan koulutyöhön liittyvää. Eräs 

vastaajista myös epäili, ettei saisi opettajiltaan apua kouluun liittymättömissä 

asioissa, vaikka hän sitä pyytäisi. Haastateltavan arvelun perusteella ei voida 

todeta, onko asia todellisuudessa näin, mutta tuntuisi hieman ristiriitaiselta, 

että opettajat vaikuttavat olevan kiinnostuneita oppilaidensa kuulumisista, 

mutta eivät kuitenkaan olisi valmiita auttamaan ongelmien ilmetessä. Toisaalta 

tulosta voidaan verrata esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokseen, jonka 

mukaan keskisuomalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä peräti 72 % kertoo, 

ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun aikuisten toimesta.  

Edellä mainittujen itsetuntoa tukevien toimintatapojen lisäksi yksi tehokas 

keino kohentaa erityisesti oppilaan minäpätevyyden tunnetta on eriyttäminen, 

jota opettaja voi tehdä molempiin suuntiin. Eriyttämisellä on mahdollista 

muokata etenemisvauhtia, opetussisältöjä, aktiviteetteja, tuen määrää, 

opetusmenetelmiä ja käytettäviä materiaaleja yksilöllisesti oppilaan tarpeen 

mukaisesti. (Miller & Moran 2012, 71.) Vaikka eriyttämisen voisi ajatella olevan 

yksi opettajien  eniten käyttämistä itsetuntoa tukevista toimintatavoista, omassa 

tutkimuksessani ainoastaan yksi haastateltava toi sen merkityksen esille. Hänen 

kommenteistaan kuitenkin välittyi, miten suurta iloa oppilas saa siitä, että 

opettaja huomioi jokaisen oppilaan kyvyt ja tarpeet yksilöllisesti ja muokkaa 

opetustaan näiden mukaisesti.  

8.1.8 Väsymys ja stressi  

Tutkimuksessa ilmeni koulussa hyvin pärjäävien tyttöjen väsymys ja stressi, 

joihin kasvattajien olisi kiinnitettävä huomiota. Tämän näkökulman 

huomioiminen on merkityksellistä siksi, että kasvattajat voivat omalla 

toiminnallaan vaikuttaa nuorten stressin ja väsymyksen ennaltaehkäisyyn ja 

hallintaan.  Helposti käy niin, että opettaja näkee koulumenestyjässä niin paljon 

mahdollisuuksia, että hän alkaa kasata nuorelle lisästressiä aiheuttavia vastuu- 
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ja lisätehtäviä. Menestyvät nuoret joutuvat usein sinnittelemään jaksaakseen 

iltaan asti valtavan työmäärän keskellä. (Uusikylä 2008, 245–246.) Kyseisen 

tutkimuksen tulokset todistavat myös, että osa koulussa hyvin menestyneistä 

tytöistä ajattelee työmäärän olevan ajoittain liian suuri. Mielestäni erään 

haastateltavani kommentti kuvaa erittäin osuvasti liian suuren työmäärän 

aiheuttamia seurauksia.  

 – – kun tulee joku hiihtoloma, syysloma, joululoma, nii ne ensimmäiset päivät on 
semmosia, et mulla on pää kipee ja mää niinku niinku nukun ja oleskelen, et se niinku 
kaikki stressi ja kaikki tämmönen pakollinen lukeminen purkautuu sit siinä loman 
alussa, et saattaa olla pari päivää ihan vetämätön olo. Mut sit se niinku vähän palautuu, 
et ei sitä viikonloppuna kerkee huomaa, et jos on väsyny. (O6) 

Oman tutkimukseni tulokset vaikuttaisivat olevan tämän asian suhteen 

kouluterveyskyselyn kanssa samassa linjassa, sillä sen tulosten mukaan peräti 

40 % 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä ajattelee koulutyöhön liittyvän työmäärän 

olevan liian suuri. Varmasti pitkälti tästä johtuen jopa 22 % yläkoululaisista 

tytöistä tuntee itsensä lähes päivittäin väsyneeksi ja  14 % määrittelee itsensä 

koulu-uupuneeksi. (THL 2013.) Haastateltavistani kukaan ei kuitenkaan 

maininnut olevansa varsinaisesti koulu-uupunut, vaikka osa tytöistä kuvasi 

etenkin koeviikkojen lähestyessä työmäärän kasvavan uuvuttavan suureksi. 

Tulosta voidaan verrata kouluterveyskyselyyn, jonka mukaan 

keskisuomalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä 40 % kertoi kiireen haittaavan 

opiskelua (THL 2013). Kouluterveyskyselyn tulokset antavat ymmärtää, ettei 

väsymys ja suorituspaineet ole ainoastaan koulussa hyvin menestyvien tyttöjen 

riesana. Tulokset ovat mielestäni äärettömän huolestuttavia, sillä kiireen ja 

suorituskeskeisyyden hinta voi joillekin nuorille olla kova. Rosen ja Perskin 

(2010, 10–11, 144) mukaan monilla nuorilla on lukiossa vertailun ja 

suorituspaneiden aiheuttamia vakavia itsetunto- ja mielenterveysongelmia.  

8.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tulosten hyödyntäminen 

Tutkimuksessani kartoitin koulussa hyvin menestyvien 9.-luokkalaisten 

tyttöjen itsetuntoa sekä opettajien roolia oppilaiden itsetunnon ja 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Ensinnäkin tutkimukseni 
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merkittävyyttä perustelee sen tieteellisesti arvioitu ajankohtaisuus ja 

hyödyllisyys. Itsetuntoon kytkeytyvät terveysongelmat ovat lisääntyneet juuri 

nuorten naisten kohdalla viimeisten vuosien aikana (Rose & Perski 2010, 10–11, 

144), joten on aiheellista tutkia koulussa hyvin pärjäävien nuorten 

itsearvostusta ja minäpätevyyttä. Tutkimukseni tärkeyttä lisää myös se, että 

vaikka itsetuntoa ja sen yhteyttä eri ilmiöihin on tutkittu vuosien saatossa hyvin 

laajasti, suurin osa tehdystä tutkimuksesta on antanut itsetunnosta lähinnä 

määrällistä tietoa. Hyvin laajasta kotimaisiin ja kansainvälisiin 

itsetuntotutkimuksiin perehtymisestä huolimatta en löytänyt ainuttakaan 

tutkimusta, jossa oltaisiin käsitelty koulussa hyvin menestyvien oppilaiden 

itsetuntoa.  

