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Minäkäsitys (self-concept) ja itsetunto (self-esteem) ovat moniselitteisiä subjektiivisia ilmiöitä, 
jotka saattavat muuttua elämän aikana useaankin kertaan. Käsitteitä saatetaan käyttää synonyy-
meina, vaikka ne eivät tarkoita samaa asiaa. Käsitteet liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa. 
Minäkäsitys on ihmisen kokonaisnäkemys itsestään ja itsetunto liittyy vahvemmin käsityksiin 
toisten arvioista itsestä. Sosiaalisella ympäristöllä (social environment) tarkoitetaan ryhmiä, 
joihin kuulumme. Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten terveyteen. Sosiaali-
sella ympäristöllä on merkittävä rooli lasten minäkäsityksessä ja itsetunnossa. Minäkäsityksen 
ja itsetunnon rakentuminen lähtee jo varhaislapsuudesta, jolloin vanhempien tulisi luoda tur-
vallinen ja kannustava kasvuympäristö lapselle.   
  
Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen ympäristön 
yhteyttä lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Katsauksen tarkoituksena oli myös selvittää, 
mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat tähän yhteyteen. Lapsella tarkoitetaan tässä katsauksessa 
0–18-vuotiasta. Tutkielmaan valikoitui kuusi tutkimusta, jotka olivat vertaisarvioituja ja jul-
kaistu vuosina 1997–2019. Katsauksen kirjallisuushaku tehtiin 18.10.2021 ja haku rajattiin riit-
tävän tarkalla hakulausekkeella. Lisäksi seuraavat hakukriteerit poissulki tutkimuksia: 1) viite 
käsitteli sairaita, vammautuneita tai hoidossa olevia, 2) viite käsitteli rajoittunutta otantaa, kuten 
kodittomia tai huostaan otettuja, 3) viitteessä ei oltu mitattu sosiaalisen ympäristön, sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tai sosiaalisten suhteiden yhteyttä lasten minäkäsitykseen tai itsetuntoon ja 
4) viite käsitteli yli 18–vuotiaita. 
 
Kaikissa tutkimuksissa oli havaittu vähintään yhden sosiaalisen ympäristön tekijän ja lasten 
minäkäsityksen tai itsetunnon välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys. Lisäksi tutkimuksissa oli 
havaittu neljä tekijää, jotka mahdollisesti vaikuttavat tähän yhteyteen: 1) narsismi, 2) kiinty-
myssuhteen taso ja sukupuoli, 3) koetun sosiaalisen tuen tärkeys ja 4) toiset suhteet. 
 
Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus lisäsi tietoa siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä lasten 
minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaalinen ympäristö 
on yhteydessä minäkäsityksen ja itsetunnon muutoksiin lapsilla. Tulokset tukevat aikaisempaa 
tutkimusta sosiaalisen ympäristön ja lasten minäkäsityksen sekä itsetunnon välisestä yhtey-
destä. Lisäksi katsaus osoitti, että lisätutkimus sosiaalisen ympäristön yhteydestä lasten minä-
käsitykseen ja itsetuntoon on tarpeellista. Tutkimustieto on tarpeellista, jotta lasten minäkäsi-
tystä ja itsetuntoa voidaan vahvistaa ja ylläpitää varhaislapsuudesta lähtien. 
 
 
Asiasanat: minäkuva, minäkäsitys, itsetunto, sosiaalinen ympäristö, lapsi 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kasvaessaan lapset rakentavat näkemyksiään itsestään ja paikastaan maailmassa, mikä 

tunnetaan minäkäsityksenä (Brummelman ym. 2017). Käsitteellä minäkäsitys tarkoitetaan 

ihmisen kokonaisnäkemystä itsestään, mikä muodostuu ihmisen kokemuksista, arvoista ja 

asenteista (Aho 2005, 23; Shavelson ym. 1976, DeBettignies & Goldstein 2020 mukaan). 

Minäkäsityksen on havaittu ohjaavan ihmisen käyttäytymistä: ihmisen toiminta perustuu siihen, 

millainen käsitys hänellä on itsestään (Seymour 1973; Aho 1996, 11). 

 

Itsetunto on määritelmän mukaan ihmisen subjektiivinen arvio omasta itsestä, ja näin ollen se 

ei välttämättä heijasta suoraan yksilön objektiivisia kykyjä tai saavutuksia (Leary & Baumeister 

2000). Itsetunto liittyykin vahvemmin käsityksiin toisten arvioista itsestä (Leary & Baumeister 

2000). Useat teoreetikot ovat esittäneet, että itselle merkittävät ihmissuhteet vaikuttavat 

itsetuntoon (Wagner ym. 2017; Harris & Orth 2020). Esimerkiksi sosiometriteorian 

(Sociometry theory) mukaan itsetunnon ainoa tarkoitus on toimia järjestelmänä, jolla seurataan 

muiden reaktioita itseen (Leary & Baumeister 2000). Kiintymyssuhdeteorian (Attachment 

theory) periaatteiden ytimessä on ajatus, että ihmissuhteet liittyvät suoraan itsetuntoon 

(Ainsworth 1973; Bowlby 1973, 1980, 1982, 1988; Sroufe, 2002; Thompson 2006, Harris & 

Orth 2020 mukaan).   

 

Minäkäsitys ja itsetunto ovat kuitenkin termejä, jotka helposti sekoitetaan keskenään tai tutkijat 

käyttävät niitä toistensa synonyymeina (Marsh & Martin 2011; DeBettignies & Goldstein 

2020). Tutkijat eri tutkimusaloilta saattavat käyttää myös erilaisia määritelmiä näille termeille 

(Köller & Baumert 2006; Hosogi ym. 2012). Yhteistä konsensusta määritelmille ei kuitenkaan 

ole vielä löytynyt (Hosogi ym. 2012). 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen ympäristön sekä itsetunnon 

ja minäkäsityksen yhteyttä 0–18-vuotiailla lapsilla, sillä minäkäsityksen ja itsetunnon on 

havaittu muotoutuvan sosiaalisen ympäristön vaikutuksista. Lisäksi tutkielman tavoitteena oli 

tarkastella niitä tekijöitä, mitkä mahdollisesti vaikuttivat sosiaalisen ympäristön ja lasten 

minäkuvan sekä itsetunnon yhteyteen.  
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2 IHMINEN SOSIAALISESSA KONTEKSTISSA  

 

 

2.1 Ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena 

 

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että tietoa tarvitaan ih-

miseen vaikuttavista fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä, ymmär-

tääksemme ihmisen toimintaa (Ojanen ym. 2004, 35). Ihmisen sosiaalisuudella taas tarkoitetaan 

sitä, että hän on monin eri tavoin yhteydessä muihin ihmisiin, eikä tule toimeen ilman heitä 

(Ojanen ym. 2004, 34). Ihmiset ovat luonnostaan sosiaalisia, ja ihmisten perustarpeisiin kuuluu 

ihmissuhteiden ylläpitäminen ja ryhmiin kuuluminen (Sacco & Ismail 2014). Sosiaalisuus on-

kin yksi tärkeimmistä ihmisenä olemisen ulottuvuuksista, sillä ihmistä ei ole luotu olemaan 

yksin (Niemi 2013, 61). Esimerkiksi ihmisten selviytyminen ja lisääntyminen ovat hyötyneet 

suuresti luontaisesta sosiaalisuudestamme (Leary & Baumeister 1995, Sacco & Ismail 2014 

mukaan). Sosiaalisuudessa voi olla myös ongelmia, ja nämä ongelmat liittyvät keskeisesti mo-

niin eri mielenterveyden häiriöihin (Burt ym. 2008). 

 

Ahon (2005, 114) mukaan sosiaalinen pätevyys (social competence) on niin laaja käsite, ettei 

sen määritelmä ole monisäikeisyytensä takia saanut yleistä hyväksyntää. Burtin ym. (2008) mu-

kaan sosiaalinen pätevyys määritellään kyvyksi käsitellä sosiaalista vuorovaikutusta tehok-

kaasti: yksilö tulee toimeen hyvin muiden kanssa, hänellä on kyky luoda ja ylläpitää läheisiä 

suhteita sekä pystyy sopeutumaan ja reagoimaan sosiaalisissa tilanteissa. Junttila ym. (2006) 

mainitsevat, että Rubin ja Rose-Krasnor (1992) määrittelivät sosiaalisen pätevyyden "kyvyksi 

saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja samalla ylläpitää po-

sitiivisia suhteita muiden kanssa ajan mittaan ja eri tilanteissa". 

