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1 JOHDANTO  

Tutkielmassamme tavoitteena on tutkia esikouluikäisten (5–7-vuotiaiden) las-

ten itsetuntoa ja sen vahvistamisen keinoja huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

opettajien näkökulmasta. Haluamme myös tutkia huoltajien ja varhaiskasva-

tuksen opettajien käsitysten eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi olemme kiinnos-

tuneita millä tavoin varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen asiantunti-

juus näkyy heidän kertomissaan asioissa, kun se tulee esille monella eri ta-

valla heidän työssään. 

Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisella asiantuntijuudella tarkoi-

tamme tässä tutkimuksessa ymmärrystä lapsen kehityksen etenemisestä sekä 

turvallisuuden merkityksestä lapsen hyvinvoinnille (Suvanto, Liinamaa & 

Ukkonen-Mikkola 2021). Tutkimuksessamme käytämme käsitettä huoltaja 

vanhemman sijasta, koska tämä ottaa huomioon kaikki perhemuodot. Huol-

taja on laajempi käsite ja tällä tavoin emme poissulje mitään perhejärjestelyä. 

Lapsen itsetunto kehittyy voimakkaasti 5–7 vuoden ikäisenä (Aho 1996, 

28; Aho & Heino 2000, 1; Aho & Tarkkonen 1999, 133). Tämän vuoksi halu-

amme tutkia juuri esiopetusikäisten lasten itsetunnon vahvistamista. Esiope-

tusikäisiin lapsiin rajaaminen mahdollistaa paremmin itsetunnon tutkimisen 

kuin nuoremmilla lapsilla. Itsetunto, joka on kehittynyt lapselle jo nuoressa 

iässä, voi vaikuttaa yksilön toimintaan aikuisikään saakka. Itsetunnon muo-

toutumiseen vahvemmaksi on helpompaa vaikuttaa jo lapsuudessa, eikä 

vasta myöhemmässä ikävaiheessa. (Aho & Heino 2000, 1–2).   

Esiopetusikäisen lapsen itsetunto alkaa kehittymään, koska havainto- 

sekä arviointikyky alkaa muodostumaan, joten hän kykenee arvioimaan omia 

suorituksiaan ja omaa itseään. Lapsi kohtaa myös ihmisiä oman perhepiirinsä 

ulkopuolelta ja alkaa vertailemaan enemmän itseään muihin. (Aho 1996, 28.) 

Lapsen itsetunnon tukeminen on hyvin merkityksellistä tässä ikävaiheessa, 

kun lapsi siirtyy kouluun sekä alkaa itsenäistymään. Kun lapsella on terve 

itsetunto, hän pystyy kohtaamaan esimerkiksi sosiaalisen median tuoman 



6 
 

paineen ja pyrkimyksen täydellisyyteen. Sosiaalisen median maailma on 

ajankohtaista nykyisin yhä nuoremmille lapsille. Suurin osa lapsista tulee 

kohtaamaan sosiaalisen median jossain vaiheessa omaa elämää, koska se on 

suuri osa nykypäivää. Sosiaalisella medialla tarkoitamme tässä tutkimuk-

sessa erilaisia internetin sisällöntuotanto sovelluksia ja palveluita. Sosiaalisen 

median sovelluksilla on yhteistä ihmisten välinen kommunikointi keskenään, 

verkostoituminen ja tiedon saaminen sekä jakaminen (Hintikka 2008). 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kerrotaan yhtenä esiope-

tuksen tärkeänä tavoitteena lasten itsetunnon kehittämisen leikin, onnistumi-

sen kokemusten kautta sekä myönteisen palautteen avulla. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 14). Tällä tavoin pyritään vahvistamaan 

lasten myönteisen minäkäsityksen muodostumista (Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014, 12). 

Tutkimuksessa saadut tulokset auttavat ja tuovat keinoja sekä uusia nä-

kökulmia lasten huoltajille sekä varhaiskasvatuksen opettajille siitä, kuinka 

tukea lasten itsetuntoa. Tulokset voivat tuoda myös vahvistusta jo hyville toi-

mintatavoille. Mielestämme tulevan työmme kannalta on merkityksellistä tie-

dostaa se, millä tavoin lasten itsetuntoa kannattaa tukea. Mikä on havaittu 

huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien puolesta hyväksi. Varhaiskasva-

tustieteen opintosisällöissä käsitellään lasten itsetuntoa pintapuolisesti, joten 

haluamme perehtyä laajemmin itsetunnon aiheeseen tämän tutkimuksen 

kautta. Haluamme myös tämän tutkimuksen tuovan tutkittaville sekä luki-

joille uusia ajatuksia ja näkökulmia itsetunnon aiheesta. Kasvattajilla on mer-

kityksellinen rooli lasten itsetunnon peruspilareiden pystyttämisessä, koska 

me emme saa valmista itsetuntoa, vaan se muotoutuu muiden ihmisten 

kanssa vuorovaikutuksessa ollessamme (Aro & Tarkkonen 1999, 1).  

Tutkimuksessamme otamme huomioon ikäryhmän 5–7-vuotiaat tule-

van kaksivuotisen esiopetuksen vuoksi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 

kestää vuodet 2021–2024. Kaksivuotiseen esiopetukseen otetaan 6-vuotiaiden 

lisäksi myös 5-vuotiaita lapsia, joka mahdollistaa entistäkin paremmin esi-
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opetuksen tärkeiden tavoitteiden toteuttamisen. (Opetushallitus 2021.) Ta-

voitteita eri toiminnoille ei tästä huolimatta ole kuitenkaan tullut lisää esiope-

tukseen, vaan tällä pyritään syventymään ennalta asetettuihin tavoitteisiin 

mahdollisimman hyvin. Tämän kokeilun tavoitteena on esimerkiksi vahvis-

taa esiopetuksen tasoa ja helpottaa esi- ja alkuopetuksen välillä tapahtuvaa 

jatkuvuutta. (Opetushallitus 2021.)  

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmia lasten itsetunnon tuke-

misesta on tutkittu, mutta tutkimustietoa ei ole itsetunnon vahvistamisen ta-

pojen vertailusta huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien kesken. Huolta-

jat ja varhaiskasvatuksen opettajat tekevät päivittäin tiivistä yhteistyötä, joten 

on mielenkiintoista tietää, ovatko heidän ajatuksensa samassa linjassa. On 

merkityksellistä, että lapsen itsetuntoa tuetaan varhaislapsuudesta lähtien 

myös kotona varhaiskasvatuksen lisäksi (Aho & Heino 2000, 1).   

Määrittelimme tutkielmaamme keskeisimmiksi käsitteiksi itsetunnon ja 

itsetunnon tukemisen. Itsetunnon tukeminen on tärkeää lapsen kehityksen 

kannalta. Lapsuudessa kehitetty hyvä ja terve itsetunto on pohjana tulevai-

suuteen. Itsetunnon käsite on tärkeä ymmärtää, jotta voi oppia keinoja sen 

vahvistamiseen. Positiivinen minäkuva liittyy läheisesti itsetuntoon, koska on 

osana sitä. Tämän vuoksi se on tutkimuksessamme itsetunnon alakäsitteenä. 

Varhaiskasvatusikäisten lasten itsetunto muotoutuu hiljalleen heidän kehit-

tyessään (Koljonen 2016, 6). Terveen itsetunnon kehittyminen vaatii kuiten-

kin perusturvallisuuden tunnetta läheisistä ihmissuhteista (Koljonen 2016, 17; 

Laine 2005, 49). Perusturvallisuuden tunne on tutkimuksessamme itsetunnon 

tukemisen alakäsitteenä.
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2 LASTEN ITSETUNTO 

2.1 Terveen itsetunnon rakentuminen 

Jokaisella lapsella on yksilöllinen itsetunto (Pekkarinen 2013). Lapsen itsetunto 

rakentuu pikkuhiljaa palasista (Koljonen 2016, 6). Itsetunto kehittyy ihmisen 

koko elämän ajan, eikä se tule kenelläkään ihmisellä koskaan aivan valmiiksi 

(Toivakka & Maasola 2011, 18). Itsetunnostamme ei voi myöskään tulla koskaan 

täydellistä (Keltikangas-Järvinen 2017, 31). Terveen itsetunnon omaava ihminen 

näkee itsensä ja elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena sekä arvostaa ja luottaa it-

seensä (Koljonen 2016, 6; Niemi 2008, 10; Toivakka & Maasola 2011, 15; Keltikan-

gas-Järvinen 2017, 17, 19).  

Itsetunto on monipuolinen käsite, johon sisältyy itseluottamuksen ja itse-

tuntemuksen käsitteet. Itseluottamuksella tarkoitetaan uskoa omiin kykyihin. 

Tällöin haasteet, joita yksilö elämässään kohtaa, eivät hidasta häntä, vaan henkilö 

uskoo selvittävänsä nämä jollain keinolla. (Koljonen 2016, 6; Koivisto 2007, 32.) 

Itsetuntemuksella tarkoitetaan puolestaan oman henkilökohtaisen itsensä 

tuntemista. Henkilö ymmärtää myös omaa käytöstään ja siitä johtuvia reaktioita. 

(Koljonen 2016, 6.) Jotta ihmiselle voisi kehittyä hyvä itsetunto, hänen täytyy ym-

märtää omaa itseään ja käytöstään eri tilanteissa. Ihmisen tuntiessa itsensä ja 

omat tapansa toimia hän kykenee myös paremmin ymmärtämään toisten ihmis-

ten käyttäytymistä. Tätä kautta yksilön on helpompi toimia muiden ihmisten 

kanssa yhteistyössä. (Toivakka & Maasola 2011, 19.) Itsetuntemuksella tarkoite-

taan myös sitä, että yksilö tiedostaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan (Aho 

1996, 10). Kun ihminen tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa hänen on usein 

helpompi päästä eteenpäin myös haastavammista hetkistä, joita hän kohtaa elä-

mässään. Lisäksi hyvä itsetuntemus edesauttaa ihmistä jaksamaan paremmin 

elämässään, koska yksilö tuntee ja ymmärtää paremmin rajansa eri asioissa. 

Tämä siis lisää usein ihmisen elämäniloa ja tyytyväisyyttä. (Toivakka & Maasola 

2011, 19–20.)  
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Itsetuntemus on itsetunnon osa-alue, jota voidaan pyrkiä kehittämään jat-

kuvasti harjoittamalla itsetuntemuksen taitoja, kuten esimerkiksi itsensä ja omi-

naispiirteidensä tutkimisen ja havainnoimisen taito. (Toivakka & Maasola 2011, 

20, 25–26). Itsetuntemuksen taidot kylläkin kehittyvät osittain myös ihmisen itse 

huomaamatta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa esimerkiksi palaut-

teen saamisen kautta (Toivakka & Maasola 2011, 25–26). Mitä enemmän positii-

visia ja hyviä asioita lapsi havaitsee omassa itsessään, sitä parempi itsetunto lap-

sella on. Vahvan itsetunnon omaava lapsi huomaa arjessaan paljon positiivisia 

asioita. (Keltikangas-Järvinen 2017, 18, 40.) Lapsi, jolla on terve itsetunto kokee 

itsensä ylipäätään hyväksytyksi (Toivakka & Maasola 2011, 15). Lapselle ei tar-

vitse koko ajan vakuutella hänen merkittävyyttään, vaan hän tiedostaa sen itse 

(Keltikangas-Järvinen 2017, 22). Hyvän itsetunnon omaava lapsi tietää ansaitse-

vansa kaikki hyvät asiat, mitä hänen elämässään tapahtuu (Niemi 2008, 10). Itse-

tunnon rakentumisessa merkittävää on se, että yksilö oppisi arvostamaan itseään 

ja tuntemaan itsensä merkitykselliseksi (Laine 2005, 24).  

Hyvän itsetunnon rakentuminen vaatii tietoutta omasta itsestään (Koljonen 

2016, 6; Niemi 2008, 8–10). Tällöin lapsi uskaltaa olla asioista omaa mieltä, ottaen 

kuitenkin muiden mielipiteet huomioon (Koljonen 2016, 8). Terveen itsetunnon 

omaava lapsi kokee voivansa vaikuttaa elämänsä kulkuun ja tapahtumiin (Kelti-

kangas-Järvinen 2017, 41). Lapsi, jolla on terve itsetunto ei ole riippuvainen tois-

ten ihmisten ajatuksista ja mielipiteistä, vaan lapsi on pystyvä tekemään päätök-

sensä oman ajatuksensa mukaan (Toivakka & Maasola 2011, 15; Keltikangas-Jär-

vinen 2017, 22). Lapsen tekemien päätöksien ei siis tarvitse välttämättä aina mu-

kailla yleistä mielipidettä ja odotuksia asioista, vaan lapsi saa tehdä itse omasta 

mielestään parhaimmat ratkaisut eri tilanteissa. Tällä ei tarkoiteta kuitenkaan, 

että toisten ihmisten loukkaaminen omilla toimilla tai itsekäs käyttäytyminen 

olisi hyväksyttävää. (Keltikangas-Järvinen 2017, 22, 25.)  