Toiseksi tutkimukseni merkittävyyttä lisää se, että tutkimustulokseni 

tarjoavat kasvatusalan ammattilaisille arvokasta tietoa itsetunnosta, sen 

rakentumisesta, tunnistamisesta, vaikutuksista ja tukemisesta. Varsinaisen 

tiedon lisäämisen ohella tutkimukseni tarjoaa nuorten hyvinvoinnin kannalta 

merkityksellisiä keskustelunavauksia, joiden toivon herättävän laajempaa 

keskustelua kasvatustyötä tekevien parissa. Toivon, että tutkimus onnistuisi 

herättämään lukijassa tunteita ja ajatuksia, jotka sytyttäisivät hänessä kipinän 

kiinnittää jatkossa enemmän huomiota lasten ja nuorten itsetunnon tukemiseen.  

Tutkimustyöni merkityksellisyyttä ja ajankohtaisuutta voidaan perusteella 

lisäksi sillä, että vuonna 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa 

itsetunnon tukeminen on huomattavasti nykyistä korostuneemmassa roolissa. 

Esimerkiksi juuri yläkoulun laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteissa todetaan, 

että jokaista oppilasta tulisi ohjata tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa. Lisäksi opetusuunnitelmassa kehotetaan 

mahdollistamaan oppilaille itsetuntoa vahvistavia onnistumisen ja osaamisen 

kokemuksia. (POPS 2014, 281.) Uskon, että tutkimusraporttini antaa opettajan 

työtä ajatellen hyviä näkökulmia, jotka helpottavat uuden opetussuunnitelman 

tavoitteiden toteuttamista käytännön opetustyössä.  

Vaikka tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on antaa tietoa 

yhdeksäsluokkalaisten koulumenestyjien itsetunnosta, voi tutkimusraporttini 
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toimia parhaimmillaan tutkimusmatkana itseensä, jonka aikana raportin lukija 

oppii edes hitusen enemmän ymmärtämään ja arvostamaan itseään juuri 

sellaisena kuin hän on. Tunnen onnistuneeni tavoitteissani, jos yksikin 

tutkimusraporttiini tutustunut yksilö tuntee itsensä edes aavistuksen 

varmemmaksi ja tärkeämmäksi raportin lukemisen jälkeen. Tämä on erityisen 

merkityksellistä opettajille, sillä mikäli opettaja itse on epävarma, eikä arvosta 

itseään, hänen on vaikea edistää myöskään oppilaidensa itsetuntoa (Lawrence 

2006, 155). Sen sijaan jos opettaja antaa vaikutelman, että hän arvostaa itseään 

sellaisena kuin hän on, oppilaat omaksuvat helpommin saman ajatuksen (Aho 

1996, 91; Miller & Moran 2012, 125). 

8.3 Jatkotutkimushaasteita 

Tässä tutkimuksessa otoskoko oli sen verran pieni, että olisi mielenkiintoista 

toteuttaa samanlainen tutkimus hieman laajemmassa mittakaavassa. 

Päätelmieni mukaan tutkimukseeni valikoitui sattumalta pääasiassa 

oppimisorientoituneita oppilaita, jotka usein nähdään perinteisinä ”kympin 

tyttöinä”, joiden kohdalla miltei kaikki tuntuu sujuvan moitteettomasti. 

Mielestäni erityisen kiinnostavaa ja tärkeää on pohtia, miten tutkimustulokseni 

olisivat poikenneet, jos haastateltaviksi olisikin sattunut menestys- tai 

suoritusorientoituneita koulumenestyjiä. Aikaisempi tutkimus antaa aihetta 

epäillä, että tällöin myös haastateltavieni itsetunnon taso olisi ollut 

huomattavasti matalampi. Tästä osoituksena ovat muun muassa Tuominen-

Soinin (2008, 261) tutkimukset jotka paljastavat, että sekä menestys- että 

suoritusorientoituneilla oppilailla on usein huonompi itsetunto ja enemmän 

masentuneisuutta ja riittämättömyyden tunteita. 

Oman tutkimukseni aineisto kerättiin kahdesta keskisuomalaisesta 

koulusta, joten olisi kiinnostava tietää, onko nuorten itsetunnossa alueellisia 

eroja. Opetushallituksen viisitoista vuotta sitten teettämän osatutkimuksen 

mukaan yhdeksäsluokkalaisten itsetunnossa ei havaittu merkittäviä alueellisia 
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eroja, kun taas kuudesluokkalaisten käsitykset ja arvostukset itsestä vaihtelivat 

asuinpaikan mukaisesti (Scheinin 1999, 181; Scheinin 2000, 173). 

Uskoisin, että koulussa hyvin menestyvien tyttöjen käsityksistä itsestään 

voisi saada entistä paremman kuvan, mikäli heidän itsetuntoaan tarkasteltaisiin 

suhteessa koulussa heikommin menestyviin tyttöihin. Yleinen virhekäsitys on, 

että koulussa hyvin menestyvät oppilaat ovat ongelmattomia ja kaikinpuolin 

menestyviä ja tasapainoisia yksilöitä. Todellisuudessa itsetuntoa ei kuitenkaan 

voi huomata, eikä sillä ole mitään tekemistä ihmisen aseman tai menestyksen 

kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2006, 100.) Arvioidessani koulussa hyvin 

menestyvien tyttöjen itsetuntoa jäin pohtimaan, millainen nuorten tyttöjen 

itsetunto yleensä on.  

Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia, millaista positiivista palautetta 

heikommin suoriutuvat oppilaat saavat opettajiltaan. Oman tutkimukseni 

tulokset osoittavat, että opettajien antama itsetuntoa vahvistava myönteinen 

palaute on pääasiassa koulusuorituksiin liittyvää kehumista. Suorituksista 

riippumatonta palautetta oppilaat savat moninkertaisesti vähemmän. Jäävätkö 

heikommin koulussa menestyvät oppilaat ilman itsetuntoa tukevaa myönteistä 

palautetta, koska heidän suorituksensa eivät ole erinomaisia tai edes 

tyydyttäviä? Tuntevatko koulussa huonosti pärjäävät oppilaat itsensä 

arvottomiksi tai huonoiksi ihmisiksi, koska he eivät mahdollisesta yrityksestä 

huolimatta menesty? 

Omassa tutkimuksessani keskityin 9.-luokkalaisten nuorten itsetuntoon ja 

hyvinvointiin, mutta olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta myös alakoulun 

puolelle. Mielestäni erityisen tärkeää olisi selvittää alakoulun loppuvaiheessa 

olevien oppilaiden käsityksiä itsestään ja heidän toiveistaan kasvattajien 

toiminnalle. Pidän tätä kohderyhmää merkityksellisenä siitä syystä, että 

aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että pojilla itsetunnon kannalta 

haasteellisin vaihe on yleensä viidennen kouluvuoden keväällä, kun taas 

tytöillä itsetunnon kanssa kamppailu jatkuu vielä kuudennella luokalla (Laine 

2005, 36). Toisaalta esimerkiksi Opetushallituksen teettämä osatutkimus 

osoittaa, että kuudesluokkalaisten suomalaislasten mielikuva omasta 
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kognitiivisesta minäkäsityksestä ja itsetunnosta on keskimäärin enemmän 

myönteinen kun kielteinen (Scheinin 1999, 181).  

Koska poikien itsetunnon määrää pääasiassa oma suoriutuminen ja 

kyvykkyys   (AAUW 1992; Lawrence 2006, 38; Raevuori ym. 2007, 1628–1629), 

olisi kiintoisaa selvittää erityisesti koulussa heikommin menestyvien poikien 

itsetuntoa. Omassa tutkimuksessani halusin keskittyä yläkouluikäisten tyttöjen 

itsetunnon tutkimiseen siitä syystä, että murrosiässä tyttöjen tilanne itsetunnon 

kannalta on yleensä haastavampi kuin poikien (Carlson ym. 2000, 44; Ornstein 

1995, 20; Raevuori ym. 2007, 1629; Sotelo 2000, 732). Toiseksi halusin rajata 

tutkimuksen koulussa hyvin menestyviin tyttöihin, koska tutkimusten mukaan 

tytöillä suoritukset eivät ole niin suoraan yhteydessä itsetuntoon kuin pojilla, 

tyttö voi menestyä koulussa erinomaisesti, vaikka hänen itsetuntonsa olisi 

huono (Keltikangas-Järvinen 2006, 113). Olisi kuitenkin mielenkiintoista tutkia, 

ovatko koulussa huonosti pärjäävät pojat itsetunnoltaan murentuneita, koska 

heidän suorituksensa ja kyvykkyytensä eivät nosta heidän itsearvostuksen ja 

minäpätevyyden tunnettaan?  

Oppilaiden itsetunnon tutkimisen ohella olisi myös merktyksellistä tutkia 

opettajien itsetuntoa, sillä aikaisempi tutkimus osoittaa, että opettajan 

itsetunnolla on suuri merkitys sille, millainen itsetunnon tukija hän pystyy 

olemaan. Esimerkiksi jos opettaja ei arvosta itseään, hänen on miltei 

mahdotonta edistää myöskään oppilaidensa itsetuntoa (Lawrence 2006, 155). 

Tutkimustulokseni osoittavat, että opettaja voi vaikuttaa omalla toiminnallaan 

oppilaiden itsetuntoon sekä myönteisesti että kielteisesti. Mielenkiintoista olisi 

tietää, kuinka tietoisia nämä opettajien toimintatavat ovat. Ajattelevatko 

opettajat tietoisesti tukevansa oppilaidensa itsetuntoa? Kiintoisaa olisi tutkia, 

millaisia valmiuksia esimerkiksi opettajankoulutus antaa opettajille itsetunnon 

tukemista ajatellen.  
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LIITTEET 

Liite 1. Tutkimuslupalomake 

 

Hei kotiväki! 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi ja teen tällä 

hetkellä kasvatustieteen pro gradu-tutkielmaa. Tutkimukseni tarkoituksena on 

selvittää koulussa hyvin menestyvien yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen hyvinvointiin, 

koulunkäyntiin ja opettajien tarjoamiin tukikeinoihin liittyviä asioita. 

Tutkimushaastattelut toteutetaan toukokuussa 2015 teemahaastatteluin oppilaan 

kanssa yhdessä sovitussa paikassa. 

Haastattelu toteutetaan yksilöhaastatteluna ja nauhoitetaan. Haastattelut ovat 

luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Haastateltavien 

henkilötiedot tulevat ainoastaan haastattelijan tietoon ja haastateltavia koskeva aineisto 

hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Kaikkia haastatteluissa esiin tulleita asioita 

analysoidaan kokonaisuutena, eikä haastateltava ole tunnistettavissa valmiin tekstin 

yksittäisistä lainauksista. Osallistuminen haastatteluun on  täysin vapaaehtoista ja 

osallistumisen voi perua missä vaiheessa tahansa. Mikäli Teillä on kysyttävää 

tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä minuun (s-postiosoite) tai tutkielman ohjaajaan 

Hely Innaseen (s-postiosoite) 

Alla olevalla lomakkeella pyydän lupaa nuoren tutkimukseen osallistumiseen.  

 

Osallistuminen on tutkimuksen kannalta erittäin arvokasta.  

Kiitos yhteistyöstä jo etukäteen! 