 

Sosiaalinen pätevyys on tärkeä tekijä ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, ja sen us-

kotaan kehittyvän vähitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana useiden tekijöiden kautta (Tuerk 

ym. 2020). Sosiaalisella pätevyydellä on tärkeä rooli myös akateemisen menestyksen, elämään 

tyytyväisyyden, mielenterveyden ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta koko ihmisen elin-

ajan (Tuerk ym. 2020). Jokaisen ihmisen sosiaalinen pätevyys tulee kuitenkin suhteuttaa tilan-

teeseen, ympäröivään kulttuuriin sekä lasten kanssa varsinkin myös ikävaiheeseen (Rose-Kras-

nor 1997).  
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Sosiaaliset taidot on yksi sosiaalisen pätevyyden alakäsitteistä (Rose-Krasnor 1997). Tuerk ym. 

(2020) totesivat Cacioppoon (2002) viitaten, että sosiaaliset taidot (social skills) ovat edellytys 

muiden ihmisten kanssa vuorovaikuttamiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Sosiaaliset taidot 

ovat opittuja käyttäytymisen muotoja, joihin saattaa vaikuttaa ihmisen synnynnäinen tempera-

mentti (Aho 2005, 115–116). Sosiaalisten taitojen osaaminen voi johtaa positiivisempaan sosi-

aaliseen minäkäsitykseen ja voi määrittää, missä määrin lapset pystyvät menestymään (Riggio, 

Throckmorton & DePaole 1990, Sarkova ym. 2013 mukaan). 

 

Lapsen sosiaalinen kehitys ja sosiaaliset taidot saavat pohjan varhaisista kokemuksista (Kelti-

kangas-Järvinen 2012). Jo varhain syntyvä kiintymyssuhde lapsen ja hoitajan välillä on keskei-

nen tekijä sosiaalisten taitojen oppimisessa ja sosiaalistaa lapsen (Keltikangas-Järvinen 2012). 

Varhaisten kokemusten lisäksi sosiaaliselle kehitykselle luo pohjaa aivojen kehittyminen, ja 

lapsuudessa sosiaaliset taidot kehittyvät asteittain lisääntyvän aivojen erikoistumisen ja ympä-

ristövuorovaikutuksen myötä (Tuerk ym. 2020). Lapsen ulkoiset ja sisäiset attribuutit sekä ai-

vojen kehitys toimivat dynaamisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus tukee 

lapsen kognitiivisia toimintoja, jotka määrittävät sosiaalisia taitoja (Tuerk ym. 2020). 

 

2.2 Sosiaalinen ympäristö 

 

Ihmisen ympäristöä voidaan ajatella fyysisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien kautta (Yen & 

Syme 1999). McNeill ym. (2006) mainitsevat, että yleisesti ottaen sosiaalisen ympäristön ulot-

tuvuuksiin kuuluvat ihmisten väliset suhteet (sosiaalinen tuki ja sosiaaliset verkostot), sosiaali-

nen eriarvoisuus (sosioekonominen asema, tuloerot, mahdollinen rotusyrjintä) sekä naapuruus- 

ja yhteisöpiirteet (sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen pääoma). Sosiaalinen ympäristö 

käsittää siis kaikki ne ryhmät, joihin kuulumme (Yen & Syme 1999). Nämä sosiaalisen ympä-

ristön ulottuvuudet menevät toisinaan päällekkäin ja toimivat useilla tasoilla, mikä kuitenkin 

korostaa monien näiden ulottuvuuksien keskinäistä yhteyttä, ja niiden yhteistä vaikutusta ter-

veyteen ja käyttäytymiseen (McNeill ym. 2006). 

 

Huttusen (2020) mukaan sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten terveyteen. So-

siaalisen ympäristön eri ominaisuudet voivat vaikuttaa ihmisen terveyteen ja käyttäytymiseen 

suoraan tai epäsuorasti välitysmekanismien kautta (McNeill ym. 2006). Terveys, onnellisuus ja 

menestys riippuvat suuresti sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä muihin ihmisiin (Leary & 

Baumeister 2000). Ihmisiltä saatu tuki suojaa sairauksilta, parantaa toipumismahdollisuuksia 
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sairastuneilla ja edistää terveyttä (Huttunen 2020), sekä mahdollistaa tai rajoittaa terveyttä edis-

tävän käyttäytymisen omaksumista (McNeill ym. 2006). Tähän sosiaalisen tuen terveyttä edis-

tävään vaikutukseen yhtyy myös Demaray ym. (2007), jotka mainitsevat sosiaalisen tuen ole-

van tärkeä tekijä lasten hyvinvoinnin kannalta. 
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ITSETUNTO: 

Mikä on minun arvoni ja 

merkitykseni? 

- itsetuntemus 

- itsearvostus 

- itseluottamus 

3 MINÄKUVA JA ITSETUNTO 

 

3.1 Minuuden eri ulottuvuudet  

 

Käsitteenä minä (self) on hyvin moniselitteinen subjektiivinen ilmiö (Facco ym. 2019). Termin 

moniselitteisyyteen vaikuttaa muun muassa sen eri merkitys eri länsimaisilla kielillä: Englan-

nissa termi viittaa lähinnä itsetietoisuuteen ja identiteettiin, kun taas saksalainen termi ”selbst” 

viittaa myös sisäiseen olemukseen (Facco ym. 2019). Ojasen ym. (2004, 94) mukaan ihmisen 

minä muodostuu psyykkisistä rakenteista ja prosesseista, joiden avulla ihminen tulkitsee maa-

ilmaa ja ohjaa toimintaansa. Minä muodostaa tietynlaisen pysyvyyden tunteen: minä olen minä 

tilanteesta ja ajankohdasta riippumatta (Ojanen ym. 2004, 94). Ojasen ym. (2004, 81) mukaan 

minäkäsitys, itsetunto ja identiteetti ovat minän tärkeimmät rakenteet (kuvio 1). Minään kuuluu 

lisäksi ihmisen tiedostamattomia alueita, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan ja kokemuksiin 

(Ojanen ym. 2004, 81, 94). Tässä tutkielmassa minän rakenteista käsitellään minäkäsitystä ja 

itsetuntoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Minän tärkeimmät rakenteet mukaillen Ojanen ym. (2004, 81). 

 

 

 

MINÄKÄSITYS:  

Millainen minä olen? 

IDENTITEETTI: 

Kuka minä olen ja mihin 

kuulun? 

TIEDOSTAMATON MINÄ 

MINÄ 
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3.1.1 Minäkäsitys ja minäkuva 

 

DeBettigniesin ja Goldsteinin (2020) mukaan minäkäsitys (self-concept) ja minäkuva (self-

image) ovat termejä, joita usein käytetään toistensa synonyymeina. Tässä tutkielmassa käyte-

tään pääasiallisesti termiä minäkäsitys. Minäkäsitys on ihmisen kokonaisnäkemys itsestään 

(Aho 2005, 23; Shavelson ym. 1976, DeBettignies & Goldstein 2020 mukaan). Tämä kokonais-

näkemys sisältää kokemukset menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta yhdistettynä 

yksilön arvoihin, tunteisiin, ihanteisiin ja asenteisiin (Aho 2005, 23; DeBettignies & Goldstein 

2020). Minäkäsitys on suhteellisen pysyvä käsitys itsestä (Shavelson ym. 1976, DeBettignies 

& Goldstein 2020 mukaan), kun taas itsetunto saattaa vaihdella jopa päivänkin aikana useaan 

kertaa (Niemi 2013, 15). 

 

Minäkäsityksessä voidaan erottaa kolme ulottuvuutta, jotka ovat 1) reaaliminäkäsitys, 2) ihan-

neminäkäsitys ja 3) normatiivinen minäkäsitys (Aho 1996, 15; Aho 2005, 23). Reaaliminäkä-

sitys on tiedostettu ja todellinen käsitys itsestä, ihanneminäkäsitys on sellainen, millainen yksilö 

haluaisi olla ja normatiivinen minäkäsitys ajattelee, millaisena muut ihmiset pitävät yksilöä ja 

mitä he haluavat yksilön olevan (Aho 2005, 23). Ahon (1995, 18; 2005, 23–24) mukaan nämä 

kolme minäkäsityksen ulottuvuutta voidaan jokainen jakaa vielä neljään osa-alueeseen, joita 

ovat 1) suoritusminäkuva (akateeminen minäkuva): minkälainen olen kognitiivisissa suoritus-

tilanteissa, 2) sosiaalinen minäkuva: minkälainen olen ryhmän jäsenenä, 3) emotionaalinen mi-

näkuva: minkälainen olen tunteiltani ja luonteenpiirteiltäni ja 4) fyysis-motorinen minäkuva: 

minkälainen olen ulkoisilta ja fyysisiltä ominaisuuksiltani (Aho 1996, 18; 2005, 23–24). Kuvi-

ossa 2 selkeytetään minäkäsityksen monet ulottuvuudet Ahon (1996) mukaan.  