Terveen itsetunnon omaava lapsi näkee ihmisten erilaisuuden rikkautena, 

eikä koe kateutta toisten ihmisten ominaisuuksista (Laine 2005, 53). Lisäksi ter-

veen itsetunnon omaava lapsi tiedostaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa sekä 

hyväksyy ne osaksi omaa itseään (Laine 2005, 24; Keltikangas-Järvinen 2017, 18; 
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Kalliopuska 1984, 64). Ylipäätään lapsi, jolla on terve itsetunto, hyväksyy omat 

ominaisuutensa sellaisena kuin ne ovat (Niemi 2008, 10). Itsetunto kertoo sen, 

mihin lapsi tuntee kykenevänsä (Pekkarinen 2013). Terve itsetuntoinen lapsi tie-

dostaa sen, että täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan, mutta omia taitoja pystyy 

kuitenkin kehittämään jatkuvasti paremmiksi ja paremmiksi (Kalliopuska 1984, 

64). Terveen itsetunnon omaava lapsi hyväksyy epäonnistumiset, eivätkä ne täl-

löin tee lovea hänen itsetuntoonsa. Lapsi ymmärtää, ettei hänen epäonnistumi-

sensa kerro huonoudesta. Ennemminkin lapsi ajattelee, miten hän voisi toimia 

samankaltaisessa tilanteessa seuraavalla kerralla toisin ja paremmin, jotta hän 

voisi onnistua kyseisessä asiassa. Lapsi tiedostaa, että jokainen kohtaa pettymyk-

siä ja epäonnistumisia elämässään aika ajoin. Vahvan itsetunnon omaava lapsi 

tiedostaa omat taitonsa ja arvonsa ihmisenä, mutta ei kuitenkaan korosta itseään 

luulemalla, että hän on ainut osaava ja tärkeä ihminen. (Keltikangas-Järvinen 

2017, 21, 25.)   

Terveen itsetunnon omaava lapsi kykenee asettumaan toisen ihmisen ase-

maan, mitä kautta hän pystyy ymmärtämään toisen ihmisen tunteita ja elämän-

tilanteita. Kun lapsella on hyvät empatiataidot hän osaa kuunnella, lohduttaa ja 

neuvoa toista ihmistä parhaansa mukaan tarpeen vaatiessa. (Kalliopuska 1984, 

54.) Lisäksi lapsi, jolla on terve itsetunto, pystyy ottamaan huomioon toisten ih-

misten ajatukset kuuntelemalla, mitä heillä on sanottavanaan ja arvostamalla 

kuulemaansa. Lapsi myös huomaa ja antaa tunnustusta toisten ihmisten onnis-

tumisen hetkistä. Kaikesta huolimatta tervekään itsetunto ei automaattisesti tuo 

lapselle hyviä sosiaalisia taitoja, vaan terve itsetuntoisellekin lapselle on opetet-

tava oikeita tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi 

ristiriitatilanteissa. (Keltikangas-Järvinen 2017, 21, 43.) 

Kun lapsella on vahva ja terve itsetunto, se usein vähentää riskiä syrjäyty-

miseen. Tätä kautta lapsen hyvinvointi paranee. (Koivisto 2007, 11.) Lapsi kyke-

nee terveen itsetunnon kautta muodostamaan helpommin kaveri- ja ystävyys-

suhteita toisten lasten kanssa (Koljonen 2016, 8). Ystävyyssuhteiden muodostu-

misen on todettu vahvistavan lapsen itseluottamusta, perusturvallisuuden tun-

netta ja itsetuntoa. Tämä edesauttaa lasten mukautumista esikouluun. (Manaster 



11 
 

& Maureen 2021.) Lapsen terve itsetunto ja arvostus itseään kohtaan on todettu 

myös suojaaviksi tekijöiksi esimerkiksi syömishäiriöiltä (Birbeck & Drummond; 

Ellilä 2017).    

2.2 Heikko itsetunto ja sen havaitseminen  

Lapsella, jolla on heikko itsetunto, usein on haasteita sosiaalisissa taidoissa. Tämä 

voi tulla esiin muun muassa yhteisissä toiminnoissa sekä ihmissuhteiden luomi-

sessa ja niiden ylläpitämisessä (Aho & Tarkkonen 1999, 86.) Lapsi, jolla on hei-

kompi itsetunto ei huomaa usein niin paljon positiivisia asioita kuin terve itse-

tuntoiset lapset (Keltikangas-Järvinen 2017, 40). Lapsen heikko itsetunto voi nä-

kyä arkuutena, epävarmuutena tai pelokkuutena (Aho 1996, 21). Lapsi, jolla on 

heikompi itsetunto voi tuntea eteen tulevat haasteet ylitsepääsemättömiksi (Kal-

liopuska ym. 1997, 23) tai jopa alisuoriutua tekemissään asioissa, koska ei luota 

kykyihinsä niin paljon, että hän uskaltaisi tavoitella onnistumista tasoisissaan 

tehtävissä (Keltikangas-Järvinen 2017, 43–44; Kalliopuska, Heikurainen & Larsio 

1997, 23). Lapsi luulee epäonnistuvansa kaikessa, mihin hän ryhtyy. Epäonnistu-

mistaan lapsi selittää usein, että hänen osaamisensa ei riittänyt ja siksi hän on 

huono. Tämän vuoksi lapsi ei halua yrittää enää uudestaan tai harjoitella lisää 

onnistuakseen asiassa. (Keltikangas-Järvinen 2017, 43–44, 57–58.) Lapsi, jolla on 

heikko itsetunto, saattaa myös vähätellä itseään ja omia taitojaan tai kokea riittä-

mättömyyden tunnetta (Kalliopuska ym. 1997, 23). 

Itsetunnoltaan heikko lapsi ei myöskään usein nauti huomion saamisesta 

itselleen, eikä pidä riskien ottamisesta. Lapsen saattaa olla myös vaikeaa luottaa 

muihin ihmisiin, jos hänellä on heikko itsetunto. (Aho 1996, 21, 24.) Itsetunnol-

taan heikko lapsi voi ajatella jokaisen taitavan ja osaavan ihmisen olevan uhaksi 

hänelle. Lapsesta voi tuntua, että kaikki muut ovat paljon osaavampia kaikessa 

kuin hän itse. Tämän vuoksi lapsi saattaa yrittää saada tällaisen taitavan ihmisen 

näyttämään vähäpätöisemmältä esimerkiksi arvostelemalla tai vähättelemällä 

hänen osaamistaan. Heikon itsetunnon omaavan lapsen on usein myös haasta-

vaa seurata, kun muita lapsia kehutaan, koska se tuntuu lapsesta siltä, että toisen 
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lapsen kehuminen on häneltä pois. Jos toista lasta esimerkiksi kehutaan kau-

niiksi, voi heikko itsetuntoisesta lapsesta tuntua, että hän itse on sitten varmaan 

ruma. (Keltikangas-Järvinen 2017, 21, 42.) Heikon itsetunnon omaava lapsi saat-

taa elää liiaksi muiden mielipiteiden mukaan, koska hänen on haastavaa tuoda 

esille omia näkemyksiään asioista (Kalliopuska ym. 1997, 23). 

Yksilön heikko itsetunto voi tulla esiin myös häiriökäyttäytymisenä, jolla 

lapsi koettaa peitellä heikkoa itsetuntoaan. Joskus heikon itsetunnon omaava 

lapsi saattaa jopa vältellä tunteidensa ilmaisemista, koska häntä epäilyttää, ettei-

vät muut hyväksy häntä. Lisäksi lapsen voi olla haastavaa hyväksyä eteen tule-

vat muutokset. (Aho 1996, 21, 24.) Lapsen heikko itsetunto saattaa olla yhtey-

dessä virheelliseen kehonkuvaan. Usein juuri tytöillä on merkittävä kehonkuvan 

kehityksen vaihe 5–6 vuoden ikäisenä. (Birbeck & Drummond 2006.)    

Heikon itsetunnon taustalla voi olla monia syitä. Esimerkiksi koulukiusaa-

minen, vanhempien riippuvuudet ja sen myötä vaikeudet perhe-elämässä, van-

hempien riidat tai avioero. Kun lapselta puuttuu perusturvallisuuden tunne, hä-

nen itsetuntonsa ei muodostu helposti terveeksi ja vahvaksi. (Niemi 2008, 18–19.) 

Kun lapsen itsetunto ei ole terve ja vahva, hän voi kohdata erilaisia ongelmia, 

kuten esimerkiksi mielenterveyden ongelmat (Niemi 2008, 11). On kuitenkin 

otettava huomioon, ettei kenelläkään ole aivan heikkoa itsetuntoa. Kaikilla on 

olemassa jonkinlainen itsetunto. (Keltikangas-Järvinen 2017, 31.) 

2.3 Itsetunnon osa-alueet  

Koivisto on väitöskirjassaan (2007, 33) esittänyt itsetuntoon kuuluvan seuraavat 

osa-alueet: fyysinen-, sosiaalinen-, emotionaalinen- sekä suoritusitsetunto. Kas-

vattajan on merkityksellistä tukea lapsen jokaista edellä mainittua itsetunnon 

osa-aluetta, koska se vaihtelee lasten välillä suuresti, mikä osa-alue kuuluu ke-

nenkin lapsen vahvuuksiin (Koljonen 2016, 19). Vahvuudet itsetunnon osa-alu-

eista kompensoivat osa-alueita, jotka ovat lapsella heikompia (Keltikangas-Järvi-

nen 2017, 30). Borban itsetuntoteoriaan lukeutuu kaksi aiemmin mainittua itse-

tunnon osa-aluetta, joita ovat fyysinen- ja sosiaalinen itsetunto. Näiden lisäksi 
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Borban itsetuntoteoriaan kuuluu kognitiivinen itsetunnon ulottuvuus, millä tar-

koitetaan yksilön tietoja ja osaamista erilaisista asioista, kuten esimerkiksi luke-

misentaitoa. (Aho & Heino 2000, 3.) 

Fyysisellä itsetunnolla tarkoitetaan ymmärrystä omaan kehoon sekä sen 

tuomiin mahdollisuuksiin (Koljonen 2016, 20). Fyysisen itsetunnon kautta lapsi 

siis oppii tuntemaan paremmin omaa kehoaan (Aho & Heino 2000, 3). Fyysinen 

itsetunto alkaa kehittymään jo varhaislapsuudessa. Varhaiskasvatuksessa fyysi-

sen itsetunnon kehittymistä voidaan tukea liikuntakasvatuksella päivittäisissä ti-

lanteissa (Koljonen 2016, 20).   

Sosiaalisella itsetunnolla tarkoitetaan, millaisena lapsi näkee itsensä ja 

muut ihmiset (Aho & Heino 2000, 3). Sosiaaliseen itsetuntoon liittyy vahvasti lap-

sen vuorovaikutustaidot sekä tunne yhteenkuuluvuudestaan. Yhteenkuuluvuu-

den tunne on merkityksellistä jo lapselle. (Koljonen 2016, 20.) Kasvattajan tulee 

olla tukemassa ja auttamassa lasta kehittymään omissa sosiaalisissa taidoissaan, 

jotta lapsen itsetunto pääsisi vahvistumaan myös sosiaalisella tasolla (Koljonen 

2016, 20).   

Emotionaaliseen itsetuntoon kuuluu omien tunteiden sekä oman tyypilli-

sen luonteen tiedostaminen ja näiden hyväksyminen (Koivisto 2007, 33; Koljonen 

2016, 19).  Emotionaalinen itsetunto on siis yhteydessä lapsen vuorovaikutusti-

lanteiden käyttäytymiseen. Aikuisen tulee ottaa huomioon lapsen yksilölliset 

piirteet ja ominaisuudet tukiessaan lapsen emotionaalista itsetuntoa. Lisäksi ai-

kuisen on merkittävää mahdollistaa ja kannustaa lasta tuomaan tunteensa ja nä-

kemyksensä vapaasti esille. Aikuisen tehtävänä on myös auttaa lasta ymmärtä-

mään ja säätelemään tunteitaan vähitellen sekä vastata oikea-aikaisesti lapsen 

tunnereaktioihin. (Koljonen 2016, 21.)     

Suoritusitsetunnolla tarkoitetaan tietämystä omista tiedoista ja taidoista 

sekä uskoa omia kykyjä kohtaan (Koivisto 2007, 33; Koljonen 2016, 19; Keltikan-

gas-Järvinen 2017, 29). Myös se, millaisia tavoitteita yksilö asettaa itselleen, liittyy 

suoritusitsetuntoon (Keltikangas-Järvinen 2017, 29). Lisäksi suoritusitsetuntoon 

kuuluu oman käyttäytymisen tarkkaileminen (Koivisto 2007, 33). Lapselle on tar-
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jottava myönteistä, kannustavaa ja rehellistä palautetta, jotta hänen suoritusitse-

tuntonsa voisi kehittyä. Tällöin lapsi oivaltaa, mitä hän osaa ja missä hän on 

hyvä. Myös epäonnistuneissa hetkissä tulee kannustaa lasta, eikä arvostella lap-

sen taitoja, jotta hän uskaltaisi yrittää uudelleen. Aikuisen on korostettava lap-

selle, ettei lopputulos ole toiminnassa tärkeintä ja toisiin ei tulisi verrata itseään. 

(Koljonen 2016, 21.) 

2.4 Positiivinen minäkuva 

Positiivinen minäkuva tarkoittaa positiivista käsitystä ja asennetta omasta itses-

tään sekä omista taidoistaan ja ominaisuuksistaan (Koljonen 2016, 6; Laine 2005, 

22; Aho 1996, 9). Tällöin ihminen pystyy arvostamaan omaa itseään. (Koljonen 

2016, 6.) Positiivinen minäkäsitys on muuttuva, ja siihen vaikuttavat suuresti lap-

sen tärkeiltä ihmisiltä saadut palautteet omasta käyttäytymisestään (Koljonen 

2016, 7). Tämä on lapselle tärkeää, koska läheisten ihmisten palautteiden kautta 

lapsi saa tietää, mitä mieltä nämä ihmiset ovat hänestä (Laine 2005, 33). Läheisiltä 

saatu palaute vaikuttaa lapseen pitkäkestoisestikin. Lapsi saattaa muistaa her-

kästi ikävät kommentit, joka voi vaikuttaa lapsen positiiviseen minäkuvaan. 