Mari Kallunki 

Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TUTKIMUSLUPALOMAKE (Palautus luokanvalvojalle viimeistään torstaina 

7.5.2015) 

Oppilas ______________________________________  osallistuu/    ei osallistu  

tutkimukseen. (Ympyröikää valitsemanne vaihtoehto) 

Oppilaan allekirjoitus:______________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja 

nimenselvennys:___________________________________________________ 

Paikka ja aika:_____________________________________________________________ 
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Liite 2. Kirje haastatteluun mahdollisesti osallistuville 

Tietoa haastatteluun osallistuvalle: 

Tutkimushaastattelu on osa kasvatustieteen pro gradu-tutkielmaani, joka on 

opinnäytetyö luokanopettajan opinnoissani Jyväskylän yliopistossa. Tutkimukseni 

aiheena on koulussa hyvin menestyvien yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen hyvinvointi, 

koulunkäynti sekä opettajien tarjoamat tukikeinot. Olen erityisen kiinnostunut 

kuulemaan yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen omia kokemuksia ja ajatuksia, joten 

haastatteluun osallistumiseen ei tarvitse valmistautua millään tavoin etukäteen. 

Jokainen haastattelu on minulle erittäin tärkeä, sillä haluan tutkimuksessani saada 

nuorten oman äänen kuuluviin.  

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina etukäteen yhdessä sovitussa 

mukavassa ja rauhallisessa paikassa. Tulen käymään henkilökohtaisesti koulullasi 

ennen haastattelua, jotta voimme sopia haastattelun ajankohdasta, paikasta ja kulusta. 

Haastatteluun on hyvä varata noin tunti aikaa, mutta sen kesto riippuu siitä, kuinka 

paljon itse haluat asiasta kertoa. Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista, 

eikä siitä makseta korvausta. Osallistumisen voi halutessaan keskeyttää ilman 

perusteluja missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.  

Nauhoitan jokaisen haastattelun ja kirjoitan ne tekstimuotoon haastattelujen 

jälkeen. Haastattelut analysoidaan kokonaisuutena, joten haastateltavia ei voida 

tunnistaa valmiin tekstin yksittäisistä lainauksista. Haastateltavien nimet tulevat vain 

minun tietooni ja haastateltavia koskeva aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Alle 18-vuotiailta haastateltavilta vaaditaan huoltajan suostumus 

tutkimushaastatteluun osallistumisesta. Jos olet kiinnostunut osallistumaan 

haastatteluun, palauta ohessa oleva tutkimuslupalomake huoltajan allekirjoituksella 

varustettuna omalle luokanvalvojallesi. Luokanvalvojasi ilmoittaa minulle 

tutkimuslupalomakkeen palautumisesta, ja sovimme hänen kanssaan, milloin voisin 

tulla tervehtimään sinua koulullesi ennen haastattelua.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Mari Kallunki 

puh.  

s-posti:  
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

1. TAUSTATIEDOT 

• Koulutausta 

• Keskiarvo 

• Perhe 

 

2. MINÄPÄTEVYYS 

• Mitkä ovat vahvuuksiasi koulussa? Entä heikkouksia? 

• Miten kuvailisit koulumenestystäsi? Oletko tyytyväinen 
koulumenestykseesi? 

• Mitkä asiat vaikuttavat eniten koulumenestykseesi? 

• Miten kuvailisit omaa kykyäsi oppia uusia asioita niin koulussa 

kuin vapaa-ajalla? 

• Millainen tunne sinulla on yleensä ennen koetta? Entä kokeen 
jälkeen? 

• Millaiseen koenumeroon olet itse tyytyväinen? 

o Mistä kokeessa onnistuminen todennäköisesti johtuu? 

• Miltä sinusta tuntuisi, jos epäonnistuisit kokeessa ja saisit 
välttävän arvosanan? 

o Mistä tällainen epäonnistuminen kohdallasi 

todennäköisimmin johtuisi? 

• Kuinka vanhempasi/opettajasi suhtautuisivat, jos saisit kokeesta 

arvosanaksi 6? 

 

3. ITSEARVOSTUS 

• Kerro, minkälainen olet luonteeltasi. 

o Vahvuudet? Heikkoudet? 

• Minkälainen olet verrattuna luokkatovereihisi? 

• Jos kysyisin vanhemmiltasi/kavereiltasi, mitä mieltä he ovat 

sinusta, mitä arvelisit heidän kertovan?  

o Oletko itse samaa mieltä siitä? 

o Luuletko, että muut pitävät sinusta? 

• Pidätkö itsestäsi sellaisena kuin olet? 
o Mihin asioihin itsessä olet erityisen tyytyväinen? 

o Jos voisit muuttaa itsessä jotain, mitä asioita muutaisit? 

• Oletko ylpeä itsestäsi? Miksi? Miksi et?  
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• Minkälaisissa tilanteissa tunnet itsesi erityisen 

hyväksi/arvokkaaksi/onnistuneeksi? 

• Tuntuuko sinusta joskus, ettei sinussa ole mitään hyvää? 

Millaisissa tilanteissa? Miksi? 

• Mitä ajattelet omasta ulkonäöstäsi? 

o Aiheuttaako ulkonäkö sinulle paineita? Miksi? Miksi ei? 

• Kuinka paljon toisten mielipiteet vaikuttavat sinuun? 

• Miten suhtaudut epäonnistumisiin? 

 

4. OPETTAJIEN TUKIKEINOT 

• Kuvaile, millainen suhde sinulla on opettajiisi. 

• Kerro, millä tavoin opettajasi huomioivat sinua.  

• Millaista palautetta saat opettajiltasi? Kuinka usein? 

• Millaisista asioista opettajasi kehuvat sinua? 

• Millaisissa asioissa olet saanut opettajiltasi apua? 

• Millaista kannustusta/apua toivoisit opettajiesi antavan sinulle? 

• Millä tavoin opettajat ovat vaikuttaneet hyvinvointiisi koulussa? 

• Millaisia odotuksia opettajillasi on koulumenestyksesi suhteen? 

• Tuntuuko sinusta, että opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä 

sinulle kuuluu? Miksi? Miksi ei? 