 

On kuitenkin huomioitava, ettei Ahon (1996) minäkäsityksien ulottuvuuksien jaottelutapa ole 

ainut laatuaan. Shavelson (1976) on tehnyt minäkäsityksen mallin, jota myöhemmin Herbert 

Marsh on laajentanut (Marsh 1989).  Shavelsonin mallin mukaan minäkäsitys on moniulottei-

nen ja hierarkkisesti järjestäytynyt, sekä se erilaistuu iän myötä (Marsh 1989). Marsh (1989) 

mainitsee, että Shavelsonin mallin mukaan hierarkian huipulla on yleinen minäkäsitys, joka 

jaetaan akateemiseen ja ei-akateemiseen minäkäsitykseen. Näistä ei-akateeminen minäkäsitys 

jaetaan edelleen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja fyysiseen minäkäsitykseen (Marsh 1989). 
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KUVIO 2. Minäkäsityksen monet ulottuvuudet Ahon (1996) mukaan. 

 

Minäkäsitys on yksi ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia (Aho 1996, 11). Minäkäsitystä pidetään 

erittäin tärkeänä ja vaikuttavana tekijänä, koska se liittyy läheisesti ihmisten käyttäytymiseen 

sekä erilaisiin tunne- ja kognitiivisiin tuloksiin, kuten onnellisuuteen, ahdistuneisuuteen ja aka-

teemisiin saavutuksiin (Marsh & Martin 2011). Ihmisen toiminta perustuu siihen, millainen kä-

sitys hänellä on itsestään, eikä hän toimi sen mukaan millaiset ovat hänen kykynsä tai ominai-

suutensa (Seymour 1973; Aho 1996, 11). Aho (1996, 11) mainitsee, että ihmisen perimmäisenä 

tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa omaa minäkäsitystään, ja se vaikuttaa siihen, minkälaista 

tietoa ihminen ottaa vastaan ympäristöstään. Ihminen siis valikoi ympäristöstään tietoa minä-

käsityksensä perusteella (Aho 1996, 11; Aho 2005, 20). Minäkäsityksen avulla ihminen pysyy 

psyykkisesti tasapainossa, sillä minäkäsitys pitää yllä sisäistä johdonmukaisuutta ajatusten, tun-

teiden ja havaintojen välillä (Aho 1996, 11). Ihmisen minäkäsitys määrään hänen odotuksiaan, 

hän tulkitsee maailmaa sen avulla ja antaa merkityksen kokemuksilleen (Aho 1996, 11).  

 

Ahon (2005, 33) mukaan ihmisen minäkäsitys kehittyy vähitellen. Herkintä aikaa minäkäsityk-

sen kehittymiselle ovat ikävuodet 6–13, koska siinä vaiheessa lapsen arviointi-, päättely- ja 

havaintokyvyt ovat kehittyneet riittävästi. Lapsi saa vertailukohteita sosiaalisen ympäristön laa-

jentuessa kouluympäristöön (Aho 2005, 33), jolloin sosiaaliset roolit ja ihmissuhteet muuttuvat 

MINÄKÄSITYS 

Reaaliminäkäsitys Ihanneminäkäsitys Normatiivinen minäkäsitys 

Suoritusminäkuva 

Sosiaalinen minäkuva 

Emotionaalinen minäkuva 

Fyysis-motorinen minäkuva 
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(Pletsch ym. 2010). Osa tutkijoista on tosin ollut myös sitä mieltä, että minäkäsitys kehittyy jo 

2–3-vuoden iässä tai jopa aikaisemmin, mutta riippumatta siitä missä iässä minäkäsitys kehit-

tyy, minäkäsityksen perusta luodaan jo vanhempien ja vauvan välisessä tunnesuhteessa (Aho 

2005, 33–34). Myös Lahikainen (2014, luku 3) mainitsee, että kolmen ensimmäisen elinvuoden 

aikana lapsen käsitykset omasta arvostaan vakiintuu, mutta käsitykset jatkavat kehittymistä 

edelleen vuorovaikutuksen myötä. Yleensä minäkäsitys heikkenee esiteini-iässä ja nuoruusiän 

alussa, tasoittuu keskinuoruudessa ja lisääntyy myöhäisessä nuoruusiässä, sekä varhaisessa ai-

kuisiässä (Van Zandel ym. 2015, DeBettignies & Goldstein 2020 mukaan). 

 

3.1.2 Itsetunto 

 

Itsetunto-käsitteen määrittely on hankalaa, sillä käsitettä näkee tieteellisessä kirjallisuudessakin 

usein käsiteltävän rinnakkaisena muiden samankaltaisten termien kanssa. Itsetunto on negatii-

vinen tai positiivinen asenne, mikä yksilöllä on itseään kohtaan (Rosenberg 1979, Stets & Burke 

2014 mukaan) tai kuten Leary ja Baumeister (2000) ovat todenneet, itsetunto on ihmisen sub-

jektiivinen arvio omasta itsestä. Itsetunto voidaan jakaa eri ulottuvuuksiin, joista ei ole selkeää 

konsensusta. Seuraavissa kappaleissa esittelen muutaman eri itsetunnon ulottuvuuksien jaotte-

lutavan. 

 

Stetsin ja Burken (2014) mukaan itsetunto voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen. Nämä ovat 

1) itsekunnioitus (self-worth), 2) minäpystyvyys (self-efficacy) ja 3) aitouden tunne / autentti-

suus (sense of authencity / authencity). Itsekunnioitus tarkoittaa sitä, että ihmiset tuntevat it-

sensä hyvinä ja arvokkaina. Itsekunnioitus perustuu ajatukseen, että yksilöt haluavat nähdä it-

sensä suotuisasti ja he toimivat tavalla, joka ylläpitää ja vahvistaa tätä positiivista kuvaa itsestä 

(Stets & Burke 2014). Minäpystyvyys taas tarkoittaa sitä, missä määrin ihmiset kokevat, että 

heillä on kyky vaikuttaa ympäristöön (Gecas 1989, Stets & Burke 2014 mukaan). Aitouden 

tunne tai autenttisuus liittyy yksilön sisäisiin tai henkilökohtaisiin standardeihin sen suhteen, 

kuka hän todella on (Erickson 1995, Stets & Burke 2014 mukaan).  

 

Niemen (2013, 15) ja Ojasen ym. (2004, 84) mukaan itsetunnon kolme ulottuvuutta ovat: 1) 

itsensä tunteminen, 2) itseensä luottaminen ja 3) itsensä arvostaminen. Itsetunto on yksilön sub-

jektiivinen arvio, ajatus ja käsitys itsestään, sekä itsetunto voi vaihdella kokemusten ja elämän-

tilanteiden mukaan (Leary & Baumeister 2000; Niemi 2013, 18). Ojanen ym. (2004, 84–85) 
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mainitsevat, että itsetuntemukseen liittyy omien persoonallisuuspiirteiden, heikkouksien ja vah-

vuuksien tuntemusta. Mikäli ihmisen oma arvio omasta itsestään vastaa kohtuullisen hyvin 

muiden ihmisten tekemiä arvioita hänestä, on itsetuntemus hyvällä pohjalla (Ojanen ym. 2004, 

85). Itsearvostus tarkoittaa sitä, että ihminen kunnioittaa itseään, arvostaa itseään, hyväksyy 

itsensä ja on tyytyväinen itseensä sellaisena kuin on (Ojanen ym. 2004, 85). Ojasen ym. (2004, 

85) mukaan itseluottamus koostuu omista menestyksen tai onnistumisen odotuksista, ja uskosta 

siihen, että omat yrityksen tuottavat tulosta.  

 

Leary & Baumeister (2000) mukaan itsetunto voidaan jakaa tilanneitsetuntoon (state self-es-

teem) ja piirreitsetuntoon (trait self-esteem). Tilanneitsetunnon määritelmän mukaan itsetunto 

voi vaihdella eri tilanteissa: miten ihminen arvioi itseään tietyllä hetkellä. Piirreitsetunto on 

ihmisen pitkäaikainen ja tyypillinen arviointi omasta itsestä (Leary & Baumeister 2000). Piir-

reitsetunto heijastaa ihmisen yleistä käsitystä siitä, että hän on sellainen henkilö, jota muut ar-

vostavat ja hyväksyvät (Leary 1999). 