(Knudson 2014.) Tämän vuoksi lapselle on merkittävää sanoa enemmin positii-

visia kuin negatiivisia asioita (Knudson 2014). Lasta on tärkeää kehua ja roh-

kaista myös muista asioista kuin suorituksista esimerkiksi lapsen vahvuuksista 

(Pekkarinen 2013). Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että ylenmääräinen kehumi-

nen voi jopa huonontaa lapsen itsetuntoa. Tämä voi tuottaa lapselle epärealisti-

sen kuvan kyvyistään. (Brummelman, Nelemans, Thomaes ja Orobio de Castro 

2017.) On hyvä muistaa, että kehuminen ei ole aina pelkkiä sanoja, vaan myös 

ilmeitä sekä eleitä (Koljonen 2016, 16).  
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3 LASTEN ITSETUNNON TUKEMINEN 

Kasvattajan on merkittävää tiedostaa, jos lapsella on heikompi itsetunto, jotta 

lasta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti (Laine 2005, 45). Lapsen itsetunnon 

kehittymisen edellytyksenä on, että kasvattaja luottaa lapsen itsetunnon vahvis-

tumiseen, tiedostaa lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet ja kehityksen vaiheen. 

Itsetunnon vahvistuminen vie aikaa, joten kasvattajan on oltava kärsivällinen 

prosessin etenemisessä. (Laine 2005, 49.)  

  Kasvattajan omalla itsetunnolla on vaikutusta lapsen itsetunnon kehittymi-

seen (Laine 2005, 49). Kasvattajan on tärkeä tiedostaa kasvatustilanteissa oma 

haavoittuvuus ja se, että hänkään ei tiedä aina oikeaa vastausta. Kasvattajan rooli 

on olla lapsen apuna ja tukena erilaisissa arjen hetkissä. (Aho 1996, 49.) Kasvat-

taja, jolla on hyvä itsetunto, kestää epävarmuuden tunnetta, käyttäytyy kärsiväl-

lisesti, eikä pety omaan toimintaansa, vaikka lasten kanssa esiintyisi ongelmalli-

sia tilanteita (Aho 1996, 49–50). 

  Kasvattajan omalla käyttäytymisellä on suuri vaikutus lapsen itsetunnolle. 

Kasvattaja toimii ikään kuin lapsen peilinä. Kasvattajan antama malli itsensä ar-

vostuksesta vaikuttaa suuresti lapsen itsetuntoon. (Ellilä 2017; Knudson 2014.) 

Kasvattajan on tärkeää kiinnittää huomiota arjen tilanteissa omaan sanattomaan 

viestintäänsä, kuten ilmeisiin ja eleisiin, jotka kertovat lapselle monia eri asioita 

(Koljonen 2016, 25).  

Lapsen itsetunnon vahvistamisen kannalta on merkittävää tarjota riittävästi 

kiireetöntä yhteistä aikaa ja läheisyyttä lapselle (Ellilä 2017; Pekkarinen 2013; 

Knudson 2014). Jokaisella lapsella tulisi olla sellainen kasvuympäristö, jossa hän 

tuntee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi sekä tietää tulevansa kuulluksi (Niemi 

2008, 19). Turvallisessa ja hyväksyvässä kasvuympäristössä lapsi pystyy ole-

maan aito itsensä ja ilmaisemaan tunteitaan ilman, että hänellä on pelkoa hylkää-

misestä tai hänen taitojensa vähättelystä (Aho 1996, 48; Koljonen 2016, 19).   

Turun opettajankoulutuslaitos loi hankkeen yhdessä Uudenkaupungin 

kahden päiväkodin kanssa, minkä kautta he tutkivat 5–6 vuoden ikäisten lasten 

itsetunnon tukemista. Hanke perustui itsetuntoteorioihin, jotka Borban (1989) 
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sekä Reasoner (1992) ovat kehitelleet. Tutkimushankkeella pyrittiin vahvista-

maan sekä päiväkodin lasten että henkilökunnan itsetuntoa. (Aho & Heino 2000, 

2, 33.) Tutkimuskokeilu vahvisti huomattavasti lasten itsetuntoa. Erityisesti las-

ten perusturvallisuuden ulottuvuus vahvistui. Lapset eivät olleet enää niin riip-

puvaisia tutuista aikuisista ja ympäristöistä. Lisäksi lapset oppivat ottamaan 

huomioon toiset ihmiset paremmin, olivat toiminnassaan omatoimisempia sekä 

kertoivat rohkeammin omia ajatuksiaan julki. (Aho & Heino 2000, 65, 69, 120, 

123.) 

Borban ja Reasonerin itsetuntoteorioiden mukaan itsetuntoa voidaan tukea 

viiden eri ulottuvuuden avulla: perusturvallisuus, minän ja itsensä tiedostami-

nen, yhteenkuuluvuus, tehtävätietoisuus ja pätevyys (Laine 2005, 49–57; Aho & 

Heino 2000, 4; Aho & Tarkkonen 1999, 4). Näistä viidestä ulottuvuudesta ja itse-

tunnon tukemisen keinoista kerromme seuraavaksi lisää.  

3.1 Perusturvallisuus  

Perusturvallisuus kertoo, miten hyvin lapsi luottaa toisiin ihmisiin (Aho & Heino 

2000, 5; Aho & Tarkkonen 1999, 4). Perusturvallisuuden tunne luo lapselle tun-

teen, että hänestä välitetään, häneen luotetaan, häntä kunnioitetaan ja hänet hy-

väksytään omana itsenään (Koljonen 2016, 17; Laine 2005, 49). Tällöin lapselle ei 

synny tunnetta hylätyksi tulemisesta tai vähättelyn tai pilkkauksen kohteeksi 

joutumisesta (Koljonen 2016, 17; Laine 2005, 49; Aho & Heino 2000, 5; Aho & 

Tarkkonen 1999, 4). Kun lapsella on turvallinen ympäristö elää, hän pystyy op-

pimaan uusia asioita tehokkaammin (Koljonen 2016, 17). Lisäksi perusturvalli-

suuden tunnetta tunteva lapsi uskaltaa tuoda omia mielipiteitään julki ilman pel-

koa, että hänen näkemystään ei hyväksyttäisi (Laine 2005, 49). Perusturvallisuu-

teen sisältyy sekä fyysinen että psyykkinen turvallisuuden tunne (Aho & Tark-

konen 1999, 6). Lisäksi perusturvallisuuden kautta tulee havainnollistaa lapselle 

toiminnan säännöt ja seuraukset sääntöjen noudattamatta jättämisestä (Aho & 

Heino 2000, 5).  
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      Lapsi, joka ei koe oloaan turvalliseksi vuorovaikutussuhteessa, on varautunut 

ja epäileväinen sosiaalisissa tilanteissa. Hän on usein epävarma, kehen voi luot-

taa. (Laine 2005, 49.) Lapsi, kenen perusturvallisuuden tunne on heikompi, saat-

taa jopa koettaa välttää vuorovaikutustilanteisiin joutumista, koska hän ei halua 

ottaa riskiä, että muut ihmiset käyttäytyvät jotenkin häntä vastaan (Aho & Heino 

2000, 5–6). Perusturvallisuuden kehittyminen toimii pohjana muiden Borban ja 

Reasonerin itsetuntoteorian ulottuvuuksien muodostumisessa. Tämän vuoksi 

lapsen itsetunnon kehittämisessä tulisi ensin ottaa huomioon perusturvallisuu-

den ulottuvuus (Aho & Heino 2000, 5–6; Aho & Tarkkonen 1999, 5). 

Lapsen perusturvallisuuden tunnetta pystytään tukea kehittämällä luotet-

tavia ja pysyviä ihmissuhteita. Kasvattajan täytyy olla aidosti läsnä lapsen 

kanssa. (Laine 2005, 50.) Kasvattajan on myös tärkeää tuoda esille kiinnostuk-

sensa lapsen asioita kohtaan esimerkiksi lähtemällä mukaan lapsen ehdottamiin 

touhuihin (Aho & Tarkkonen 1999, 7). Kasvattajan tulee kertoa hänen odotuksis-

taan lapsia kohtaan rehellisesti ja näiden odotuksien tulee olla realistisia, jotta 

lapsi pystyy niistä suoriutumaan (Laine 2005, 50). Kasvattajan on merkityksel-

listä arvostaa sekä lapsen vahvuuksia että heikkouksia ja tuoda esille lapselle, 

että hyväksyy lapsen myös hänen heikompina hetkinään (Aho & Tarkkonen 

1999, 7). 

Palautteen antaminen on myös perusturvallisuuden syntymisessä hyvin 

tärkeää. (Laine 2005, 50.) Lapselle annettu palaute tulee olla havainnollistavaa ja 

selkeää niin sanallisesti kuin verbaalisesti. Palautetta ei kannata antaa monesta 

asiasta kerralla, jotta tilanteesta ei tule epämiellyttävä lapselle (Laine 2005, 50.) 

Lisäksi on hyvä huomioida tilanne, jolloin palautteen lapselle antaa, onko lapsi 

valmis vastaanottamaan saamansa palautteen juuri sillä hetkellä. Kasvattajan on 

myös otettava huomioon, ettei kohdista lapselle annettua palautettaan lapsen 

persoonaan, vaan ennemminkin hänen toimintaansa ja käyttäytymiseensä. (Aho 

& Tarkkonen 1999, 8–9.) 
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3.2 Minän ja itsensä tiedostaminen  

Minän ja itsensä tiedostamisella tarkoitetaan yksilön tuntemusta omaa itseään ja 

ominaisuuksiaan kohtaan (Laine 2005, 52; Aho & Heino 2000, 8; Aho & Tarkko-

nen 1999, 36). Yksilö ei häpeä ominaisuuksiaan. Lapsi, jolla on vahva minän ja 

itsensä tiedostamisen ulottuvuus tiedostaa, että kukin yksilö on omalla tavallaan 

erilainen ja se on vain hyvä asia. (Aho & Tarkkonen 1999, 36, 50.) Ihminen on 

tietoinen, miten hän reagoi ja toimii erilaisissa tilanteissa. Minän ja itsensä tiedos-

taminen on siis osa yksilön itsetuntemusta. (Aho & Tarkkonen 1999, 4.) Usein jos 

lapsella on tässä vaikeuksia, hänen on haastavaa ottaa palautetta vastaan raken-

tavasti, hän ei usko omiin kykyihinsä, eikä oikein osaa huomata omia vahvuuk-

siaan. Lapsella, jolla on haasteita tiedostaa minäänsä ja itseään on usein myös 

vahva tarve muiden ihmisten miellyttämiseen sekä aikuisen tukeen ja turvaan. 

Lisäksi lapsi, jolla on minänsä ja itsensä tiedostamisessa vaikeuksia, ei kykene 

tunteidensa ilmaisuun ja säätelyyn. (Laine 2005, 52–53.) 

Lapsen minän ja itsensä tiedostamista edesauttaa tutustuminen hänen 

omaan reagointitapaansa erilaisissa hänelle itselle merkityksellisissä tilanteissa 

(Laine 2005, 52–53; Aho & Tarkkonen 1999, 36). Lisäksi minän ja itsensä tiedosta-

misen ulottuvuuden kehittymiseksi lapsen on merkittävää harjoitella hallitse-

maan, osoittamaan ja tiedostamaan omat tunteensa. Tämän kautta lapsi oppii 

ymmärtämään omia ajatuksiaan ja toimintojaan. Merkityksellistä minän ja it-

sensä tiedostamisen kehittymisen kannalta on harjoitella itsearviointia. (Aho & 

Tarkkonen 1999, 36, 60.) Minänsä ja itsensä tiedostava lapsi huomaa ylpeästi piir-

teensä, jotka tekevät juuri hänestä erilaisen ainutlaatuisella tavalla (Laine 2005, 

52; Aho & Heino 2000, 8; Aho & Tarkkonen 1999, 36). 

3.3 Yhteenkuuluvuus  

Yhteenkuuluvuuden tunne on merkityksellinen osa ihmisten keskinäisiä vuoro-

vaikutussuhteita. Yhteenkuuluvuuden ulottuvuuden kautta lapsi voi kokea sa-

maistumisen tunnetta toisiin ihmisiin. Kun lapsi kokee kuuluvansa osaksi jotain 

ryhmää, hän usein tuntee itsensä merkitykselliseksi ja hyväksytyksi. Tätä kautta 
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lapsi kykenee olemaan oma itsensä kyseisessä ryhmässä. (Laine 2005, 53–54.) 

Kun lapsi saa toimia yhdessä toisten kanssa, se vie eteenpäin hänen sosiaalisia 

taitojaan (Aho & Tarkkonen 1999, 70). 

Jotta yhteenkuuluvuuden tunne voi syntyä ryhmässä, on lasten tunnettava 

toisensa riittävän hyvin. Jos lapsella on haasteita kokea yhteenkuuluvuutta, hän 

usein haluaa olla mieluummin yksin kuin yhdessä toisten lasten kanssa. Ryhmän 

yhteenkuuluvuuden tunteen vahvuudesta kertoo ryhmän koheesio. (Laine 2005, 

53–54.) Ryhmän koheesiolla tarkoitetaan sitä, kuinka jäsenet haluavat kuulua 

ryhmään ja olla ryhmän mukana sekä toimia tavalla, mikä vie ryhmän tavoitteita 

eteenpäin (Viestintätieteidenlaitos). Tätä voidaan lisätä ryhmän yhteisellä ajan-

vietolla ja tekemisellä sekä jollain yhteisellä tavoitteella. Ryhmässä tulisi jokai-

sella lapsella olla omien vahvuuksiensa mukaan jokin merkityksellinen rooli, 

jotta jokainen lapsi kokisi olevansa korvaamattoman tärkeä osa ryhmää. (Laine 

2005, 53.) 