 

Vapaa sana 
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Liite 4. Haastatteluiden analysointi 

alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
Varmaa siitä, et mä en ois lukenu tyylii 
kokeesee yhtää. (O3) 

   

– – jos on muute vaa ollu kipee ja väsyny ja sit 
se saattaa olla semmonen asia justiinsa, et sä et 
vaan millään saa sitä sisäistettyy. (O6) 

syyt 
epäonnistumisten 
taustalla 
5/6 

  

No ensi mua varmaa ärsyttää, sitte mä varmaa 
ittekseni hetken ainaki oon sillain iha hiljaa tai 
jotain ja sitte mää niinku mietin sitä asiaa ja 
juttelen siitä tai jotain. (O5) 

   

– – jos on semmone, et oikeesti tuntuu, et ei oo 
osannu, ni saattaa oikeesti mennä sinne 
käytävään ja vähä purkaa sitä raivostumista  – – 
(O6) 

kielteinen 
suhtautuminen 
epäonnistumisiin 
4/6 

  

– – jos menee tosi huonosti omasta mielestä, nii 
saattaa ruveta pelkäämään sitä  tilannetta – –
(O6) 

   

 – – tottakai niissä pettyy ensin, mutta kyllä 
niistä pääsee aina yli. (O1) 

 YKSILÖLLISET 
TEKIJÄT 

 

No, ne [epäonnistumiset] kuuluu elämään, että 
ei niitä voi välttää, että kaikille tulee niitä, 
joillekki enemmä, joillekki vähemmä. Ja tota, 
onhan ne aina harmillisia, mutta niitten kanssa 
pitää vaa oppia elämään. (O2) 

 
hyväksyvä 
suhtautuminen 
epäonnistumisiin 
6/6 

  

 Mä aattelen, et ne on epäonnistumisia, mutta 
niitä tulee kuitenki ja ne menee ohi. (O4) 

   

– –  mää tykkään tehä kaikkee niinku just 
kaikkee uutta ja tälleen ja kokeilla kaikkee. (O1) 

   

 – – pienestä asti mulla on ollu vähä semmonen, 
et niinku halu oppia tai sillee. (O2) 

oppimis-
orientaatio 
4/6 

  

No on musta sillei iha kiva oppia kaikkea uutta 
– –. (O3) 

   

–  –[koulunkäynti] on pienestä pitäen ollu mulle 
niinku semmosta hauskaa. Mä aina tykkään 
oppii lisää. (O6) 

   

– – oppiminen, nii se on aika hauskaa – – (O6)    

– – opin aika nopeesti, että mulla on niinku niitä 
omia tapoja, millä mää opin– – (O6) 

 
oppimisen 
helppous 
6/6 

  

No kyllä mää aika nopeesti tai riippuu aina 
asiasta vähä. (O1) 

  
 
 

 

No, suhteellisen hyvin menny kuitenki siihen 
nähen, että en mä joudu paljon vaivaa 
näkemään sen eteen yleensä, että miten hyvin 
mulla menee. (O2) 

   

– –äikkä – –,  tai no jossain kielissä – – on vähä 
vaikeuksia. – – (O1) 

   

No yhteiskuntaoppi on sillee vaikee aine, mutta 
no, ei sekää sillee huono oo mulla – – et siihen 
tarvii – –keskittyä paljon enemmä kun muihin 
aineisiin. Ja sitte historia on kanssa sama 
juttu.(O2) 

oppimisen 
haasteet 
6/6 

  

No mulla on varmaa niinku kiinnostusta sitä 
asiaa kohtaa, nii sitte niinku ne jää ne asiat mun 
mielee ja sit mä oon harjotellu. (O1) 

 
menestymisen 
taustalla olevat 
tekijät 
6/6 

  

 – – jos mua kiinnostaa, nii sit mä opin sillei aika 
hyvin yleensä – – (O3) 

   

Millainen 
minäpätevyyden 
tunne koulussa 
hyvin 
menestyvillä 9.-
luokkalaisilla 
tytöillä on? 



131 
 

 

alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
– – on kuunnellu tunnilla hyvi, nii sitte tietää ne 
asiat. (O2) 

 
menestymisen 
taustalla olevat 
tekijät 
6/6 

  

– – mä teen sen [koulumenestyksen] eteen jonku 
verra töitä – – (O4) 

   

– – meijän luokalla yleensäki – – ei kaikki saa 
kauheen hyviä arvosanoja, – –, et jos mä oisin 
sellasella luokalla, missä kaikki sais jotai koko 
ajan jotai ysejä ja kymppejä kokeista, sit se 
saattais niinku tuntua pahemmalta, mut nyt mä 
voin niinku lohduttautua sillä, että no okei, ei 
toikaan saanu hirveen hyvää numeroo.(O3) 

 
vertaamisen 
myönteinen 
vaikutus 
minäpätevyyteen 
2/6 

 
 
 
 
 
 
 

 

– – kasi viiva ysi on mun mielestä tosi hyvä jo. 
(O1) 

   

No kyllä mää oon sillee tyytyväinen, emmä 
niinku tartte mitää hirvee hyvää keskiarvoo tai 
sillei, kuha mä pääsen – – lukioon, nii sit se 
riittää mulle. (O3) 

 
omat odotukset 
koulu-
menestyksestä 
6/6 

 
YKSILÖLLISET 
TEKIJÄT 

 

– –jos se [koenumero] alkais jollain seiskalla, nii 
siinä vaiheessa saattas kyllä oikeesti vähä olla 
semmonen, et nyt kyllä pääs lipsumaan liikaa – 
–siinä vaiheessa on varmaa arvot menny vähän 
sekasin – –(O6) 
 

   

No mul on niinku joskus sellanen tunne, että 
nyt on pakko saada hyvä numero. (O4) 

   

– – Että joskus nukahtanu joku ruotsinkirja 
sylissä tyyliin, että ne [vanhemmat] on vaan sitä 
mieltä, että sit pitää vaan osata hyväksyä se, että 
ei oo pystyny tekee kaikkee – – (O6) 

   

– – ei mua silleen jännitä, mut tietty jos ei oo 
lukenu, nii kyl se sit on vähä sellane et mitähä 
sielt [kokeesta] tulee. (O1) 

epävarmuus 
omasta 
osaamisesta 
6/6 

  

No vähän semmonen jännittävä, et meneekö 
hyvin vai ei. Ja sitte varsinkaa, jos ei oo ehtiny 
lukee kunnolla, nii sitte on semmonen hirvee 
pänttäys just ennen koetta, että äää apua pitää 
oppia äkkiä kaikki. (O2) 