 

Korkea itsetunto liittyy edistyneempään oma-aloitteellisuuteen, onnellisuuteen sekä elämäntyy-

tyväisyyteen (Buhrmester et al. 1988, Diener & Diener 1995, LePine & Van Dyne 1998, Furn-

ham & Cheng 2000, Raevuori ym. 2007 mukaan). Hosogi ym. (2012) mainitsee, että positiivi-

nen itsetunto tukee psyykkistä vakautta ja positiivista sosiaalista aktiivisuutta sekä on olennai-

nen osa lapsen psyykkistä kehitystä. Positiivinen itsetunto suojelee lapsia ja nuoria henkiseltä 

ahdistukselta ja masentuneisuudelta sekä auttaa heitä selviytymään vaikeista ja stressaavista 

elämäntilanteista (Hosogi ym. 2012). Niemen (2013,12) mukaan terveen itsetunnon omaava 

ihminen tuntee ja hyväksyy itsensä sekä tunteensa sellaisinaan. Terve itsetunto edistää mielen-

rauhaa, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä (Niemi 2013, 51). Lisäksi Niemi (2013, 52) mainitsee, 

että terveen itsetunnon omaavalla ihmisellä on kyky luottaa itseensä ja liittää itseensä myöntei-

siä ominaisuuksia, hän tuntee itsensä arvokkaaksi ja taitavaksi. Orth ja Robins (2014) ovat sa-

maa mieltä, ja mainitsevat, että terve itsetunto ennustaa menestystä ja terveyttä elämän eri osa-

alueilla. 

 

Hosogi ym. (2012) mainitsevat Mendelson ym. (2002) ja Eiber ym. (2003) viitaten, että psyki-

atrisen häiriön esiintyminen liittyy alhaiseen itsetuntoon. Lapsilla on riski saada sosiaalisia ja 

psyykkisiä ongelmia, mikäli itsetunto on vaurioitunut (Hosogi ym. 2012). Lisäksi alhainen it-

setunto on yhdistetty rikollisuuteen, päihteiden väärinkäyttöön, masennukseen ja yksinäisyy-

teen (Leary 1999) sekä myös syömishäiriöihin (Whisman & Kwon 1993, Button et al. 1996, 
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Kendler et al. 2002; 2006, Raevuori 2007 ym. mukaan). Tosin myös korkeallakin itsetunnolla 

on pimeä puolensa, sillä sen on havaittu olevan yhteydessä aggressiivisuuteen sekä narsismiin 

(Stets & Burke 2014). Narsistiselle yksilölle on ominaista liiallinen itsekunnioitus ja itsensä 

ylistäminen (Orth & Robins 2014). 

 

Itsetunto alkaa kehittyä jo varhain, kun lapsi peilaa itseään vanhempien reaktioista (Niemi 2013, 

39). Lapset saavat hyvän pohjan itsensä arvostamiselle ja itseensä luottamiselle, kun he saavat 

paljon hyväksyntää ja kannustusta (Niemi 2013, 39). Orth ja Robins (2014) mainitsevat, että 

itsetunto nousee murrosiästä keski-ikään, ja itsetunnon huippu on noin 50–60-vuotiaana. Sen 

jälkeen itsetunto laskee kiihtyvällä tahdilla vanhuuteen. Tosin on muistettava, että itsetunnon 

vaihtelussa on yksilöllisiä eroja (Orth & Robins 2014). Lisäksi sukupuolten välillä on havaittu 

eroa itsetunnossa, ja yleensä tytöillä on alhaisempi itsetunto verrattuna poikiin (Hosogi ym. 

2012).  

 

3.1.3 Minäkäsitys, itsetunto ja sosiaalinen ympäristö 

  

Minäkuva ja itsetunto kehittyvät ja kasvavat vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa, 

joista tärkeimpänä vaikuttajana on ydinperhe (Niemi 2013, 15; Keizer ym. 2019). Myös Hosogi 

ym. (2012) mainitsee myös, että koti on ensimmäinen paikka, jossa lapset rakentavat suhteita 

muihin ihmisiin.  Ihmisen itsetunto ja minäkäsitys rakentuu perheen lisäksi myös merkittävästi 

suhteessa ikätovereihin, sukulaisiin ja muihin ystäviin (Niemi 2013, 15–16).  

 

Lasten positiivisen itsetunnon kehittymiseen on havaittu vaikuttavan neljä tekijää: 1) vanhem-

man ja lapsen suhde, 2) itsensä hyväksyminen 3), sosiaalinen käyttäytyminen ja 4) keinot, joilla 

pyritään selvittämään lapsen ei-toivottuja tunteita (Hosogi ym. 2012). Vanhempien alhainen 

itsetunto, emotionaalinen epävakaus, vähäinen huolenpito lapsesta sekä vanhempien luoma 

elinympäristö, joka oli fyysisesti, älyllisesti ja emotionaalisesti köyhtynyt, korreloi lasten huo-

non itsetunnon kanssa. Lasten kykyyn suhtautua myönteisesti itseensä vaikuttaa se, kuinka hei-

dän vanhempansa kohtelevat heitä (Hosogi ym. 2012; Keizer ym. 2019). Vanhempien läsnä-

olollaan luoman perusturvallisuuden myötä lapselle kehittyy myönteinen minäkuva – on siis 

tärkeää, että lapsi saisi mahdollisimman paljon hyvää palautetta toiminnastaan ja mahdollisim-

man vähän arvostelua (Niemi 2013, 40). Vahvan itsetunnon omaavat lapset ovat saaneet van-

hemmiltaan arvostusta ja hyväksyntää, sekä he ovat päässeet perheessään tasavertaisina per-

heenjäseninä kantamaan vastuuta ja päättämään asioista (Aho 2005, 41).  
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Lasten kasvaessa sosiaalinen ympäristö laajenee naapurustoon ja kouluun (Hosogi ym. 2012). 

Kouluikä on lasten itsetunnon kannalta merkittävä vaihe (Niemi 2013, 40). Kouluiässä lapset 

alkavat arvioida itseään akateemisesta, sosiaalisesta, emotionaalisesta ja fyysisestä näkökoh-

dasta, sekä näihin vaikuttavat ystävien ja opettajien kanssa olevat keskinäiset suhteet (Hosogi 

ym. 2012). Tutkimukset ovat osoittaneet, että ikätovereilla on todellakin vahva vaikutus nuor-

ten itsetuntoon: on havaittu, että nuorilla, joilla on ystäviä ja joilla on korkea ystävyyssuhteen-

laatu, omaavat paremman itsetunnon (Keizer ym. 2019). Ahon (2005, 42) mukaan opettaja voi 

vaikuttaa lasten itsetuntoon myönteisesti tai kielteisesti omalla käyttäytymisellään. 

 

3.2 Minäkäsityksen ja itsetunnon mittaaminen  

 

Guerin & Tatlow-Golden (2018) mainitsevat, että itsetunnon sekä minäkäsityksen mittarit ovat 

laajalti käytössä psykologisessa tutkimuksessa. Psykologisen tutkimuksen peruslähtökohta on, 

että mittarit luotettavia ja päteviä, sekä mittaavat sitä asiaa, mitä niillä on tarkoitus mitata (Gue-

rin & Tatlow-Golden 2018). Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mittarit olisivat sisällöltään mah-

dollisimman johdonmukaisia ja vakaita (Guerin & Tatlow-Golden 2018).  

 

Guerin ja Tatlow-Goldenin (2018) mukaan itsetuntoa ja minäkäsitystä mittaavat mittarit vaih-

televat huomattavasti sekä rakenteeltaan että sisällöltään, mikä herättää kysymyksiä siitä, mitkä 

mittarit ovat pätevimpiä mittaamaan itsetuntoa ja minäkäsitystä. DeBettigniesin ja Goldsteinin 

(2020) mukaan minäkäsitystä mitataan tyypillisesti itseraportoinnilla. Yleisimpiä mittareita 

ovat Rosenbergin itsetuntoasteikko (Rosenberg Self-Esteem Scale) ja Piers-Harrisin lapsille 

suunnattu itsetuntoasteikko (Piers-Harris Self-Concept Scale for Children) (DeBettignies & 

Goldstein 2020). Guerin ja Tatlow-Golden (2018) mainitsevat, että kolme pääasiallista lapsille 

suunniteltua minäkäsityksen ja itsetunnon mittaria ovat jo aiemmin mainittu Piers-Harrisin lap-

sille suunnattu itsetuntoasteikko sekä sen lisäksi SDQ-I-kysely (Self-Description Questionnaire 

I) ja Harterin itsehavainnointi profiili lapsille (Self-Perception Profile for Children, Harter 

1985). Näiden mittareiden lisäksi lapsille on suunnattu SSCS-asteikko (Student Self-Concept 

Scale) minäkäsityksen mittaamiseen (Gresham 1995).  