Jos lapsi on heikompi yhteenkuuluvuuden ulottuvuudessa hän saattaa jät-

täytyä ryhmän ulkopuolelle ja turvautua enemmän aikuisen kuin muiden lasten 

seuraan. Lapsi saattaa myös olla herkemmin muiden ohjailtavissa tai määräillä 

muita. Lisäksi heikomman yhteenkuuluvuuden tunteen omaava lapsi voi tuntea, 

etteivät toiset ihmiset hyväksy tai arvosta häntä. (Aho & Tarkkonen 1999, 71.) 

3.4 Tehtävätietoisuus  

Tehtävätietoinen lapsi pystyy tunnistamaan sekä asettamaan itselleen sopivat ta-

voitteet, joita kohti menee määrätietoisesti (Laine 2005, 54). Tehtävätietoinen 

lapsi motivoituu tehtävistä ja yrittää niiden suorittamista sitkeästi, mutta on hyvä 

myös muistaa, että tavoitteita kuuluu asettaa myös lapsen elämän muihin osa-

alueisiin (Laine 2005, 54–55). Näitä tavoitteita voidaan asettaa lapsen omaan 

käyttäytymiseen, hänen kokemiinsa tunteisiin sekä muiden ihmisten kanssa toi-

mimiseen, jotka tukevat lapsen itsetunnon kehittymistä (Laine 2005, 55). Tavoi-

tetta asetettaessa on hyvä, että tavoite on riittävän konkreettinen ja sellainen, että 

se on lapselle myös mielekäs, sen arvioiminen on helppoa ja se on saavutettavissa 
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pienin askelin (Laine 2005, 55–56). Vastaavasti lapsi, jolla on hauras tehtävätie-

toisuus, lamaantuu tehtävistä helposti eikä pysty keskittymään yhteen toimin-

taan kerrallaan pitkäaikaisesti. Lapsi haluaa myös kuulla paljon muiden mielipi-

teitä ja usein toimii niiden mukaisesti. (Laine 2005, 54.) Tehtävätietoisuudeltaan 

heikompi lapsi ei siis useimmiten kykene tekemään itsenäisiä valintoja, eikä ha-

lua ottaa vastuuta asioista. (Aho & Tarkkonen 1999, 97). 

Tehtävätietoinen lapsi pystyy suorittamaan itsearviointia (Laine 2005, 55). 

Laineen (2005, 55) mukaan lapsille olisi hyvä opettaa pienestä pitäen pohdintaa 

omasta käyttäytymisestään ja suoriutumisestaan erilaisista tehtävistä. Itsearvi-

oinnin taito opettaa lapsille sen, että jokainen on hyvä sellaisenaan kuin on, eikä 

ihmisen tärkeys määräydy suorituksista. Itsearvioinnin ja oman toiminnan poh-

timisen kautta lapsi pystyy myös pikkuhiljaa huomaamaan itsestään käyttäyty-

mismalleja ja halutessaan muuttamaan omaa toimintaa. (Laine 2005, 55.)  

3.5 Pätevyys  

Oman pätevyyden tunteen tunnistava lapsi hyväksyy ja tunnistaa omat heikkou-

tensa ja vahvuutensa (Laine 2005, 56; Aho & Heino 2000, 15; Aho &Tarkkonen 

1999, 5). Päteväksi itsensä tunteva lapsi ajattelee, että osaa hyvin ainakin jonkun 

taidon (Aho & Tarkkonen 1999, 117). Lapsi uskaltaa tehdä myös riskejä valintoja 

sekä jakaa omia mielipiteitään muiden kanssa. (Laine 2005, 56.) Onnistuessaan 

lapsi osaa olla ylpeä itsestään ja taidoistaan, kun taas epäonnistuneista tilanteista 

lapsi koettaa ottaa opiksi ja toimia paremmin seuraavalla kerralla (Aho & Heino 

2000, 15–16; Aho & Tarkkonen 1999, 117).    

Kasvatustoiminnassa olisikin merkityksellistä käyttää lapsen vahvuuksia, 

että jokainen lapsista saisi tuntea itsensä päteväksi omalla alueellaan. Tärkeää on, 

että pätevyyden tunne pystytään tuntemaan konkreettisessa tilanteessa. (Laine 

2005, 56.) Kasvattajan lapsituntemus on myös tärkeässä roolissa arviointitilan-

teessa. Jotta lapsen pätevyyden tuntemusta saadaan kehitettyä, olisi tärkeää, että 

lapsi ja aikuinen tarkastelevat arviointejaan yhdessä. (Laine 2005, 56.) Samalla he 
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pystyvät tekemään suunnitelman jatkoa varten, jossa näkyy, miten tiettyjä taitoja 

voidaan kehittää (Laine 2005, 56). 

Lapsi, joka ei ole saanut pätevyyden tuntemuksia, ei ole valmis eikä halua 

jakaa omia mielipiteitään muiden lasten tai aikuisten seurassa. Hän kokee epä-

onnistumisen sekä kelpaamattomuuden tunnetta jokaisella osa-alueella, myös 

sellaisella, jolla hän olisikin todella hyvä. Lapsi uskoo myös, että mikään ei ole 

tapahtunut tarkoituksenmukaisesti, vaan ikään kuin vahingossa. (Laine 2005, 

56.) Lapsi, jolla on heikko tunne pätevyydestään, ei halua ottaa riskiä, että hän 

epäonnistuisi jossain, koska hän ei osaa käsitellä epäonnistumisen tunnetta. Li-

säksi lapsi saattaa vähätellä tai puhua negatiiviseen sävyyn itsestään ja taidois-

taan. (Aho & Heino 2000, 16.) 

Pätevyyden tunteen kehittymisessä on merkityksellistä se, että lapsi pystyy 

itse kannustamaan sekä kehumaan itseään ja haluaa kehittyä tässä ominaisuu-

dessa. Itsensä liiallinen kehuminen ei ole pahitteeksi, vaan itseasiassa hyväkin 

asia. Tämä edistää lapsen kykyä toimia sekä ymmärrystä omista mahdollisuuk-

sista. (Laine 2005, 57.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

Tutkimusmenetelmäksi valitsimme kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmene-

telmän, koska haluamme saada syvällistä ymmärrystä tutkittavien käsityksistä 

itsetunnon vahvistamisesta. Laadulliseen tutkimukseemme valitsimme tutki-

musjoukon, joilla on ymmärrystä ja kokemusta aiheeseemme liittyen tai he ovat 

tiettyä kohderyhmää, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat (Puusa & 

Juuti 2020, 84).  

Tutkimuksemme aihe sopii fenomenografiseen lähestymistapaan, koska fe-

nomenografialle on tyypillistä tutkia ihmisten käsityksiä eri aiheista (Metsä-

muuronen 2002, 185). Ihmisten käsitykset muodostuvat vähitellen, kun yksilö 

luo kuvan mieleensä kyseessä olevasta asiasta (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & 

Saari 1994, 117). Fenomenografiassa selvitetään, miten yksilö näkee ja kokee maa-

ilman. (Metsämuuronen 2002, 185). Fenomenografisella lähestymistavalla tutki-

taan useimmiten kasvatustieteeseen kuuluvia asioita. Fenomenografisen suun-

tauksen tutkimuksessa aineistossa tarkastellaan tutkittavien vastauksia kokonai-

suutena, koska sen avulla saadaan laajempi kuva aiheesta. (Häkkinen 1996, 16, 

39.) Tässä tutkimuksessa tutkimme sitä, minkälaisia käsityksiä lasten huoltajille 

sekä varhaiskasvatuksen opettajille on muodostunut lapsen itsetunnon tukemi-

sesta. Heidän käsityksiin itsetunnon tukemisesta ovat vaikuttaneet esimerkiksi 

omat aiemmat kokemukset.  

       

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tavoitteenamme tutkimuksessamme on selvittää lasten huoltajien sekä varhais-

kasvatuksen opettajien käsityksiä esikouluikäisten (5–7-vuotiaiden) lasten itse-

tunnon tukemisesta. Selvitämme mitä samankaltaisia ajatuksia huoltajilla ja var-

haiskasvatuksen opettajilla on itsetunnon tukemisesta sekä miten nämä käsityk-

set mahdollisesti eroavat toisistaan. Tarkastelemme myös, miten varhaiskasva-

tuksen opettajien pedagoginen asiantuntijuus ilmenee heidän vastauksissaan. 
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Huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten, mutta he eivät välttämättä pohjaa ajatuk-

siaan pedagogiseen tietoon. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: 

 

 

1. Mitkä tekijät esikouluikäisten (5–7-vuotiaiden) lasten itsetunnon tukemi-

sessa ovat huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien mielestä tärkeitä?  

 

2. Miten huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset eroavat esi-

kouluikäisten (5–7-vuotiaiden) lasten itsetunnon tukemisesta? Mitä yhtei-

siä piirteitä huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa on 

löydettävissä? 

 

3. Millaisena varhaiskasvatuksen opettajien asiantuntijuus näyttäytyy kyse-

lyn vastauksissa?  

 

4.2 Tutkimukseen osallistujat ja tutkimusaineiston keruu 

Tutkimukseemme osallistui yhdeksän lasten huoltajaa (n=9) sekä yhdeksän var-

haiskasvatuksen opettajaa (n=9). Tutkittavien määräksi asetimme tavoitteeksi 

yhteensä kaksikymmentä tutkittavaa (n=20). Tutkimuksessamme teimme aiheen 

rajauksen koskemaan lasten huoltajia ja varhaiskasvatuksen opettajia, koska hei-

dän ajatuksiensa vertaileminen on kiinnostavaa heidän tekemänsä yhteistyön 

vuoksi. Emme voi kuitenkaan nähdä käytännössä, miten heidän toimintatapansa 

näkyvät arjen tilanteissa. Aineistonkeruu tavaksi valitsimme Webropol kyselylo-

makkeen. Koemme, että tämä on turvallisin vaihtoehto koronapandemian 

vuoksi. Uskomme myös saavamme avoimien kysymyksien kautta tutkittavien 

ajatuksia laajasti käsittelyyn.  

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kesällä 2021 kesä-heinäkuun ai-

kana. Lupa tutkimusaineiston keräämiseen kysyttiin ensin erään Keski-Suomen 

kunnan varhaiskasvatuspalveluista, päiväkotien johtajilta, jonka jälkeen lähes-

tyimme kyseisten päiväkotien esiopetusryhmien huoltajia ja varhaiskasvatuksen 
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opettajia. Facebook-ryhmiin julkaisemiseen emme tarvinneet erillistä lupaa. Ke-

räsimme kertaluontoisesti tutkimusaineiston kuudesta päiväkodista ja Face-

book-ryhmistä: Jyväskylän lapsiperheet ja varhaiskasvatuksen opettajat. Tarvit-

tavan vastausmäärän saamiseksi kysyimme lopuksi vielä muutamilta tutuilta ha-

lukkuutta osallistua tutkimukseen.  

Tutkimusaineisto koostuu esikouluikäisten lasten yhdeksästä huoltajasta 

(n=9) ja yhdeksästä varhaiskasvatuksen opettajasta (n=9). Lähetimme tutkimuk-

seen osallistuneille henkilöille saatekirjeen, joka sisälsi tutkimuksen tiedot ja tar-

koituksen, tietosuojailmoituksen sekä linkin kyselylomakkeeseen. Taustatietojen 

kerääminen eli esimerkiksi iän tai sukupuolen kysyminen ei ole tutkimukses-

samme tarkoituksenmukaista. Tärkeää on selvittää ainoastaan, onko tutkittava 

lapsen huoltaja vai varhaiskasvatuksen opettaja. Koodasimme lasten huoltajien 

ja varhaiskasvatuksen opettajien vastaukset muotoon: huoltaja (H) ja varhaiskas-

vatuksen opettaja (V). Tutkimusaineistosta korjasimme mahdolliset kirjoitusvir-

heet.  

Kyselylomake (liite 1) sisälsi yhteensä 10 kysymystä. Kysymykset olivat 

pääosin avoimia kysymyksiä, lukuun ottamatta taustatietoihin liittyvää kysy-

mystä. Avoimien kysymyksien tarkoituksena on mahdollistaa tutkittaville sa-

nanvapauden. Avoimien kysymyksien etuna on myös se, että emme ehdota 

niissä vastauksia suoraan, vaan tutkittavat osoittavat vastauksissaan omaa tietä-

mystään aihetta kohtaan. (Hirsijärvi ym. 2009, 201.) Kyselylomakkeen kysymyk-

sistä 1–9 valittiin pakollisiksi kysymyksiksi, jonka avulla pyrimme takaamaan 

tarvittavien vastauksien saamisen. Kysymys 10 oli vapaaehtoinen tutkittaville. 