   

Se riippuu yleensä vähä, et mikä aine se on, 
mutta niinku yleensä saattaa olla semmone 
vähän hermostunu, että just pänttäilee ihan 
loppuun asti – –  (O6) 

   

– –yleensä ku koe annetaan nii sit se on vaa 
semmonen, et no ehkä mä osaan. (O2) 

varmuus omasta 
osaamisesta 
1/6 

  

– – mut ei jos mä saan jonku 
huonomman koenumeron tai arvosanan, nii ei 
siit tuu mitenkää, mitää niinku niinku pahaa 
koidu mulle tai silleen. (O1) 

 
vanhempien 
suhtautuminen 
epäonnistumisiin 
5/6 

  

    
Todennäkösesti äiti nalkuttais, et mä en oo 
niinku lukenu tarpeeks. Ei se nyt huuda 
varsinaisesti, mut se ois vaa sillei: ”Miten voit 
saaha tälläsen numeron, sä et oo opiskellu 
tarpeeks.” (O3) 

 IHMISSUHDE- 
TEKIJÄT 

 

 No ne [vanhemmat] ois ehkä sillei, että meni 
kyllä vähä huonosti, mutta ei se niitä haittais. 
(O4) 

   

Äiti varmaa ainaki ois, että no jos yritit parhaan, 
nii ei sille voi mitään. (O5) 

   
 
 
 
 

Millainen 
minäpätevyyden 
tunne koulussa 
hyvin 
menestyvillä 9.-
luokkalaisilla 
tytöillä on? 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
[opettajat] Vois olla varmaa sillee, että niin nyt 
meni kyllä aika huonosti. (O4) 

 
 

  

– – vois ne [opettajat] tietenki yllättyä, jos mä 
oisin aiemmi siinä samassa aineessa pärjänny 
hyvin, mutta emmä usko et muuten hirveesti. 
(O1) 

opettajien 
suhtautuminen 
epäonnistumisiin 
4/6 

 
 
 
 

 

– – semmoset, jotka niinku näkee just, että 
menee hyvin, jotkut kielien tai tämmösten 
saattas olla vähän sillei pettyneitä tai sillei 
varmaa siihen mun reaktioon reagoida itekki. – 
– (O6) 

  
 
 
IHMISSUHDE- 
TEKIJÄT 

 

No ei oo silleen et ois mitää paineita pärjätä, 
että niinku tottakai kannustetaan, että niinku 
pärjäis – – (O1) 

   
 

– – äiti oli semmonen pienempänä, et sillä oli 
tosi hyvä keskiarvo– –, nii sitte mun porukat on 
ehkä sillei pikkasen sillei painostanu – – hyvää 
koulumenestykseen – – (O3) 

 
vanhempien 
suhtautuminen 
koulunkäyntiin 
4/6 

  

– – kotona on aina kannustettu, – – nii se osas 
ala-asteella auttaa tosi paljon, ja sitte äiti on 
yläasteella auttanu ja niinku muutenki tosi 
kannustava ilmapiiri. (O6) 

   

– –siitä jää ihmisille semmonen oletus, et sulla 
pitää aina mennä hyvin ja sit jos ei mee, ne on 
sillee, et mitä sulle on käyny ja sillee, et ooksä 
ihan ok ja kaikkee tämmöstä. – – (O6) 

   

– – joku sano, et nii et jos sä saat ysi plussan tai 
huonomman, nii mää tarjoon sulle kahvit. Että 
niinku niillä on se, että muut odottaa sulta liikaa 
tai et sä oot tosi hyvä, nii se välillä ärsyttää. – – 
(O6) 

 
muiden korkeat 
odotukset 
2/6 

  

– –kaikki aina kysyy, et paljon sait. Ja sitte jos 
mää sain X:ää paremman. Se on vähän silleen, et 
pitäskö mun kaikesta aina saaha nii hyvä, mutta 
välillä se on ehkä vähä ärsyttävää. (O5) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Millainen 
minäpätevyyden 
tunne koulussa 
hyvin 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
– – niistä mitä mä oon kuitenki saavuttanu ja 
sillei. Ja sit mulla on niinku tosi hyviä kavereita 
ja perhe ja tällei, nii kyl mä voin olla ylpee 
niistä. (O1) 

   

Mä oon mun mielestä saavuttanu elämässä niin 
paljon, että siitä voi olla aika ylpee. – – (O6) 

ylpeys 
5/6 

  

No sillo varsinki on semmone onnistumisen 
tunne, jos saa jonku tosi hyvän, vaikka kympin 
kokeesta – –(O2) 

   

– – oon mä sinällää ihan tyytyväinen, et tottakai 
niitä, et mitä haluis korjata ja tällee mut ei nyt 
sillee, et en pysty katsomaan itseäni peilistä. 
(O1) 

 
oman ulkonäön  
hyväksyminen 
6/6 

  

– – emmä nyt sillee rumankaa näkönen oo, 
mutta emmä nyt sillee oo niinku mikää 
maailman kauneinkaa, että jotai siltä väliltä. 
(O2) 

   

No tykkään ulkonäöstäni.  (O4)    
– – emmä oo just sillee, että pitää näyttää 
hyvältä ja pitää näyttää hyvältä, mutta on 
semmosiaki päiviä, että ärsyttää kaikki 
ulkonäössä ja tekis mieli vaa niinku jäähä kotii 
nukkumaa. (O2) 

 
 
tyytymättömyys 
omaan 
ulkonäköön 

YKSILÖLLISET 
TEKIJÄT 

 

– – Kyl mulle joskus tulee sellasia – – että – – ei 
oo tyytyväinen itteeni, mut sit mä niinku 
aattelen, et ei sille voi mitää – – Mun keho tää 
on, et pakko siinä on elää – –. (O3) 

3/6   

– – ei mua oikeestaan itessä harmita mikään 
millään tavalla, että ku ei siihen pysty kuitenkaa 
vaikuttamaan – –. (O6) 

   