 

Yleisesti ottaen itsetuntoa ja minäkäsitystä mittaavat mittarit ovat luotettavuudeltaan ja toistet-

tavuudeltaan toimivia, mutta joitakin haasteita löytyy (Guerin & Tatlow-Golden 2018). Esi-
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merkiksi monet lasten minäkäsityksen näkökohdista ja merkityksistä puuttuvat näistä mitta-

reista, mikä vaikuttaa mittareiden sisällön validiteettiin (Guerin & Tatlow-Golden 2018). But-

lerin ja Gassonin (2005) mukaan minäkäsityksen ja itsetunnon itseraportointi mittarit ovat haas-

tavia myös sen vuoksi, että tutkittavien mieliala ja motivaatio saattavat vaikuttaa vastauksiin, 

sekä ne vaativat tutkittavalta itsetietoisuutta. Mittareiden haasteisiin liittyy myös minäkäsityk-

sen ja itsetunnon termien sekoitettavuus: joidenkin mittareiden kohdalla mittaria kuvataan mi-

näkäsityksen mittarina, vaikka se näyttää mittaavan itsetuntoa (Butler & Gasson 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET  

 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää sosiaalisen ympäristön yhteyttä lasten 

minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää mitkä tekijät mahdollisesti 

vaikuttavat tähän yhteyteen. 

 

Tutkimuskysymykset:  

1) Päätutkimuskysymys: Onko sosiaalisella ympäristöllä yhteyttä lasten minäkäsitykseen 

ja itsetuntoon? 

2) Lisätutkimuskysymys: Mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat sosiaalisen ympäristön ja 

minäkäsityksen tai itsetunnon välisiin yhteyksiin lapsilla? 
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5 MENETELMÄT  

 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää sosiaalisen ympäristön 

yhteyttä minäkäsitykseen ja itsetuntoon lapsilla. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-

sessa pyritään tarkastelemaan ja tunnistamaan myös tekijät, jotka mahdollisesti vaikuttavat tä-

hän yhteyteen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaussa oli tavoitteena löytää tutki-

musartikkeleita, jotka selvittivät sosiaalisen ympäristön ja minäkäsityksen sekä itsetunnon kor-

relaatiota lapsilla. 

 

Järjestelmällinen tiedonhaku suoritettiin 18.10.2021 kolmeen kansainväliseen terveysalan tie-

tokantaan: PsycInfo, Cinahl ja Web of Science. Hakulauseke jokaiseen kolmeen tietokantaan 

oli seuraava: ( ”social environment” OR ”social relationships” OR ”social interaction” ) AND 

( self-image OR self-esteem OR “relational self” OR self-schemata OR self-concept ) AND ( 

child OR children OR childhood ) NOT patient NOT disorder*. Kohdat “not patient” ja “not 

disorder*” olivat mukana, jotta tuloksista oli mahdollista sulkea pois tutkimukset, joissa oli 

tutkittu erilaisten sairauksien vaikutusta tai yhteyttä. Lisäksi haku rajattiin vertaisarvioituihin, 

englanninkielisiin ja vuosina 1990–2021 julkaistuihin artikkeleihin, jotta artikkelit olisivat 

mahdollisimman luotettavia ja ajankohtaisia. Kohderyhmänä olivat lapset, ja ikähaarukka oli 

0–18-vuotiaat. Ikärajaus tutkielmaan tehtiin Suomen lastensuojelulain mukaan, jossa lapsena 

pidetään alle 18-vuotiasta (Lastensuojelulaki, 1489/2019, 2019).  

 

Hakutulokset seulottiin seuraavilla poissulkukriteereillä: 1) tutkimus käsittelee sairaita, vam-

mautuneita tai hoidossa olevia, 2) tutkimus käsittelee rajoittunutta otantaa, kuten kodittomia, 

huostaan otettuja tai muuta sellaista ryhmää, jonka tutkimustuloksia ei ole mahdollista yleistää 

muuhun väestöön, 3) tutkimuksessa ei ole mitattu sosiaalisen ympäristön, sosiaalisten suhteiden 

tai sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteyttä lasten minäkuvaan tai itsetuntoon ja 4) tutkimus kä-

sittelee yli 18–vuotiaita.  

 

Tutkimusten seulonnan jälkeen valituille tutkimuksille tehtiin laadunarviointi. Tutkielmaan va-

likoitui tutkimuksia erilaisilla tutkimusasetelmilla: kahdessa tutkimuksessa oli poikkileikkaus-

asetelma (O’Koon 1997; Demaray ym. 2007), kolmessa pitkittäisasetelma (Verschueren ym. 

2012; Gruenenfelder-Steiger ym. 2016; Keizer ym. 2019) ja yhdessä kokeellinen asetelma 

(Thomaes ym. 2010). Tutkimusasetelmien kirjon vuoksi valikoitujen tutkimusten laadun arvi-

oinnissa hyödynnettiin soveltuvin osin 10 kohdan Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
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-tarkistuslistaa. Tämä soveltui mielestäni parhaiten jokaisen tutkimuksen laadun arviointiin, 

koska tarkistuslistan yhdeksän kysymystä kymmenestä sopivat tutkimusasetelmaltaan monen 

eri tutkimuksen laadun arviointiin. Se on hyvin yleinen työkalu, ja sen esittämät kysymykset 

pyytävät arvioijaa pohtimaan, olivatko tutkimusmenetelmät asianmukaisia ja ovatko havainnot 

hyvin esitettyjä sekä merkityksellisiä. Tarkistuslistan jokaisessa kymmenessä kohdassa kerro-

taan, mitä asioita kysymykseen vastatessa on hyödyllistä pohtia, mikä helpottaa kysymyksiin 

vastaamista. Jokaisen kohdan toteutumista arvioitiin asteikolla Yes (Y), No (N) ja Can’t tell (?). 

Laadunarvioinnin jälkeen tutkimukset analysoitiin laadullisen synteesin keinoin.   
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6 TULOKSET  

 

6.1 Kirjallisuushaun ja laadunarvioinnin tulokset  

 

Tämän systemaattisen katsauksen tiedonhaussa saatiin yhteensä 1195 tulosta, joista 541 kappa-

letta PsycINFO -tietokannasta, 283 kappaletta Web of Science -tietokannasta ja 371 kappaletta 

Cinahl -tietokannasta. Seulonta suoritettiin poissulkukriteerien mukaisesti, jonka seurauksena 

kirjallisuuskatsaukseen valikoitui kuusi kriteerit läpäisevää tutkimusta. Tutkimusten tulosten 

soveltuvuutta kirjallisuuskatsaukseen arvioitiin otsikoiden, tiivistelmien, ja lopuksi koko teks-

tien perusteella. Vuokaavioon (kuvio 3) on dokumentoitu koko tiedonhaun prosessi.  

 

Laadunarvioinnissa havaittiin, että jokaisessa tutkimuksessa kuvattiin selkeästi, mitä tutkimuk-

sella pyritään selvittämään ja mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet. Tutkimusasetelma oli sopiva 

jokaisessa tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteisiin nähden, sekä samoilla tutkimusasetelmilla 

tehdyt tutkimukset olivat keskenään hyvin samantapaisia. Laadunarvioinnissa arvointikriteeris-

tön toinen kohta merkattiin jokaisen tutkimuksen kohdalla ”No”, koska kriteeristössä selvitet-

tiin laadullisen menetelmän sopivuutta, ja jokainen katsaukseen valikoiduista tutkimuksista oli 

määrällisiä. Tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit kuvattiin asianmukaisesti. Lisäksi ar-

tikkeleissa oli asianmukaisesti kuvattu mahdolliset syyt tutkittavien poisputoamisille, mikäli 

sellaisia oli.  

 

Kolmessa kuudesta tutkimuksesta on kuvattu tutkijan ja tutkittavien välinen suhde. Kaikissa on 

muutoin selkeästi kerrottu, että kuka tekee tiedonkeruun, miten ja missä tilanteessa. Tietojen ja 

tuloksien analysointi on tarkkaa jokaisessa tutkimuksessa, mikä on tyypillistä määrällisille tut-

kimuksille. Tilastoinnin lisäksi tulokset on avattu selkeästi ja kattavasti artikkeleissa. Neljässä 

tutkimuksessa on otettu huomioon eettiset tekijät, ja tutkimukset ovat saaneet eettisen toimi-

kunnan hyväksynnän. Muissakin tutkimuksissa on muun muassa pyydetty lapsien vanhemmilta 

suostumus tutkimukseen osallistumiseen, mutta muista eettisiin asioihin liittyvistä tekijöistä ei 

ollut mainintaa. Kokonaisuudessaan kaikki tutkimukset läpäisivät laadunarvioinnin. Laadunar-

vioinnin taulukko löytyy liitteestä 1. 
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KUVIO 3. Tiedonhaun vuokaavio. 