Kyselylomakkeeseen vastausaikaa oli kaksi viikkoa kesä-heinäkuun aikana. Tar-

vittaessa annoimme tutkittaville lisää vastausaikaa. Arvioimme kyselylomakkee-

seen vastaamisen kestävän noin 15–20 minuuttia. Tutkittavat saivat valita sopi-

van ajankohdan ja ympäristön kyselylomakkeeseen vastaamiseen.  
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4.3 Aineiston analyysi 

Käytimme tutkimuksemme analyysitapana aineistolähtöistä sisällönanalyysia, 

jolla pyritään kuvaamaan tutkimusaineistoa tiivistetysti, mutta kuitenkin säilyt-

täen aineiston keskeisimmät sisällöt. Analyysillä havainnollistetaan lukijalle ai-

neistosta tutkimuksen kannalta olennaisimmat tiedot. Sisällönanalyysiin kuuluu 

sekä itse sisällönanalyysi että sisällön erittely. Sisällön erittely tarkoittaa tutki-

musaineiston sisällön kuvaamista, kun taas sisällönanalyysilla pyritään löytä-

mään lisäksi tutkimusaineiston sisältöjen merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

119–122.)  

 Ennen varsinaista analyysia luimme kyselyn vastaukset huolellisesti läpi 

useaan kertaan. Itse analysoinnin ensimmäisenä vaiheena pelkistimme kyselyai-

neistomme. Keräsimme aineistostamme tutkimuskysymystemme mukaisesti 

olennaiset asiat ja listasimme jokaisen tutkimuskysymyksemme alle sopivat asiat 

aineistostamme lyhyesti ilmaistuina. Aineiston pelkistämisvaiheessa pyrimme 

jättämään tutkimusaiheen kannalta epäolennaiset tiedot tutkimuksen ulkopuo-

lelle  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123).  

 Seuraavaksi luokittelimme samankaltaisia asioita aineistostamme erilai-

siksi kategorioiksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 115). Muodostimme kategoriat erik-

seen jokaisesta tutkimuskysymyksestä. Aloitimme kategorioiden muodostami-

sen värikoodauksen avulla. Loimme jokaisesta tutkimuskysymyksestä oman 

taulukon, jossa esitämme tummennettuina kategorioiden otsikot. Jokaisen otsi-

kon alle olemme keränneet värikoodatut asiat. Kaikkien asioiden värikoodaami-

nen ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista. Ensimmäisessä tutkimuskysy-

myksessä (taulukko 1) lisäsimme tietoisuus kasvattajan omasta itsetunnosta koh-

dan muiden kategorioiden alle, koska se vaikuttaa kaikkien muiden kategorioi-

den sisältöihin.   
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TAULUKKO 1. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kategoriat:  
”Mitkä tekijät esikouluikäisten (5–7-vuotiaiden) lasten itsetunnon tukemisessa ovat 
huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien mielestä tärkeitä?”  

Huomionosoitukset  Sosiaalinen suhde  Kunnioitus  Kasvatuskeinot 

Kehuminen  Läsnäolo (henki-

nen/fyysinen)  

Arvostaminen  Rajojen asettaminen  

Rohkaiseminen  Palautteen antami-

nen  

Lapsen yksilölli-

syys  

Rutiinien muodos-

tuminen  

Auttaminen  Auttaminen    

Palautteen antaminen  Vuorovaikutussuhde    

 Keskusteleminen    

                                        Tietoisuus kasvattajan omasta itsetunnosta 

 

 

TAULUKKO 2. Toisen tutkimuskysymyksen kategoriat:  

”Miten huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset eroavat esikouluikäisten 
(5–7-vuotiaiden) lasten itsetunnon tukemisesta? Mitä yhteisiä piirteitä huoltajien ja 
varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa on löydettävissä?” 

                    Erot huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä    

                                             Varhaiskasvatuksen opettajat  

Aikuisen toiminta  Itsensä kehittäminen  Epäonnistumisten hyväksy-

minen  

Tilanteiden sanoittami-

nen  

Identiteetin kehittyminen  Aikuisetkin tekevät virheitä 

– virheiden myöntäminen  

Tilanteiden ennakoimi-

nen  

Palautteen antaminen  Salliva ilmapiiri- epäonnistu-

minen ei haittaa  

Aikuisen johdonmukai-

nen toiminta  

 Palautteen antaminen  

                                                             Huoltajat  
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Kiittäminen  Oman arvon ymmärtämi-

nen  

Uusien taitojen kokeileminen  

 

 

TAULUKKO 3.  

            Yhtäläisyydet huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä  

Lapsen taito-

jen kehittymi-

nen  

Lapsen huomi-

oiminen  

Aikuisen rooli lap-

sen tukijana  

Aikuisen myönteinen lä-

hestymistapa lapseen  

Lapsen tasolle 

sopivia haas-

teita  

Kehuminen  Kasvattajan läsnäolon 

tärkeys  

Kiinnostus lapsen asioihin  

Luottaminen 

omiin taitoihin  

Kannustaminen  Kuunteleminen  Läheisyys  

 Huomataan 

hyvä ja vahvuu-

det  

Tukeminen ja autta-

minen - tarpeisiin 

vastaaminen  

Huomataan hyvä ja vah-

vuudet  

 Luottaminen 

omiin taitoihin  

 Kaikki tunteet sallittuja  

   Lapsen hyväksyminen  

 

Jatkoimme edellä mainittua värikoodausta luomalla kategoriat huoltajien ja var-

haiskasvatuksen opettajien yhteisille käsityksillä (taulukko 3) sekä varhaiskasva-

tuksen opettajien omille käsityksille (taulukko 2). Huoltajien käsityksiä emme vä-

rikoodanneet/kategorisoineet asioiden vähäisyyden vuoksi. Loimme erilliset 

taulukot kuvastamaan eroja sekä yhtäläisyyksiä, jotta asioita olisi selkeämpi ha-

vaita. 

 

TAULUKKO 4. Kolmannen tutkimuskysymyksen huomioita:  
”Miten varhaiskasvatuksen opettajien asiantuntijuus näkyy kyselyn vastauksissa?”  

            Varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen asiantuntijuus  

Teoreettinen 

tietämys  

Näkökantojen perus-

telu  

Moninäkökul-

maisuus  

Käytännön tietämys   
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Kolmannen tutkimuskysymyksen (taulukko 4) kohdalla emme toteuttaneet enää 

värikoodausta, vaan listasimme ainoastaan ylös varhaiskasvatuksen opettajien 

vastauksista ilmenneitä asioita.       

4.4 Eettiset ratkaisut  

Tutkimukseen osallistujat saivat tietoonsa tutkimuksemme perustiedot, kysely-

lomakkeella kerättävämme informaation tarkoituksen sekä heidän oikeutensa. 

Kerroimme heille myös tutkimuksen olevan kertaluontoinen. (Kuula 2011, 61–

62; Tuomi & Sarajärvi 2018, 156.) Tutkittaville kerrottiin, että tutkimuksen kes-

keyttäminen on mahdollista tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkittavalla oli oi-

keus myös pyytää hänen vastauksiensa poisjättämistä lopullisesta aineistosta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 155–156; Tuomi 2007, 145.) Korostimme tutkittaville, 

että tutkimukseemme osallistuminen on vapaaehtoista (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

155–156; Nieminen 2010, 35; Perustuslaki 7 §; Kuula 2011, 61; Tuomi 2007, 145). 

Jätimme omat yhteystiedot tutkittavien nähtäväksi, mikäli jotain kysyttävää he-

rää liittyen tutkimukseemme (Kuula 2011, 235).  

Tutkimuksen toteuttamisessa otimme huomioon, että käsittelemme tutkit-

tavien tietoja luottamuksellisesti, emmekä jaa niitä ulkopuolisten saataville. Tut-

kittavien vastauksia hyödynnetään vain tähän tutkimukseen. Säilytämme tutkit-

tavien anonymiteetin, koska emme kerää kyselyssä tutkittavien tunnistetietoja 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 156; Tuomi 2007, 145–146.) Pyrimme kirjaamaan puolu-

eettomasti tutkittavien ajatukset sellaisenaan muuttamatta niiden tarkoitusta. 

Tutkimuksen valmistuttua hävitämme tutkimusaineiston lopullisesti viimeis-

tään 06.09.2021. Kunnioitamme aiheen aikaisempia tutkijoita huolehtimalla oike-

anlaisesta viittaustavasta sekä kertomalla heidän tutkimuksistaan asianmukai-

sesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 151).  
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5 TULOKSET  

Sekä varhaiskasvatuksen opettajien että vanhempien mukaan merkityksellisiä 

asioita lasten itsetunnon tukemisessa olivat tietoisuus kasvattajan omasta itse-

tunnosta, huomionosoitukset, sosiaalinen suhde, kunnioitus ja kasvatuskeinot. 

Varhaiskasvatuksen opettajat painottivat vastauksissaan aikuisen toiminnan tär-

keyttä, itsensä kehittämistä sekä epäonnistumisten hyväksymistä. Huoltajat puo-

lestaan toivat esille kiittämisen merkitystä, oman arvon ymmärtämistä ja uusien 

taitojen kokeilemisen uskaltamista. Varhaiskasvatuksen opettajat ja huoltajat toi-

vat yhdessä esille seuraavanlaisia asioita kuten lapsen taitojen kehittyminen, lap-

sen huomioiminen, aikuisen rooli lapsen tukijana sekä aikuisen myönteinen lä-

hestymistapa lapseen. Varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen asiantunti-

juus näyttäytyi teoreettisen tietämyksen, näkökantojen perustelun, moninäkö-

kulmaisuuden sekä käytännön tietämyksen kautta.  

5.1 Merkitykselliset tekijät lasten itsetunnon tukemisessa  

Tietoisuus kasvattajan omasta itsetunnosta. Huoltajat sekä varhaiskasvatuksen 

opettajat pohtivat vastauksissaan kasvattajan oman itsetunnon merkitystä (tau-

lukko 1). Kasvattajan oma itsetunto näkyy sellaisena kuin se on, hänen tekemi-

sissään ja sanomissaan asioissa. On tärkeä huomio, että toisen kehittyvää itsetun-

toa on vaikea tukea asianmukaisella tavalla, jos ei ole tutkinut ja hyväksynyt it-

seään vahvuuksineen ja heikkouksineen: 

 

H3: “Mielestäni on tärkeää, että vanhemmilla on terve itsetunto. Vain tällä 

tavalla hän osaa tukea lapsen itsetuntoa arjessa.” 

 
 

V9: “Haluan vielä sanoa, että itsetunnon tukeminen lähtee kasvattajan 
oman itsetunnon tutkiskelusta. Vakaopena olen peili lapsen/eskarilaisen it-
setunnolle. Kun ihmettelen ja ihailen hänen osaamistaan, ainutlaatuisuut-
taan, sinnikkyyttään, myötätuntoaan, ryhmätyötaitojaan, itsesäätelytaito-
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jaan, oppimisen iloa jne. Hän tiedostaa itsessään olevia vahvuuksia ja on-
nistumisten määrä nousee epäonnistumisten yläpuolelle. En kykene avaa-
maan lapselle tuota vahvuuksien maailmaa kokemus ja tunnetasolla, jos en 
ole ensin tutkinut ja löytänyt omia vahvuuksiani tai käsitellyt omaa itsetun-
tooni heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. Ammattilaisena olen velvoitettu 
reflektoimaan omaa itsetuntoani ja ottamaan kiinni ne “pienet ketut”, jotka 
ovat päässeet heijastumaan lapsen kehittyvään minäkuvaan oppijana ja te-
kijänä. Kun lapsi pyytää “piirrä minulle kirahvi”. En sano ammattilaisena 
“Minä olen kyllä huono piirtäjä, pyydä tuolta toiselta aikuiselta”, vaan heit-
täydyn oppijaksi ja sanon esimerkiksi: “No katsotaanpa, millainen kirahvi 
saadaan syntymään. Harjoitus tekee mestarin. Autatko minua?”  

 

Huomionosoitukset. Huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa 

korostuivat huomionosoitukset: kehuminen, rohkaiseminen, auttaminen sekä 

palautteen antaminen, jotka ovat merkittäviä asioita lapsen itsetunnon vahvista-

misessa. Rohkaisemisen ja palautteen antamisen merkityksestä lapsen itsetun-

non vahvistamiselle havainnollistamme seuraavaksi kahdella esimerkillä aineis-

tostamme poimittuna:  

 

H9: “Kannustan, kehun ja tuen arjen askareissa. Huomaa, että lapsi ilahtuu, 

kun hän osaa tehdä jonkun asian tai auttaa jossain asiassa ja hän saa kiitosta 

siitä.”  

 

V3: “Myönteinen palaute on tosi tärkeää, onnistumiset ja kaikkien tason 

mukaan tapahtuvat onnistumiset, kannustavat eteenpäin.” 

 

Sosiaalinen suhde. Molempien vastauksissa painottuivat myös sosiaalisen suh-

teen merkitys: läsnäolo, ottaen lapsen huomioon sekä henkisesti että fyysisesti, 

palautteen antaminen, vuorovaikutussuhde ja keskusteleminen.  Avoin keskus-

telu on merkityksellistä vuorovaikutussuhteen kannalta. Kasvattajan läsnäolon 

ja lapsen huomioimisen tärkeyttä kuvaa seuraava sitaatti aineistostamme:  

 

V3: “On tärkeää pysähtyä kuuntelemaan lasta ja olemaan läsnä silloin kun 

lapsella on siihen tarve. Hetket ovat joskus pieniä, korvat ja silmät pitää olla 
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aikuisella tosi herkillä lähes koko ajan. Pienikin juttu voi olla merkittävä ja 

sillä voi olla hyvät ja vahvistavat vaikutukset pitkälle eteenpäin.” 