– – onha tietenki joitai asioita, mitä haluais 
välillä muuttaa, mutta sitte kyllä niihin sillee 
niinku tyytyy, että kyllä mää niinku iha 
tyytyväine kuitenki loppuen lopuks oon. (O2) 

tyytyväisyys 
itseensä 
5/6 

  

– – ei niitä kauheen usein tuu sillee, että  – - mä 
oon iha paska tai semmone olo, mutta että kyllä 
niitäki on sillei aina joskus, että tuntuu, että 
kaikki menee päi pyllyä. (O2) 

 
tyytymättömyys 
itseensä 
4/6 

  

– – tykkään huolehtia siitä, et muilla menee 
hyvin. Et sit mä saatan itekki kamppailla jonkun 
ison jutun kanssa, mut sit mä niinku yritän aina 
auttaa muita. – – (O6) 

 
itsensä vähättely 
2/6 

  

Emmä nyt sanois, et ylpee itteeni. Mä oon vähä 
luonteeltani semmone, et mä en tykkää aatella 
itestäni liikoja tai sillei.  (O3) 

   

– –jos joku sanoo jotai tosi pahasti, nii kyllä se 
sit tuntuis niinku pitkään semmoselta pahalta. 
(O2) 

   

– – jos mun ulkonäköön kohistetaan jotai, nii mä 
en kauheesti jaksa välittää niistä. (O3) 

negativiinen 
palaute 
3/6 

  

– – jos joku mulle sanoo jotain tosi ikävää, nii 
mä tiuskasen saman tien takasin – – .(O6) 

   

– – vaikken mää yritä silleen erityisemmin 
mielyttää, nii emmää usko et tosi, kovin moni 
ajattelee musta sillee pahaakaa. (O2) 

itsensä 
tunteminen 
pidetyksi 
6/6 

IHMISSUHDE- 
TEKIJÄT 

 

Emmä pidä itteeni erityisen pidettynä, mut en 
erityisen vihattunakaan. (O3) 

   

 – – välillä just miettii jotain ulkonäköjuttuja, 
että ku kaverit niinku kyseli monta vuotta, et 
miks sä et meikkaa– –, nii sit tuli vähän sillain 
paineen alasena kesällä sillei, et no miks en 
meikkais ja tällä tavalla. (O6) 
 
 
 

 
kavereiden luomat 
ulkonäköpaineet 
1/6 

  
 

Millainen 
itsearvostus 
koulussa hyvin 
menestyvillä 9.-
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tytöillä on? 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
– –  jos mää oon ostamassa jotai vaatetta ja sitte 
joku kaveri sanoo, että se ei tykkää siitä, ja sit 
mä oon sillei, et tykkäänköhän mä siitä, että 
rupeen miettimään sitte, että onks se kiva vai ei. 
(O4) 

 
muiden 
mielipiteiden 
vaikutus 
5/6 

  

 – – kyl mää yritän siihen, et jos joku sanoo 
musta jotain, nii mä otan sen niinku joko 
positiivisena palautteena tai rakentavana, että se 
ei, se ei sais niinku muuttaa sitä, minkälainen 
mää oon. – – (O6) 

 IHMISSUHDE- 
TEKIJÄT 

 

– –tuntuu siltä, ei se välttämättä oo nii, mutta 
että kaverit jotenki ei jaksais yhtää mua tai jotai. 
Että tuntuu, että kaikki on vaa niinku muissa 
maailmoissa tai jotai sillee, ettei yhtää niinku 
tavallaa kiinnosta niinku mun jutut tai sit tulee 
vaa semmone niinku arvoton olo. (O2) 

 
kavereiden 
välinpitämättö-
myys 
1/6 

  

 No kyl mä luulen, et ne [vanhemmat] ois 
ylpeitä ainaki siitä miten mä oon pärjänny ja sit 
näi että, koska on ne varmaa yllättyny aika 
paljon, et mä oon pärjänny näin hyvi. (O1) 

vanhempien 
ylpeys 
2/6 

  

– – ne [vanhemmat] sanois varmaa, että ne on 
musta ylpeitä, että mulla menee hyvi – – (O2) 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
No, jos esim. mä tartten jotain apua, nii kyl ne 
[opettajat] tulee auttaa ja näi, että ei sillee, ei oo 
mitää hirveen suurta eroo just, vaikka niillä, 
jotka ei menesty hirveesti. – – (O1) 

 
Auttaminen 
5/6 

  

– – no kyl ne [opettajat] mun mielest ihan hyvi 
huomioi ja tällee auttaa, jos tarvii apua. (O1) 

   

Sillon, ku just kysyy jotai apua, nii ne [opettajat] 
tulee vapaaehtosesti sillee auttamaa – – (O2) 

   

– – että käy ihan hitaasti siinä niinku mun 
kanssa, että välillä vaan tuntuu siltä, että – – se 
oma panos ei kestä tai tällä tavalla, nii se on tosi 
mukavaa, nii ne tulee ihan niinku juurta jaksaen 
selittämään. – – (O6) 

   

– – jos mä oon tehny jotain hyvi, nii kyllä ne 
[opettajat] saattaa sanoo, et niinku hyvää työtä 
tai tällei. (O3) 

 
Palaute 
6/6 

ITSETUNNON 
TUKEMINEN 

 

No, jotain kyl ne [opettajat]  kannustaa niinku, 
että jos just ei joku asia suju, nii et kyl se lähtee 
sujuu ja tällee. (O1) 

   

– – ei se [opettajien palaute] sillee yleensä liity 
mihinkää semmosee, et joo menipä hyvin koe 
tai sillee, vaa että yleensä se palaute saattaa olla 
jotai, että  et muista vaikka keskittyä niinku 
enemmän, nii sää niinku oikeesti pystyt. (O2) 

   

– – kyllä mulle on sanottu joskus jotai tai mä 
menestyn hyvin tai mää oon hyvä koulussa – –  
(O3) 

   

– – ne [opettajat] on ollu mukavia ja 
positiivisesti niinku antanu palautetta – –. (O4) 

   

– – ja sitte sitä rakentavaa palautetta, että mitä 
ois voinu tehä toisin, ja mitä niinku siitä 
puuttuu ja tämmöstä. – – (O6) 