Viitteiden määrä Web of 

Science:  

 

283 kappaletta 

Viitteiden määrä 

Cinahl:  

 

371 kappaletta  

 

 

Yhteensä 

1195 kappaletta 

Poissuljetut duplikaatit: 

341 kappaletta 

Duplikaattien poiston jälkeen viit-

teitä: 854 kappaletta  

Seulonnan poissulkukriteerit:  

- viite käsittelee sairaita, 

vammautuneita tai hoi-

dossa olevia 

- viite käsittelee rajoittu-

nutta otantaa, kuten kodit-

tomia tai huostaan otet-

tuja, jolloin tutkimuksen 

tuloksia ei ole mahdollista 

yleistää väestöön 

- viitteessä ei ole mitattu 

sosiaalisen ympäristön, 

sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen tai sosiaalisten 

suhteiden yhteyttä lasten 

minäkuvaan tai itsetun-

toon 

- viite käsittelee yli 18–vuo-

tiaita 

 

Tu
nn
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ta

m
in

en
 

Se
ul

on
ta

 
fd

 
Lo
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ne
n 
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Seulonnan jälkeen lopullinen viit-

teiden määrä:  

6 kappaletta 

Viitteiden määrä 

PsycINFO:  

 

541 kappaletta  

 

 

 

 

Läpikäydyt viitteet: 854 kappa-

letta   

Otsikko- ja abstraktitasolla poissul-

jettuja viitteitä: 832 kappaletta 

Ar
vi

oi
nt

i 
 

Arvioidut kokotekstit: 22 kappa-

letta 
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6.2 Valitut tutkimukset  

 

Poissulkukriteerien mukaisen seulonnan jälkeen tähän systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen 

valikoitui kuusi tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 1997–2019. Tutkimusten aineisto oli ke-

rätty Yhdysvalloista, Alankomaista, Belgiasta ja Saksasta. Järjestelmällisen tiedonhaun tutki-

muksiin osallistui yhteensä 4130 tutkittavaa ja otoskoko vaihteli 113 ja 2054 välillä. Kaikissa 

muissa tutkimuksissa paitsi yhdessä (Gruenenfelder-Steiger ym. 2016) mainittiin sukupuolija-

kauma, ja näihin tutkimuksiin osallistuvista oli tyttöjä 50,4 % (n=1046) ja poikia 49,6 % 

(n=1031). Nuorimmat tutkittavat olivat iältään 4 vuotta ja 11 kuukautta, ja vanhimmat 18 

vuotta. Tutkimusten perustiedot löytyvät taulukosta 1.  

 

Tutkittavat testattiin, tai he vastasivat kyselyihin joko yksin erillisessä huoneessa tai luokka-

huonetilanteessa.  Yksin erillisessä huoneessa suoritetut testit ja kyselyt valvottiin tutkimus-

avustajan tai psykologin puolesta. Luokkahuonetilanteessa suoritetut testit tai kyselyt valvottiin 

tohtorikoulutettavan, opettajan tai muun koulussa toimivan hallinnoijan (school administration) 

puolesta.     

 

Itsetunnon mittarit valituissa tutkimuksissa. Tutkimuksissa, jotka mittasivat itsetuntoa, käytet-

tiin itsetunnon mittaamiseen asteikkoa. Thomaes ym. (2010) käyttivät mittarina mukautettua 

asteikkoa Rosenbergin itsetunto asteikosta ja Harterin itsehavainnointi profiilista lapsille (Mo-

deled measure of Harter’s Self-Perception Profile for Children and Rosenberg’s Self-esteem 

Scale) ja Gruenenfelder-Steiger ym. (2016) käyttivät mittarina Rosenbergin itsetunto asteikkoa 

(Rosenberg’s Self-Esteem Scale). Keizer ym. (2019) käyttivät hollantilaista versiota Rosenber-

gin itsetunto asteikosta (Dutch version of Rosenberg Self-esteem Scale).  

 

Minäkäsityksen mittarit valituissa tutkimuksissa. Minäkäsitystä mittaavissa tutkimuksissa käy-

tettiin minäkäsityksen mittaamiseen kyselyitä ja asteikkoja. O’Koon (1997) käytti OSIQ-

kyselyä (Offer Self-image Questionnaire), Demaray ym. (2007) käyttivät SSCS-asteikkoa (Stu-

dent Self-Concept Scale) ja Verschueren ym. (2012) käyttivät SDQ-I-kyselyä (Self-Description 

Questionnaire-I). 
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TAULUKKO 1. Tutkimusten perustiedot. 

Tutkimus  

(maa) 

Vuosi Tutkittavien 

lkm. 

Tutkittavien suku-

puolijakauma % (n) 

Tutkittavien ikä 

vuosina  

(mediaani) 

Demaray ym.  

(Yhdysvallat) 

2007 921 M 51,6 % (476) 

N 48,4 % (446) 

8–18 v 

Gruenenfelder-

Steiger ym.  

(Saksa) 

 

2016 T1: 2054 

T2: 2047 

T3: 2003 

T4: 1952 

T5: 1790 

Ei mainittu 12–16 v 

Keizer ym.  

(Alankomaat) 

 

2019 542 M 49,1 % (266) 

N 50,9 % (276) 

11–16 v (13,6 v) 

O’Koon, J.  

(Yhdysvallat) 

1997 167 M 43,1 % (72) 

N 56,9 % (95) 

16–18 v 

Thomaes ym. 

(Alankomaat)  

2010 333 M 49 % (163) 

N 51 % (170) 

8–12 v 

(10,8) 

Verschueren ym.  

(Belgia) 

 

2012 113 M 47,8 % (54) 

N 52,2 % (59) 

Ikäjakaumaa ei 

mainittu 

(4 v 11 kk) 

 

6.3 Sosiaalisen ympäristön yhteys minäkäsitykseen ja itsetuntoon  

 

Kolmessa tutkielmaan valituista tutkimuksista tutkittiin sosiaalisen ympäristön yhteyttä itsetun-

toon ja kolmessa sosiaalisen ympäristön yhteyttä minäkäsitykseen. Viidessä kuudesta tutki-

muksesta kaikilla tutkittavana olevilla sosiaalisen ympäristön osa-alueilla oli tilastollisesti mer-

kitsevä yhteys lasten minäkäsitykseen tai itsetuntoon. Gruenenfelder-Steiger ym. (2016) tutki-
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muksessa ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä jokaisen tutkittavan sosiaalisen ympä-

ristön osa-alueen kohdalla. Gruenenfelder-Steiger ym. (2016) tutkimuksessa löydettiin tilastol-

lisesti merkitsevää yhteys vain subjektiivisen vertaishyväksynnän ja itsetunnon välillä, kun tut-

kittiin subjektiivisen ja objektiivisen vertaishyväksynnän yhteyttä itsetuntoon. Tilastollisen 

merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa p<0.050. Tutkimusten keskeiset tiedot ja tulokset löy-

tyvät taulukoista 2 ja 3. 

 

Gruenenfelder-Steiger ym. (2016) löysivät tilastollisesti merkitsevän yhteyden subjektiivisen 

vertaishyväksynnän ja itsetunnon välillä (p<0.01). Thomaes ym. (2010) kokeellisessa tutki-

muksessa havaittiin, että ikätovereilta saatu hyväksyntä vaikutti välittömästi itsetunnon ko-

hoamiseen, kun taas ikätovereilta saatu paheksunta aiheutti välittömästi itsetunnon alenemista. 

Molemmat näistä Thomaes ym. (2010) löydöksistä olivat tilastollisesti merkitseviä. Keizer ym. 

(2019) tutkimuksissa löydettiin todella vahva tilastollisesti merkitsevä yhteys vanhempien suh-

teen laadun ja lapsen itsetunnon välillä (p<0.000). Tutkimuksessa oli tutkittu erikseen isän ja 

äidin välistä suhteen laatua tyttäriin ja poikiin. 