 

Kunnioitus. Huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettajat pitivät tärkeänä myös lap-

sen yksilöllisyyden huomioimista sekä lapsen arvostamista.  Kasvattajan on tär-

keää tuoda ilmi lapsen ainutlaatuisuus. Seuraavalla sitaatilla havainnollistamme, 

kuinka merkityksellistä lapsen on oppia huomaamaan oma arvokkuutensa:  

 

H8: “Auttaa jo pienestä pitäen häntä ymmärtämään oman arvonsa.”  

 

Kasvatuskeinot. Huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat rajojen aset-

tamisesta sekä rutiinien muodostamisesta. Lapsen turvallisuuden tunteen muo-

dostumisen kannalta on merkittävää myös erilaisten tilanteiden ennakoitavuus, 

mitä edesauttaa rutiinien ja rajojen luominen. Yhteiset toimintatavat luovat ke-

hyksen toiminnalle. Seuraavien esimerkkien kautta pyrimme havainnollista-

maan rajojen ja rutiinien muodostamisen merkitystä lapsen itsetunnolle:  

 

V3: “Luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja käytänteitä toiminnalle. Rajat tuovat 

selkeyttä, pysyvyyttä ja turvaa ja ne voidaan luoda sellaisiksi, että niihin on 

helppo palata.”  

 

H3: “Uskon, että säännöllinen päivärytmi ja vanhempien käyttäytymisen ja 

reaktioiden ennustettavuus näyttelee turvallisuuden tunteen syntymisessä 

suurta roolia.” 

 

H5: “Asettamalla rajat, joita lapsen on helppo noudattaa.” 
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5.2 Erot ja yhtäläisyydet huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

opettajien käsityksissä lasten itsetunnon tukemisesta  

5.2.1 Erot huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä  

Aikuisen toiminta. Varhaiskasvatuksen opettajat puolestaan toivat esille (tau-

lukko 2) paljon aikuisen toiminnan tärkeyttä sitä, miten merkityksellistä on sa-

noittaa ja ennakoida tilanteita. Lisäksi aikuisen johdonmukainen toiminta luo 

lapsille turvallisen ilmapiirin. Seuraavassa esimerkissä korostuu aikuisen joh-

donmukaisen toiminnan tärkeys:  

 

V7: “Lapsen tarpeisiin tulee vastata. Lapsen tulee saada kokea johdonmu-

kaisuutta aikuisen toiminnassa, jotta kestää sitten epävarmuutta ja yllätyk-

siä.”  

 

Varhaiskasvatuksen opettajat korostivat sitä, että lapsen tiedostaessa, mitä seu-

raavaksi tapahtuu ja on tulossa, on hänen olonsa luottavaisempi lähteä kyseiseen 

toimintaan. Tämä koskee myös aikuisia. Uudet asiat, joihin et pysty ennalta va-

rautumaan, ovat monesti jopa ahdistavia ja pelottavia hetkiä. Myös tilanteiden 

sanallistaminen ja sitä kautta purkaminen pieniin osiin, voi auttaa. Esimerkiksi 

metsäretkelle lähtiessä voidaan käydä tilanne läpi vaihe vaiheelta.  

 

Itsensä kehittäminen. Itsensä kehittämiseen sisältyy identiteetin kehittyminen 

sekä palautteen saaminen. Kun lapsi kuulee palautetta omasta toiminnastaan, se 

muokkaa hänen käsitystään omasta identiteetistään. Tätä kautta lapsi oppii ym-

märtämään, mitkä asiat kuuluvat hänen vahvuuksiinsa ja mitkä heikkouksiin: 

 

V8: “Sinnikkyys opetella uusia asioita pohjaa paljon siihen, minkälainen it-
setunto lapsella on: jos hän hyväksyy itsensä sellaisena kuin on uusien asi-
oiden äärellä, hän jaksaa myös harjoitella. Kaikilla lapsilla on vahvuuksia, 
joita hyödyntämällä itsetunto ja itsensä arvostaminen vahvistuu. Vahva it-
setunto ohjaa oppimista ja tunnetta: millainen oppija minä olen läpi elä-
män.”  
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V3: “Antamalla positiivista, myönteistä palautetta realistisesti ja totuuden-

mukaisesti. Haastavissakin kohdissa sanoittamisella on tärkeä rooli, vai-

keita ja hankaliakin asioita voi opetella sanomaan rakentavasti...” 

 

Epäonnistumisten hyväksyminen. On hyvin tärkeää ymmärtää, että aikuisetkin 

tekevät virheitä. Niiden myöntäminen voi olla joskus vaikeaa, mutta se on tärkeä 

taito. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat myös sallivasta ilmapiiristä, jossa 

epäonnistuminen ei haittaa lapsienkaan keskuudessa. Tässä kohdassa palautteen 

antaminen on myös hyvin tärkeää. Seuraavan esimerkin avulla aineistostamme 

kuvaamme kasvattajan sallivasta käyttäytymisestä lapsen itsetunnon vahvista-

misessa:  

 

V1: “Lapsen pitää tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään 

ja tietää että epäonnistumiset kuuluvat elämään eikä mitään kamalaa ta-

pahdu, vaikka välillä ei osaa tai tulee tehtyä hölmösti.” 

 

Huoltajat painottivat puolestaan (taulukko 2) lapsen itsetunnon tukemisessa seu-

raavia asioita kuten kiittäminen, oman arvon ymmärtäminen ja uusien taitojen 

kokeileminen. Kiittämisen kautta voidaan kasvattaa lapsen oman arvon ymmär-

tämistä. Tällöin lapsi tiedostaa olevansa osaava ja taitava. Lapsen kiittäminen 

rohkaisee häntä kehittämään taitojaan:    

 

H2: “Kehumalla ja auttamalla. Mahdollistanut uusiin kavereihin tu-

tustumisen ja uusien asioiden kokeilemisen. “ 

 

5.2.2 Yhtäläisyydet huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien käsityk-

sissä 

Lapsen taitojen kehittyminen. Lapsen taitojen kehittymiseen sisältyy lapsen ta-

solle sopivat haasteet sekä se, että lapsi luottaa omiin taitoihinsa. Aikuisen on 
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tärkeä tiedostaa lapsen taso eri asioissa, jotta pystytään viemään kehitystä eteen-

päin. Tässäkin on hyvin tärkeää salliva ilmapiiri, joka antaa myös epäonnistua ja 

yrittää uudelleen. Salliva ilmapiiri edesauttaa myös luottamuksen syntymisen 

omiin taitoihin, joka näkyy myös seuraavassa esimerkissä:  

 

V1: “Lapsen yksilöllisyys tulee huomioida. Kaikilta ei vaadita samaa. Lapsi 

tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi päivittäin. Aikuinen on läsnä ja 

saatavilla.”  

 

H4: “En vaadi sellaisia, mihin tiedän, että lapsi ei pysty, kannustan ja ke-

hun. ”  

 

Lapsen huomioiminen. Lapsen huomioimiseen liittyy vahvasti kehuminen, kan-

nustaminen, hyvän ja vahvuuksien huomaaminen sekä omiin taitoihin luottami-

sen.  Seuraavasta sitaatista voidaan huomata, kuinka kasvattajat voivat usealla 

eri tavalla huomioida lasta:  

 

H6: “Läsnäololla, kysymällä ja kuuntelemalla, halaamalla ja rakastamalla 

(ja sen sanomisella), lasta kehumalla ja kannustamalla.”  

  

Aikuisen rooli lapsen tukijana. Huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettajat mai-

nitsivat useaan kertaan kasvattajan läsnäolon tärkeyden ja kuinka tärkeää on 

kuunnella lasta ja hänen ajatuksiaan. Tukeminen ja auttaminen tuotiin myös 

esille siinä määrin, että halutaan vastata lapsen tarpeisiin parhaalla mahdollisella 

tavalla. Perusturvallisuuden tunne on merkittävä osa kasvattajan ja lapsen vä-

listä vuorovaikutussuhdetta. Seuraava sitaatti kuvaa asioita, jotka vaikuttavat 

turvallisuuden tunteen muodostumiseen: 

 

V4: “Tarjoan läheisyyttä ja turvaa, kuuntelen, kyselen ja olen kiinnostunut 

lasten asioista. Lämmin vuorovaikutussuhde mahdollistaa sen, että lapsi 
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uskaltaa puhua aikuiselle, kertoa huolistaan ja pyytää apua. Tällöin turval-

lisuutta on myös helpompi taata.”  

 

Aikuisen myönteinen lähestymistapa lapseen. Molemmat nostivat esille kiin-

nostuksen lapsen asioihin, läheisyyden sekä hyvän ja vahvuuksien huomaami-

sen. Lasten kaikki tunteet ovat sallittuja ja ne otetaan sellaisenaan vastaan. Lapsi 

hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on, eikä häntä yritetä muuttaa. Vastaan 

tuleviin asioihin lähestytään myönteisesti ja avoimesti. Alla olevat sitaatit kuvaa-

vat, miten tärkeää kasvattajan on kohdata lapsi sellaisena kuin hän on:  

 

H5: “Kehumalla ja korostamalla kaikkien tunteiden näyttämistä kotona.”  

 

H3: “Rohkaisen lasta luottamaan taitoihinsa ja yrittämään. Arvostan lapsen 

mielipiteitä ja huumorintajua. Nautin lapsen seurasta.”  

5.3 Varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisen asiantuntijuu-

den heijastuminen kyselyn vastauksiin  

Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli selkeästi nähtävissä teoreettinen 

tietämys sekä heidän vastauksissaan näkökannat perusteltiin huolellisesti (tau-

lukko 4). Seuraavassa sitaatissa on varhaiskasvatuksen opettajan vastaus, jossa 

hän perustelee, miksi esikouluikäisen lapsen itsetunnon tukeminen on tärkeää:  

 

V2: “Lapsi on kehitysvaiheessa, jossa aletaan vertailemaan itseä toisiin ja 

myös arvioimaan realistisesti omaa osaamistaan. Esiopetus ja koko varhais-

kasvatus luo pohjan yhdessä kodin kanssa terveelle vahvalle itsetunnolle.” 

 

Varhaiskasvatuksen opettajat toivat esille vastauksissaan moninäkökulmai-

suutta sekä käytännön tietämystään esimerkkejä käyttäen. Seuraavaksi on kat-

kelma erään varhaiskasvatuksen opettajan vastauksesta, miten hän tukee lapsen 

turvallisuuden tunnetta. Tässä tulee hyvin esille useat näkökulmat: psyykkinen, 

fyysinen ja sosiaalinen:  
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V9: “Psyykkinen: vahvasti viestitän, ettei vääriä vastauksia ole, hyvällä kes-
kustelulla päästään yhteiseen lopputulokseen (aikuisen on oltava taitava), 
kiusaamisen elementeistä puhutaan paljon, sekä tuetaan ymmärrystä oi-
keuteen tuntea asioita eri tavalla.  
Fyysinen: kaikenlainen toisen satuttamisen on ehdottomasti kielletty!    
Sosiaalinen: kaveritaitoihin panostetaan päivittäin, pohditaan yhdessä tun-
teiden tasolla esim. kuinka kaverille puhutaan jne. Draama on oiva apuvä-
line!!” 

 

Seuraavassa katkelmassa varhaiskasvatuksen opettaja kertoo tärkeitä havainto-

jaan ja käsityksiään, miksi esikouluikäisen lapsen itsetunnon tukeminen on mer-

kityksellistä. Tässä katkelmassa nivoutuvat yhteen kaikki neljä kategoriaamme 

(taulukko 4):  

 
V2: “Ehdottoman tärkeää, koska sillä on iso vaikutus siihen, miten lapsi nä-
kee toiset lapset ja sitten nuoret ja sitten aikuiset. Itsetunnon vahvistuminen 
jatkuu läpi ihmisen iän, ei se pääty johonkin ikävuoteen ja pohja sille luo-
daan jo varhaislapsuudessa, kun lapsi itkee nälkäänsä ym. Ja miten siihen 
vastataan, miten hän kokee turvallisuutta jne. Se miten näet ja kohtelet it-
seäsi vaikuttaa varmasti siihen, miten kohtelet muita. Itsetunto liittyy vah-
vasti minäkuvaan: miten näen omat vahvuuteni ja osaamiseni, osaanko 
miettiä niitä totuudenmukaisesti, miten tunnen itseni ja arvostan ja luotan 
itseeni. Sehän peilaa myös siihen, miten näen sitä kanssaihmisissä.”  
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6 POHDINTA  

6.1  Päätulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

Tutkittavat ilmaisivat vastauksissaan itsetunnon tukemisessa olevan merkittä-

vää, että lapsi tuntee aikuisen olevan aidosti läsnä arjen tilanteissa.  Tällä tavoin 

kasvattaja osoittaa arvostavansa lasta ja pitävän heidän vuorovaikutussuhdet-

taan ja lapsen kertomia asioita tärkeänä. Ahon ja Tarkkosen (1999, 7) mukaan, 

merkityksellisenä asiana pidettiin kasvattajan osallistumista lapsen toimintaan. 

Myös palautteen antaminen niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin on 

tärkeä osa lapsen itsetunnon tukemista. Palautteen kuulemisen ansiosta lapsi saa 

tietää, missä hän on hyvä ja oppia sitä kautta vahvuuksistaan. Pekkarinen (2013) 

piti tärkeänä, että palautteessa kasvattaja toisi esille enemmin lapsen vahvuuksia 

kuin itse suoritusta. Kasvattajan on merkittävää ottaa huomioon jokaisen lapsen 

yksilölliset piirteet ja vahvuudet. Jokainen lapsi saa edetä asioissa omaan tah-

tiinsa itselleen sopivalla tavalla.  