   

 – – jotkut opettajat tykkää laittaa niitä Wilmaan 
niitä plussamerkintöjä. Se on kivaa, koska sitte 
niinku siit tulee itellekin semmonen olo, et on 
ollu hyvin siellä tunneilla. – – (O6) 

   

– – ei oo mikää semmone, että ne jos mulla 
menis huonosti, nii ne [opettajat] ois pettyneitä 
tietenkää, koska enhän mää niinku oo ne, tai 
sillee. (O2) 

 
Hyväksyvä 
suhtautuminen 
epäonnistumisiin 
6/6 

  

– – opetki kuiteski – – painottaa tosi paljon sitä, 
et aina ei voi onnistua ja sillei, nii sit seki on 
vaikuttanu siihe, että mä en ota enää nii just 
raskaasti sitä, jos mä saan huonon numeron – – 
(O3) 

   

No kai ne odottaa, että mulla menee hyvi ja 
oletus on, että mää panostan tarpeeks – – (O2) 

 
Realistiset 
odotukset  
5/6 

  

Emmä oo kuullu, et niillä [opettajilla] ois ikinä 
ollu mitää erityisiä odotuksia. (O3) 

   

Odotukset on luultavasti sellasia hyviä, että 
tulis hyviä numeroita – –. (O4) 

  
 
 
 

 

– – ei ne [opettajat] nyt välttämättä tuu kyselee 
mitää niinku yksityistä niinku sillee, mut et 
kyllä niistä huomaa, et niitä kiinnostaa. (O1) 

 
Välittäminen 
6/6 

  

– – jos – – opettaja huomaa, et sä oot väsyny tai 
– – , sinne vetäytyny jonnekin omaan nurkkaan 
justiinsa, nii kysyy, et onks kaikki ok– – (O6) 

   

 No kyselee aina välillä, että mitä kuuluu – – 
(O4) 

 
 
 

  

Millä tavoin 
opettajat 
vaikuttavat 
koulussa hyvin 
menestyvien 
tyttöjen itse-
tuntoon ja 
koko-
naisvaltaiseen 
hyvinvointiin? 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
– –antaa niille [kovasti töitä tekeville] haasteita 
ja semmosta, et se on mun mielestä tosi 
mukavaa. (O6) 

 
Eriyttäminen 
1/6 

  

ne [opettajat] haastaa, et mitä tekee. Jos niinku 
sulla on kaikki tehtävät tehtynä, mitä pitää 
tunneilla tehä, nii antaa sit jotain lisätehtävii ja 
tämmösiä. – – (O6) 

 ITSETUNNON 
TUKEMINEN 

 

 – – kyl mä tuun niinku kaikkien opettajien kans 
toimeen. (O3) 

 
Hyvä 
vuorovaikutus-
suhde 
5/6 

  

– –  kaikki opettajat on mukavia. (O4) 
 

   

 – –Ne [opettajat] varmaan niinku huolehtii siitä 
työrauhasta – –. (O5) 

 
Opetus 
2/6 

  

 – –  kyselee – – yleisesti luokalta, että 
haluutteko kokeen vai tehäänkö jotain muuta, 
pieniä projeteja. – – (O6) 

   

– – jos ne opettajat päättää, et sulla on kokeet ja 
projektit ja kaikki tämmöset, nii sitte se just 
väsyttää tosi paljon.– – (O6) 

 
Välinpitä-
mättömyys 
3/6 

  

No yks meijän opettaja on semmonen, et se 
niinku pitää tosi usein testejä. Se ei niinku opeta 
oikeestaa vaa se niinku vaa pitää testejä. Et se 
on vähä, et mä en  siitä nii tykkää. (O5) 

 
Huono opetustyyli 
1/6 

HAASTEET 
ITSETUNNOLLE 

 

– – en mä nyt mitää erityistä palautetta oo sillei 
saanu. (O3) 

 
Kielteinen palaute, 
palautteen vähyys 
1/6 

  

No ei mulla nyt tuu mieleen, et ne [opettajat] 
kehuis mua mitenkää erityisesti mistää – – (O3) 

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millä tavoin 
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alkuperäinen ilmaus alaluokka yläluokka pääluokka 
 – – mun mielestä mä oon saanu sitä [myönteistä 
palautetta] sinällää iha suht tarpeeks – – (O2) 

   

– – mun mielestä mun omalla kohalla, nii opet-
tajat on toiminu iha esimer-esimerkillisesti tai 
sillee, että ei oikeestaa moittimista – – (O2) 

Riittävä tuki 
5/6 

TYYTYVÄISYYS 
OPETTAJIEN 
TOIMINTAAN 

 

– –  ei mun mielestä se oo reilua, et tavallaa jos 
mua huomioitas niinku enemmän ku muita 
vaan sen takia, et mulla on hyviä numeroita – – 
(O3) 

   

Joskus vähän tuntuu, että just opettaja olettaa 
liikaa. – – jos sä oot yleisesti tosi hyvä oppilas ja 
käyttäydyt hyvin ja sulla on kerran se 
semmonen huono päivä – – nii sit siitä tulee 
jotain tosi pahasti moitittavaa juttua, nii sit on 
sillee, et nii, että et sä välttämättä moiti niitä 
toisia, jotka niinku normaa-listikin häslää siellä. 
Et siin tulee vähän semmonen, et ei tää oo 
reilua, et jos sen kerran ku mää toimin huo-
nosti, nii se on niinku joku ihan maailman 
kaatava juttu. (O6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realistiset  
odotukset 
1/6 

 
 
 
 
 
 
TYYTYMÄTTÖ-
MYYS  
OPETTJIEN 
TOIMINTAAN 

 

– – välillä haluis olla sillee, et ei niinku 
opettajatkaa oottas sulta liikoja, koska sit siihen 
tulee itelleki semmone vähän niinku 
pakkoomielle, et se on pakko olla hyvä. (O6) 

   

  
      
    
 

 

 

 

Millaista tukea 
tai apua 
koulussa hyvin 
menestyvät 9.-
luokkalaiset 
tytöt toivoisivat 
opettajiltaan? 