 

Demaray ym. (2007) löysivät tilastollisesti merkitsevän yhteyden sosiaalisen tuen koetun esiin-

tymistiheyden ja minäkäsityksen välillä. Tutkimuksessa käytetty CASSS-mittari arvioi lapsen 

käsityksiä sosiaalisesta tuesta neljästä lähteestä: vanhemmilta, opettajilta, luokkatovereilta ja 

läheisiltä ystäviltä. Lapset ja nuoret vastasivat kuhunkin kohtaan arvioimalla saatavilla olevan 

tuen esiintymistiheyttä ja sitä, kuinka tärkeänä he pitivät kannustavaa käyttäytymistä. Lapsilla, 

joilla oli korkeampi vanhemman, opettajan, luokkatoverin ja/tai läheisen ystävän tuki, oli myös 

korkeampi minäkäsitys.   

 

Verschueren ym. (2012) tutkivat lapsen kolmen tärkeän ihmissuhteen yhteyttä itsetunnon kol-

meen eri osa-alueeseen: yleiseen (general), sosiaaliseen (social), akateemiseen (academic) itse-

tuntoon. Verschueren ym. (2012) mukaan lapsen kolmella tärkeällä ihmissuhteella, eli suhteella 

äitiin, isään ja ikätovereihin, on kaikilla tilastollisesti merkitsevä yhteys lapsen minäkäsitykseen 

positiivisella tavalla. He havaitsivat, että korkeampi kiintymysvarmuus äitiin liittyy positiivi-

sempaan yleiseen minäkäsitykseen. Korkeampi suhteen laatu opettajan kanssa oli yhteydessä 

positiivisemman akateemisen minäkäsityksen kanssa ja korkeampi ikätovereilta saatu vertais-

hyväksyntä oli yhteydessä positiivisempaan sosiaaliseen minäkäsitykseen. Vahvin tilastollisesti 

merkitsevä yhteys liittyi suhteeseen äitiin (p<0.001), mutta suhde opettajaan ja ikätoveriinkin 
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oli selkeästi merkitsevä (p<0.01).  O’Koon (1997) taas havaitsi, että lapsen suhteella vanhem-

piin ja ikätovereihin on kaikilla tilastollisesti merkitsevä yhteys positiivisesti lapsen minäkäsi-

tykseen (p<0.05).  

 

6.4 Sosiaalisen ympäristön ja minäkäsityksen sekä itsetunnon yhteyteen vaikuttavat 

tekijät  

 

Demaray ym. (2007) havaitsivat, että lapsilla, jotka kokivat suhteensa opettajaan ja/tai luokka-

toveriin tärkeäksi, oli korkeampi akateeminen minäkäsitys kuin niillä lapsilla, jotka eivät pitä-

neet suhdettaan opettajaan ja/tai luokkatoveriin tärkeänä. Nämä yhteydet olivat tilastollisesti 

merkittäviä p-arvon ollessa p<0.001. Samanlaista tilastollisesti merkittävää yhteyttä ei löytynyt 

lapsien ja vanhempien tai läheisten ystävien väliltä: suhteen tärkeydellä ei havaittu olevan vai-

kutusta. 

 

Verschueren ym. (2012) mainitsivat yhdeksi tutkimuksensa hypoteesiksi, että ”sosiaalinen 

suhde muokkaa toista, mikä puolestaan vaikuttaa lasten minäkäsitykseen”. Tuloksissa hypo-

teesi todettiin oikeaksi.  Tarkemmin äiti-lapsi-kiintymysturvalla oli yhteys lapsen akateemiseen 

minäkäsitykseen, sillä se vaikutti opettajan ja lapsen välisen suhteen laatuun. Tämä epäsuora 

vaikutus osoittautui tilastollisesti merkittäväksi (p<0.05). 

 

Thomaes ym. (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että lapset, joilla oli ikätovereilta saadun pa-

heksunnan jälkeen merkittävää itsetunnon alenemista, olivat narsistisempia kuin ne lapset, jotka 

kokivat myös paheksuntaa, mutta itsetunnon aleneminen ei ollut niin merkittävää. Tämä ha-

vainto oli tilastollisesti merkittävä (p<0.01). Narsistisuutta ei havaittu kuitenkaan ikätovereilta 

saadun hyväksynnän kohdalla. Narsismi siis liittyy lisääntyneeseen itsetuntoreaktiivisuuteen 

negatiivisen, mutta ei positiivisen sosiaalisen palautteen seurauksena.  

 

O’Koon (1997) huomasi, että sukupuolella ja kiintymystasolla ikätovereihin oli vaikutus minä-

käsitykseen. O’Koon (1997) havaitsi korrelaation sukupuolen ja kiintymystasojen välillä, mikä 

vaikutti minäkäsitykseen. Tutkimuksessa miehillä havaittiin olevan korkeampi minäkäsityksen 

taso, kuin naisilla. Naisilla taas oli huomattavasti korkeampi kiintymys vertaisiin. O’Koon 

(1997) mainitsi, että ero kiintymyssuhteen tasossa ja minäkäsityksessä naisten ja miesten välillä 

voi johtua siitä, että naiset ovat osoittaneet suurempaa herkkyyttä ystävien kanssa verrattuna 

miesten väliseen pinnallisempaan vuorovaikutukseen.  
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TAULUKKO 2. Itsetunnon ja sosiaalisen ympäristön yhteys. 

 

VH = vertaishyväksyntä, SE = self-esteem 

Tutkimus 
(vuosi), 
tutkimusase-
telma 

Mitä mitattiin? Itsetunnon 
mittari 

Sosiaalinen ympäristön mittari Sosiaalisen ympä-
ristön ja itsetunnon 
yhteys (p-arvo) 

Yhteyteen 
mahdolli-
sesti vaikut-
tava tekijä 

Gruenenfelder-
Steiger ym. 
(2016), 
pitkittäistutki-
mus 

Subjektiivisen ja 
objektiivisen ver-
taishyväksynnän 
yhteyttä itsetun-
toon  

Rosenberg 
SE Scale 

Subj. VH mitattiin kuuden kohdan 
asteikolla, obj. VH mitattiin koulu-
luokkien sosiogrammilla 

Kyllä, subj. VH 
kohdalla 
(p<0.001), obj. VH 
kohdalla yhteys ei 
tilastollisesti mer-
kitsevä  

Ei tutkittu 

Keizer ym. 
(2019), 
pitkittäistutki-
mus 

Vanhempien ja las-
ten koetun kiinty-
myssuhteen laadun 
yhteyttä itsetun-
toon 
 

Dutch ver-
sion of Ros-
enberg SE 
Scale 

The Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA) 

Kyllä (p<0.000) Ei tutkittu 

Thomaes ym. 
(2010), 
kokeellinen tut-
kimus 

Ikätovereilta saa-
dun hyväksynnän 
ja paheksunnan vä-
litöntä yhteyttä it-
setuntoon 

Modeled 
measure of 
Harter’s Self-
Perception  
Profile for 
Children and 
Rosenberg’s 
SE Scale 

Dutch version of the six-item social 
acceptance subscale of Harter’s 
Self-Perception Profile for Children 

Kyllä, paheksuntaa 
saaneet 
(p<0.0001), hyväk-
syntää saaneet 
(p<0.0001) 

Narsismi  
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TAULUKKO 3. Minäkäsityksen ja sosiaalisen ympäristön yhteys. 

Tutkimus  
(vuosi), 
tutkimusasetelma 

Mitä mitattiin? Minäkäsityksen 
mittari 

Sosiaalisen ym-
päristön mittari 

Sosiaalisen ympäris-
tön ja minäkäsityksen 
yhteys (p-arvo) 

Yhteyteen 
mahdollisesti 
vaikuttava te-
kijä 

Demaray ym. 
(2007), 
poikkileikkaus- 
tutkimus 
 

Sosiaalisen tuen koe-
tun esiintymistiheyden 
yhteyttä minäkäsityk-
seen 
 

Student Self-Con-
cept Scale 
(SSCS) 

Child and Ado-
lescent Social 
Support Scale 
(CASSS) 

Kyllä  
(p<0.001) 

Koetun sosiaa-
lisen tuen tär-
keys 

O’Koon (1997), 
poikkileikkaus- 
tutkimus 

Vanhempien ja ikäto-
vereiden suhteen vai-
kutusta minäkäsityk-
seen 

Offer Self-image 
Questionnaire 
(OSIQ) 

Inventory of Par-
ent and Peer At-
tachment (IPPA) 

Kyllä 
(p<0.05) 
 

Kiintymyssuh-
teen taso ja su-
kupuoli 

Verschueren ym. 
(2012), 
pitkittäistutkimus 

Kolmen tärkeän sosi-
aalisen suhteen (1.äiti, 
2.ikätoveri, 3.opettaja) 
yhteyttä minäkäsityk-
seen 