Arjen ennakoitavuus on merkittävää lapselle, mitä rutiinit ja arjen säännöl-

lisyys edesauttavat. Tällöin lapsen ei tarvitse jännittää mitä uutta, milloinkin ta-

pahtuu, vaan hän voi turvallisin mielin elää tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 

Aho ja Heino (2000, 5) ilmaisivat tutkimuksessaan sääntöjen selventämisen mer-

kityksen ja seuraukset sääntöjen rikkomiselle. Koljosen (2016, 17) mukaan lapsen 

luottaessa ympäristönsä turvallisuuteen hänen oppimisensa tehostuu.  

Ylipäätään lapsen itsetuntoon vaikuttaa kasvattajan oma itsetunto ja tietoi-

suus siitä. Aikuisen on hyvä pohtia, mitä omassa itsetunnossa tulisi kehittää, jotta 

ei välitä toiminnallaan tätä myös lapselle. Kasvattajan on merkittävää ottaa huo-

mioon lapsen itsetuntoa tukiessaan, että myös omaa itsetuntoaan on tärkeää poh-

tia ja pyrkiä kehittämään tarvittavia puolia siinä. Ellilän (2017) sekä Knudsonin 

(2014) mukaan kasvattajan toiminta heijastuu lapseen peilin tavoin.  

Huoltajat toivat esille lapsen kiittämisen tärkeyden lapsen onnistuessa tai 

tehdessä jonkin asian hyvin. Lapsen huomatessa, miten hyvä olo tulee, kun saa 

kuulla kiitosta jostain asiasta, hän voi oppia myös itse kiittämään muita ihmisiä 
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hyvin tehdyistä asioista. Edellä mainittu lasten kiittäminen, oli havaittu hyväksi 

tavaksi tukea lasten itsetunnon kehittymistä myös Ahon ja Heinon tutkimuk-

sessa (2000, 65, 74). Lisäksi huoltajat korostivat, miten tärkeää on osoittaa lapselle 

hyväksyvänsä lapsen omana itsenään. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään 

omaa lastaan ja hänen yksilöllisyyttään. On tärkeää sanoittaa lapselle, että hän 

on ainutlaatuinen oma itsensä ja hyvä juuri tuollaisena kuin on. Tätä kautta lapsi 

oppii ymmärtämään, että juuri hän on arvokas ihminen. Pekkarinen (2013) ko-

rosti jokaisen lapsen itsetunnon yksilöllisyyttä. 

Varhaiskasvatuksen opettajat painottivat sellaisen ilmapiirin rakentamista, 

missä lapsi tietää kaikkien tunteiden olevan sallittuja niin ilot kuin surutkin. Var-

haiskasvatuksen opettajat toivat myös esille, että voisi lähestyä epäonnistumisia 

sitä kautta, että aikuisetkin tekevät virheitä, eikä virheiden tekeminen haittaa. 

Ennemminkin kasvattajien tulisi korostaa, että epäonnistumisista voi aina oppia 

jotain ja yrittää epäonnistunutta asiaa uudestaan. Myös Aho ja Heino huomasivat 

tutkimuksessaan (2000, 86), että lasten itsetunnon kehittyessä lapset eivät enää 

antaneet yhtä paljon epäonnistumisten vaikuttaa negatiivisesti toimintaansa 

kuin aiemmin. 

Monet huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ilmaisivat yhtenä arjen pie-

nenä tekona lapsen kehumisen ja rohkaisemisen. Tämä olikin mielestämme eri-

tyisen tärkeä huomata, koska suomalaisille useimmiten toisen kehuminen ja kan-

nustaminen voivat olla hankalia asioita. On hyvä muistaa kehun tai kannustuk-

sen yhteydessä, että viestittää olevansa läsnä esimerkiksi katsekontaktilla tai kos-

ketuksella. Tällaiset lyhyetkin kohtaamiset ovat lapselle tärkeitä ja myös piristä-

vät itse kehun antajaa.     

Yhä enemmän tuodaan esille myös positiivista kasvatusta sekä vahvuuk-

siin huomion kiinnittämistä. Useissa varhaiskasvatuksen yksiköissä käytetään-

kin esimerkiksi Uusitalo-Malmivaaran ja Vuorisen ”Huomaa hyvä” kirjasarjaa, 

jonka avulla lapset opettelevat löytämään itsestään omia vahvuuksia. Tämä kirja 

on helposti saatavilla myös perheille kirjastoissa. Lapsen vahvuuksiin kiinnite-

tään myös kotona huomiota ja halutaan tuoda niitä myös lapsen tietouteen. 

Omiin vahvuuksiin ja erityisesti luonteenvahvuuksiin tutustuminen on erityisen 
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tärkeää liittyen oman terveen itsetunnon sekä hyvinvoinnin vahvistumiseen. 

Kun lapsi oppii ymmärtämään omat vahvuutensa, hän pystyy hyödyntämään 

niitä monissa elämän osa-alueissa kuten: sosiaalisissa suhteissa, asioiden oppi-

misen yhteydessä sekä oman itsensä tutkiskelussa. (Trogen 2020.) Ahon ja Hei-

non tutkimuksessa (2000, 86) oli huomattavissa myös itsetunnon vahvistumisen 

vaikuttavan siihen, että lapsi oppii tiedostamaan paremmin omat vahvuutensa 

ja heikkoutensa, mitä kautta hän on paremmin selvillä osaamistaan asioista. 

Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista oli selkeästi nähtävissä heidän 

teoreettinen tietämyksensä kasvatukseen ja itsetunnon aiheeseen. He kertoivat, 

millä tavoin itsetunto kehittyy ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. He myös jakoivat 

omia käytännön kokemuksiaan lapsen itsetunnon tukemisesta ja näin antoivat 

meille myös konkreettisia vinkkejä, kuinka tukea oman ryhmän lapsien itsetun-

non vahvistumista. Tämän vuoksi myös me tulevina varhaiskasvatuksen opetta-

jina saimme tämän tutkimuksen ansiosta paljon hyödyllistä tietoa, mitä kaikkea 

lapsen itsetunnon vahvistamisessa olisi hyvä ottaa huomioon. Tästä esimerkkinä 

toimii palautteen antamisen tärkeys lapsen itsetunnolle ja sallivan ilmapiirin ko-

rostaminen lapsiryhmässä. On merkittävää tuoda esille, että ei haittaa, vaikka 

joku asia ei onnistuisikaan heti. Meidän tehtävänä aikuisina on korostaa lasten 

vahvuuksia ja kannustaa lapsia yrittämään uudelleen jonkun asian epäonnistu-

essa. Sandbergin (2021) mukaan lapselle kerrottu negatiivinen palaute, ei auta 

hänen harjoitteluansa vaativaa taitoaan kehittymään, vaan se enemmänkin hei-

kentää sitä ja lapsen ajattelua omista taidoistaan. Tästä syystä on tärkeä keskittyä 

antamaan lapselle myönteistä ja johdattelevaa palautetta (Sandberg 2021). Var-

haiskasvatuksen opettajat toivat esille myös omia pohdintojaan ja oivalluksiaan 

koskien kasvattajan omaa itsetuntoa. Omalla käyttäytymisellä voidaan viestiä 

monia eri asioita, kuten omaa epävarmuutta. Se, että itsekin rohkeasti yrittää uu-

sia asioita ja ei pelkää epäonnistua siinä, viestii lapselle rohkeutta olla sellainen 

kuin on, vaikka epäonnistuisikin. 

Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista havaitsimme myös moninäkö-

kulmaisuutta. Asioita perusteltiin esimerkiksi niin psyykkisen, fyysisen ja sosi-

aalisen puolen kautta. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat toivat esille lapsen 
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minäkuvan vaikuttamisesta hänen itsetuntoonsa, millaisena lapsi näkee itsensä 

sekä muut ihmiset. Lapsen itsetunnon tukeminen ei ole kuitenkaan pelkästään 

varhaiskasvatuksen tai kodin tehtävä, vaan lapsen itsetuntoa tuetaan yhteis-

työssä (Suvanto, Liinamaa & Ukkonen-Mikkola 2021). Eräs varhaiskasvatuksen 

opettaja vastasikin, että yhteistyönä saadaan aikaan hyvä perustus terveelle itse-

tunnolle. Yhteistyön pohjana on varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen asi-

antuntijuus sekä huoltajien lapsitietämys. Varhaiskasvatuksen opettajan pedago-

giseen asiantuntijuuteen kuuluu myös taito suunnitella tarkoituksenmukaisia 

toimia niin lapsiryhmälle kuin työyhteisölle. Suunniteltuja toimia täytyy myös 

kehittää ja arvioida asianmukaisella tavalla. (Ukkonen-Mikkola, Yliniemi & Wal-

lin 2021, 325.) 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun on määritelty neljä käsi-

tettä: Uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Uskottavuudella tar-

koitetaan tutkittavien käsitysten ja tutkijan näistä käsityksistä luomien käsite-

luokkien vastaavuutta toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2008, 211.) Tässä tutkimuk-

sessa uskottavuus pyrittiin pitämään mahdollisimman hyvänä, koska koetimme 

parhaamme mukaan säilyttää tutkittavien sanoman tuottamissamme luokissa 

tutkittavien vastauksista. Uskottavuutta tutkimuksessamme saattoi kuitenkin 

hieman vähentää tutkittavien ajatusten yksilöllisyys. Emme voi olla täysin var-

moja, että olemme tulkinneet jokaisen tutkittavan käsitykset oikein.   

Siirrettävyyteen liittyy tutkimuksen tulosten yleistettävyys. (Eskola & Suo-

ranta 2008, 211.) Jokaisen ihmisen tapa katsoa maailmaa on omanlaisensa, minkä 

vuoksi eri ihmisten käsitykset aiheista voivat vaihdella. Tämän vuoksi eri tutkit-

tavien joukolla voidaan saada hieman erilaisia vastauksia verrattuna meidän tut-

kimukseemme. Koska tutkimuksemme vastaaja joukko oli suhteellisen pieni, tu-

loksia ei voi yleistää. Siitä huolimatta tutkimuksemme tuloksia voidaan hyödyn-

tää jatkotutkimuksissa itsetunnon aiheesta kriittisesti tarkastellen, koska tutki-
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muksemme tulokset ovat kuitenkin tutkittaviemme joukon merkittäviä ja hy-

väksi koettuja asioita. Ylipäätään laadullisella tutkimuksella ei niinkään tavoi-

tella ensisijaisesti tulosten yleistettävyyttä, vaan päämääränä on ennemminkin, 

että tutkimuksen tulokset lisäisivät ihmisten ymmärrystä tutkittavasta aiheesta 

(Vilkka  2021, 195).   

Tutkimuksen varmuutta lisää se, että tutkija tiedostaa omat ennakko-ole-

tuksensa tutkimuksen tulosten aiheisiin liittyen, jotta tulosten tulkinta olisi ob-

jektiivista (Eskola & Suoranta 2008, 212). Tässä tutkimuksessa olemme pyrkineet 

jättämään omat mielipiteemme asioista taka-alalle ja keskittymään vain tutkitta-

vien käsityksiin itsetunnon aiheesta. Kun taas vahvistuvuudella tarkoitetaan ky-

seisen tutkimuksen ja aiempien samankaltaisten tutkimusten tulosten saman-

suuntaisuutta. (Eskola & Suoranta 2008, 212.) Saimme tutkimuksestamme osit-

tain samankaltaisia tuloksia kuin Aho ja Heino (2000) heidän tutkimuksessaan 

itsetunnon vahvistamisen aiheesta.  

Tutkimusaineiston kerääminen vei enemmän aikaa kuin ajattelimme. Myös 

tutkimusaineiston keruun ajankohta oli kiireinen niin päiväkotien kuin meidän 

osaltamme, mikä vaikeutti aineistonkeruuta. Päätimme tästä syystä lataamaan 

kyselylomakkeemme vielä kahteen Facebook-ryhmään. Laajensimme samalla 

ikäryhmää 5-vuotiaista 5–7-vuotiaisiin lapsiin, johtuen tulevasta kaksivuotisesta 

esiopetuksesta. Vaikka jäimmekin alkuperäisestä tutkittavien määrästä yhden 

huoltajan sekä yhden varhaiskasvatuksen opettajan verran, olimme tähän vas-

taajamäärään oikein tyytyväisiä pitkän odottelun jälkeen. Pystyimme kuitenkin 

hyödyntämään käytettävissä olevaa aikaa ja tekemään taustatyötä aiheeseen liit-

tyen, kun odottelimme tutkimusaineiston valmistumista. Onnistuimme rakenta-

maan kyselylomakkeen, joka tuki meitä alusta alkaen tutkimuskysymyksien vas-

tauksien saamisessa. Oli myös selkeästi oikea ratkaisu asettaa kysymykset 1–9 

pakollisiksi. Tällä pystyimme varmistamaan moninäkökulmaisuuden ja sen, että 

tutkimukseen vastaamiseen panostetaan. 

Kyselylomakkeen hyvänä puolena oli se, että pystyimme kutsumaan tutki-

mukseemme isomman joukon tutkittavia sekä pystyimme kysymään useampia 

kysymyksiä (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195). Sähköinen kyselylomake 
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pystyttiin helposti ja nopeasti lähettämään monille kymmenille ihmisille (Kuula 

2011, 174). Mekin pystyimme nopeasti reagoimaan ja pyytämään lisää tutkitta-

via, joka ei haastatteluissa olisi niin yksinkertaista. Kyselylomaketutkimusta pi-

detään myös hyvänä, koska siihen vastaaminen ei vie paljon aikaa (Hirsijärvi ym. 

2009, 195). Kyselylomakkeeseen vastaaminen on myös monelle helpompaa sen 

vuoksi, koska vastaaja voi valita ajankohdan ja paikan itse. Kyselylomakkeen 

etuna koimme myös sen, että mitkään haittatekijät esimerkiksi meidän ilmeet tai 

eleet, eivät päässeet vaikuttamaan tutkittavien vastauksiin. Aineisto saatiin myös 

saman tien kirjalliseen muotoon, joka ei haastattelussa tapahtuisi. (Kuula 2011, 

174.)   

Kyselylomakkeen huonoina puolina pidetään kuitenkin sitä, että emme voi 

saada varmuutta tutkittavien rehellisyydestä ja he voivat myös ymmärtää kysy-

mykset eri tavalla. Tutkittavilla on todennäköisesti myös erilaiset lähtökohdat ai-

heeseen. (Hirsijärvi ym. 2009, 195.) Vaikka osan huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

opettajien vastauksista olivat lyhyitä, niissä oli oleellinen tieto saatavilla ja tutkit-

tavat olivat ymmärtäneet kyselylomakkeen kysymykset haluamallamme tavalla. 

Jatkossa pyytäisimme tutkimukseen alusta lähtien mahdollisimman monia 

osallistujia, jotta vältyttäisiin viime hetken suurilta muutoksilta ja paineilta. Tut-

kimukseen osallistujille olisi ollut hyvä olla mahdollisuus lähettää muistutus-

viesti tutkimukseen osallistumisesta kyselylomakkeen sulkeutumispäivämäärän 

lähestyessä. Tämä olisi myös mahdollisesti nopeuttanut aineiston kokoon saa-

mista jo aikaisemmin. Tutkimukseen osallistujat olivat kuitenkin meille täysin 

anonyymejä, joten tämä ei meidän tutkimuksemme kohdalla onnistunut. Oli-

simme myös voineet alusta alkaen ottaa huomioon tulevan kaksivuotisen esiope-

tuksen ja näin ollen laajentaa ikäryhmää 5–7-vuotiaisiin lapsiin. 

6.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusmahdollisuu-

det   

Huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettajat toivat esille paljon merkittäviä ajatuk-

sia ja käsityksiä, mitkä tukevat lapsen itsetunnon vahvistumista. Meillä nousi en-

simmäisenä mieleen tuloksissa esiintyneet kasvatuskeinot. Kotioloissa kaikilla ei 
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välttämättä ole selkeitä sääntöjä, miten eri tilanteissa toimitaan tai rutiineja, jotka 

kertovat päivän kulusta. Nämä ovat helposti toteutettavissa niin kotona kuin var-

haiskasvatuksessa.  

Aikuisen on myös helppo tarkastella omaa toimintaansa, käyttäytymistään 

ja puhettaan. Lapset huomaavat helposti esimerkiksi, miten aikuinen toimii epä-

onnistumisten yhteydessä. Jos aikuinen toruu itseään epäonnistumisen hetkellä, 

todennäköisesti lapsi tekee niin myös. Tämän vuoksi itsensä kehuminen on mer-

kittävä taito. Laineen (2005, 57) mukaan itsensä kehumisen taito auttaa lasta toi-

mimaan sekä tuo tietoutta omista taidoistaan. Kehumalla itseään kasvattaja voi 

toimia mallina lapselle.  

Monet aikuisten käyttämät toimintatavat tulevat heidän omilta vanhemmil-

taan ja ne ovat voineet tiedostamatta vaikuttaa heidän itsetuntoonsa negatiivi-

sella tavalla. Aikuiset voivat joutua opettelemaan yhdessä lasten kanssa uusia 

toimintatapoja sekä käyttäytymismalleja eri tilanteisiin. Mielestämme onkin tär-

keä neuvo, että jos kasvattaja tuntee toimivansa samassa tilanteessa usein väärin, 

vaikka ei haluaisi toimia sillä tavalla, olisi tärkeä pohtia omia toimintatapojaan. 

(Trogen 2020.) Yhteinen tekeminen ja aito läsnäolo ovat tärkeitä asioita lapsen 

elämässä. Esimerkiksi pitkän työpäivän jälkeen ei jaksaisi tehdä lapsen kanssa 

asioita, vaan tulee tästä syystä usein annettua peliaikaa tabletilla. Tilanteen voi 

kääntää seuraavalla kerralla niin, että järjestää rentouttavan hetken yhdessä soh-

valla jutellen päivän tapahtumista. Tilanne voi olla myös kiireinen hetki keskellä 

työpäivää, jossa ryhmän lapsi pyytää saada pelata tabletilla. Tällainen kiireinen 

hetki on hyvä kääntää myös kasvattajalle itselleen rauhoittavaksi toiminnaksi 

mahdollisuuksien mukaan. Lautapeli- tai keskusteluhetki lapsien kanssa voi 

avata silmiä monella tapaa päivän mittaan. Yhteinen tekeminen perheen tai lap-

siryhmän kanssa ei vaadi aina suurta rahamäärää tai hienoja ideoita. Tässä tilan-

teessa kasvattaja voi muistella asioita, jotka olivat hänelle lapsena mieluisia. On 

erityisen hyvä muistaa, että tärkeintä lapsille ovat kuitenkin aidosti läsnä olevat, 

kuuntelevat ja hyväksyvät aikuiset ympärillä, jotka tukevat iloisina ja surullisina 

hetkinä.  
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Kirjallisuudessa puhutaan todella paljon itsetunnon vahvistamisen kei-

noista sekä haasteista. Emme törmänneet teksteihin, joissa olisi pohdittu samalla 

myös itsetunnon ylläpitämisen merkitystä. Terveen itsetunnon ylläpitäminen on 

myös erittäin tärkeää sen vahvistamisen rinnalla, vaikka siitä puhutaan todella 

vähän. Lapsen tervettä itsetuntoa voidaan ylläpitää samoilla keinoilla, kuin mitä 

itsetuntoa vahvistetaan. Aikuisen aito läsnäolo sekä perusturvallisuuden tunteen 

ylläpitäminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Lapsen itsetunto on herkkä muutok-

sille ja terveen itsetunnon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Itsetunnon ylläpi-

tämisen keinoja olisikin hyvä saada selkeämmin esille kirjallisuuteen ja eri kou-

lutusjärjestelmiin. Saimme tämän tutkimuksen kautta kuitenkin paljon lisää tie-

toa itsetunnon vahvistamisesta, joka oli myös meidän yhtenä toiveenamme. Tut-

kimuksessa ilmenneet tulokset auttavat myös ammattilaisia ymmärtämään pa-

remmin lasten huoltajien ajatuksia itsetunnon vahvistamisesta. Tällä tavoin mo-

lemmat osapuolet pystyvät tukemaan ja auttamaan toisiaan tämän tärkeän asian 

äärellä. Itsetunnon ylläpitäminen olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen 

aihe.   

Jatkossa itsetunnon aihetta voisi tutkia esimerkiksi haastattelu tai havain-

nointi menetelmällä, koska ne voisivat tuoda aiheeseen erilaista tietoa, mitä me 

onnistuimme saamaan kyselymme kautta. Haastattelumenetelmällä voitaisiin 

tutkijana ehkä päästä ihmisiä tunnetasolla hieman lähemmäs, minkä ansiosta 

voitaisiin saada rehellisempiä ja vilpittömämpiä vastauksia ihmisten ajatuksista 

aiheeseen liittyen. Havainnointimenetelmällä me pääsisimme tutkijana itse nä-

kemään, millaisena tutkimusaiheemme ympäristö oikeasti näyttäytyy. Oivalli-

nen tutkimusasetelma voitaisiin saada myös yhdistelemällä edellä mainittuja tut-

kimusmenetelmiä, koska ne täydentäisivät toisiaan varmasti. Jos hyödynnettäi-

siin esimerkiksi haastattelu ja havainnointi menetelmiä yhdessä, voisimme haas-

tatella tutkittavia ensin heidän käsityksistään tutkittavasta aiheesta, minkä jäl-

keen pääsisimme vielä itse havainnoimaan haastattelussa esiin nousseita asioita 

käytännössä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake huoltajille ja varhaiskasvatuksen opettajille 

 

TAUSTATIEDOT 

 

1. Oletko huoltaja vai varhaiskasvatuksen opettaja?  

 

ITSETUNTO 

 

2. Mitä sinulle tulee mieleen itsetunnon käsitteestä?  

 

3. Mitä terveellä itsetunnolla mielestäsi tarkoitetaan?  

 

4.  Miten mielestäsi esikouluikäisen lapsen terve itsetunto näkyy 

jokapäiväisessä toiminnassa?  

 

TURVALLISUUDEN TUNNE 

 

5. Miten tärkeänä pidät lapsen turvallisuuden tunnetta lapsen itsetunnon 

näkökulmasta?  

 

6. Miten tuet lapsen turvallisuuden tunnetta arjen tilanteissa?  

 

ITSETUNNON TUKEMINEN 

 

7. Miksi mielestäsi esikouluikäisen lapsen itsetunnon tukeminen on 

tärkeää?  

 

8. Millä tavoin tuet esikouluikäisen lapsen itsetuntoa arjessa?  
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9. Kerro kahdesta tilanteesta, joissa olet onnistunut lapsen itsetunnon 

tukemisessa. Kuvaile tilannetta, omaa toimintaasi tilanteessa sekä tilanteen 

vaikutuksia lapsen itsetunnon näkökulmasta.  

 

LOPUKSI 

 

10. Halutessasi voit vielä kertoa jotain itsetunnon tai itsetunnon tukemisen ai-

heesta.  

 

Liite 2. Lasten huoltajille lähetetty saatekirje  

Hyvä huoltaja! 

Opiskelemme varhaiskasvatuksen opettajiksi Jyväskylän yliopistossa. Teemme 

kandidaatintutkielmaamme esikouluikäisen lapsen itsetunnon vahvistamisesta. 

Esikouluikäisiin lapsiin luemme kaikki 5–7-vuotiaat lapset kaksivuotisen esiope-

tuksen vuoksi. Tutkimuksessamme tavoitteena on tarkastella, mitä näkemyksiä 

esikouluikäisten lasten huoltajilla ja varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsen it-

setunnon tukemisesta. Voit osallistua tutkimukseemme, mikäli olet 5–7-vuotiaan 

lapsen huoltaja. Kyselylomakkeessa on yhteensä 9 avointa kysymystä.  

 

Käsittelemme tutkimusaineistoa luottamuksellisesti. Säilytämme vastaajien vas-

taukset anonyymeinä eli heidän henkilöllisyytensä ei tule ilmi. Tutkimusky-

selyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Halutessanne kyselyyn vastaamisen voi 

keskeyttää. Kyselylomakkeen vastauksia hyödynnämme ainoastaan tähän tutki-

mukseen ja hävitämme tutkimusaineiston tutkimuksen ollessa valmis. Kyselyyn 

voi vastata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Aikaa vastaamiseen kuluu 

noin 15–20 minuuttia. Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn viimeistään maa-

nantaihin 05.07.2021 mennessä.  

 

Vastaamalla kyselyymme myönnät luvan käyttää vastauksiasi tutkimukses-

samme.  

 



50 
 

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseemme! Mikäli sinulla on kysymyksiä tutki-

mukseemme liittyen, olethan meihin yhteydessä, vastaamme mielellämme!  

 

Kesäisin terveisin  

Annika Tyynelä & Minna Mäkinen  

 

Liite 3. Lasten varhaiskasvatuksen opettajille lähetetty saatekirje  

Hyvä varhaiskasvatuksen opettaja!  

Opiskelemme varhaiskasvatuksen opettajiksi Jyväskylän yliopistossa. Teemme 

kandidaatintutkielmaamme esikouluikäisen lapsen itsetunnon vahvistamisesta. 

Esikouluikäisiin lapsiin luemme kaikki 5–7-vuotiaat lapset kaksivuotisen esiope-

tuksen vuoksi. Tutkimuksessamme tavoitteena on tarkastella, mitä näkemyksiä 

esikouluikäisten lasten huoltajilla ja varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsen it-

setunnon tukemisesta. Voit osallistua tutkimukseen, jos työskentelet tällä het-

kellä tai olet aiemmin työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajan 5–7-vuotiai-

den lapsien ryhmässä. Kyselylomakkeessa on yhteensä 9 avointa kysymystä.  

 

Käsittelemme tutkimusaineistoa luottamuksellisesti. Säilytämme vastaajien vas-

taukset anonyymeinä eli heidän henkilöllisyytensä ei tule ilmi. Tutkimusky-

selyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Halutessanne kyselyyn vastaamisen voi 

keskeyttää. Kyselylomakkeen vastauksia hyödynnämme ainoastaan tähän tutki-

mukseen ja hävitämme tutkimusaineiston tutkimuksen ollessa valmis. Kyselyyn 

voi vastata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Aikaa vastaamiseen kuluu 

noin 15–20 minuuttia. Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn viimeistään maa-

nantaihin 05.07.2021 mennessä.  

 

Vastaamalla kyselyymme myönnät luvan käyttää vastauksiasi tutkimukses-

samme.  

 

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseemme! Mikäli sinulla on kysymyksiä tutki-

mukseemme liittyen, olethan meihin yhteydessä, vastaamme mielellämme!  
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Kesäisin terveisin  

Annika Tyynelä & Minna Mäkinen   
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