Self-Decription-
Questionnaire-I 
(SDQ-I) 

1.Attachment Q-
set 
2.Sovellettu so-
siometrinen me-
nettely 
3.Student-
Teacher Relation-
ship Scale 
(STRS) 

1. Kyllä,  
(p<0.001) 
2. Kyllä  
(p<0.01) 
3.Kyllä  
(p<0.01) 

Suhteet muok-
kaavat toisiaan, 
mikä puoles-
taan vaikuttaa 
lasten minäkä-
sitykseen 
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7 POHDINTA  

 

7.1 Päätutkimuskysymyksen tulosten tarkastelu 
 

Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin vastauksia kahteen tutkimuskysy-

mykseen. Päätutkimuskysymys oli ”Onko sosiaalisella ympäristöllä yhteyttä lasten minäkuvaan 

ja itsetuntoon?” ja lisätutkimuskysymys oli ” Mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat sosiaalisen 

ympäristön ja minäkäsityksen tai itsetunnon väliseen yhteyteen lapsilla?”. Kaikissa tähän sys-

temaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valituissa kuudessa tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti 

merkitsevä yhteys vähintään yhden sosiaalisen ympäristön osa-alueen ja lasten itsetunnon tai 

minäkäsityksen välillä. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat yhteneväisiä 

aiemman aiheesta tehdyn tutkimustiedon kanssa, sekä osoittavat selkeästi yhteyden sosiaalisen 

ympäristön ja itsetunnon tai minäkäsityksen välillä lapsilla.  

 

Sosiaaliset suhteet ja itsetunto. Kolmessa tutkimuksessa löydettiin erittäin vahva yhteys sosi-

aalisten suhteiden ja itsetunnon välillä (p<0.001, p<0.0001 & p<0.000). Subjektiivisen vertais-

hyväksynnän ja itsetunnon välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys (p<0.001), kun taas 

objektiivisen vertaishyväksynnän ja itsetunnon välillä ei tilastollista merkitsevyyttä havaittu. 

Objektiivisen vertaishyväksynnän ja itsetunnon välillä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä mahdollisesti sen vuoksi, että vertaishyväksynnän objektiivisiin arviointeihin voi vaikut-

taa arvioitavan yksilön suosio (popularity). Thomaes ym. (2010) havaitsivat, että ikätovereilta 

saatu vaikutti itsetunnon nousuun, kun taas paheksunta aiheutti sen laskua (p<0.0001). Keizer 

ym. (2019) taas havaitsivat, että muutokset vanhemman ja lapsen välisen suhteen laadussa ai-

heutti muutoksia myös itsetunnossa: mikäli suhteen laatu oli parempi, myös itsetunto koheni, 

ja toisinpäin (p<0.000). 

 

Sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon välinen yhteys on kiistaton, sillä aiempikin tutkimus on 

osoittanut sosiaalisten suhteiden olevan vahvasti yhteydessä itsetuntoon. Tuloksia tukee muun 

muassa Wagnerin ym. (2016) pitkittäistutkimus sekä Harrisin ja Orthin (2020) meta-analyysi 

48 pitkittäistutkimuksesta, joissa molemmissa havaittiin sosiaalisten suhteiden olevan yhtey-

dessä itsetuntoon. Tähän yhtyy myös Hosogi ym. (2012), jonka mukaan vanhempien kohtelu 

vaikuttaa lasten kykyyn suhtautua myönteisesti itseensä. Sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon 

yhteys voi olla joko positiivista tai negatiivista riippuen suhteen laadusta. Mitä paremmaksi 

suhteen laatu koetaan, sitä parempi on myös itsetunto. 
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Sosiaaliset suhteet ja minäkäsitys. Kahdessa tutkimuksessa kävi ilmi tilastollisesti merkitseviä 

yhteyksiä sosiaalisten suhteiden ja minäkäsityksen välillä (p<0.05, p<0.01 & p<0.001). Tutkijat 

(Verschueren ym. 2012 & O’Koon 1997) olivat yhteneväisiä siitä, että jokainen sosiaalinen 

suhde vaikuttaa ainutlaatuisella tavalla lasten minäkäsitykseen. Lisäksi Verschueren ym. (2012) 

tutkimuksen tulokset tukivat heidän hypoteesiaan sosiaalisten suhteiden aluekohtaisista yhteyk-

sistä minäkäsitykseen. He havaitsivat, että eri sosiaaliset suhteet muodostavat aluekohtaisia yh-

teyksiä minäkäsitykseen: esimerkiksi lapsen suhde opettajaan oli yhteydessä myönteisempään 

akateemiseen minäkäsitykseen ja vertaishyväksyntä liittyi positiivisesti vain lasten sosiaaliseen 

minäkäsitykseen. Tulokset ovat linjassa myös aikaisempien tutkimusten kanssa. Esimerkiksi 

Colwell ja Lindsey (2003) selvittivät, että lapsilla, jotka osoittivat positiivisempia tunteita vuo-

rovaikutuksessa opettajansa kanssa, oli positiivisempi minäkäsitys. Lisäksi Leflot ym. (2010) 

pitkittäistutkimus osoitti, että vahvempi opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus ennusti las-

ten akateemisen ja sosiaalisen minäkäsityksen merkittävää lisääntymistä. Rudolph ym. (1995) 

taas ovat osoittaneet yhteyden vertaishyväksynnän ja minäkäsityksen välillä lapsilla.  

 

Sosiaalinen tuki ja minäkäsitys. Yhdessä tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen tuen yhteyttä 

minäkäsitykseen. Tutkimuksessa tutkittiin vanhemmilta, opettajilta, luokkakavereilta ja ystä-

viltä saadun sosiaalisen tuen koetun esiintymistiheyden yhteyttä minäkäsitykseen. Demaray 

ym. (2007) havaitsivat tilastollisesti merkitsevän yhteyden jokaisen näiden kohdalla, ja yhteys 

oli erittäin vahva (p<0.001). Tätä tulosta tukee Formanin (1988), jonka mukaan sosiaalinen tuki 

useista eri lähteistä (vanhemmat, luokkatoverit, opettajat ja ystävät) liittyi korkeampaan minä-

käsitykseen. Onkin mahdollista, että sosiaalinen tuki koetaan yleisesti ottaen aina positiivisena 

asiana, jolloin sillä on myönteinen yhteys minäkäsitykseen riippumatta siitä, kuka tuen antaja 

on.  

 

Sosiaalisen ympäristön ja minäkäsityksen tai itsetunnon väliseen yhteyteen on loppujen lopuksi 

tärkeää ottaa myös huomioon näiden kolmen ilmiön kehitykseen vaikuttavat tekijät, joita mai-

nittiin tässä katsauksessa otsikoissa 2 ja 3. Esimerkiksi Keltikangas-Järvinen (2012) on toden-

nut, lapsen sosiaalinen kehitys ja sosiaaliset taidot saavat pohjan varhaisista kokemuksista. Mi-

käli lapsen varhaislapsuuden perusturvallisuus on ollut heikko tai kiintymyssuhdetta ei ole syn-

tynyt, voi se aiheuttaa luottamuksen puutetta muihin ihmisiin ja täten voi vaikuttaa negatiivi-

sesti myöhemmin muiden ihmisten kanssa yhdessä toimimiseen ja ihmissuhteisiin (Keltikan-

gas-Järvinen 2012). Tai kuten Hosogi ym. 2012 mainitsevat, että yksi tekijä, joka korreloi lasten 
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huonon itsetunnon kanssa, on vanhempien huono huolenpito lapsesta.  Nämä tekijät voivat vai-

kuttaa siihen, millainen yhteys sosiaalisen ympäristön, ja minäkäsityksen tai itsetunnon väliltä 

löytyy, sillä syyt hyvään tai heikkoon yhteyteen voi löytyä varhaislapsuudesta ja voivat toimia 

eräänlaisina sekoittavina tekijöinä tuloksissa. 

 

7.2 Lisätutkimuskysymyksen tulosten tarkastelu 
 

Sosiaalisen ympäristön ja lasten minäkäsityksen sekä itsetunnon yhteyteen havaittiin vaikutta-

van neljä tekijää: 1) narsismi, 2) koetun sosiaalisen tuen tärkeys, 3) kiintymyssuhteen taso ja 4) 

toiset suhteet. 

 

Narsismi. Brown. ym (2009) mukaan narsistiselle yksilölle on ominaista esimerkiksi ylimieli-

syys, empatian puute, kateus ja taipumus käyttää hyväkseen muita. Thomaes ym. (2010) tutki-

muksessa narsismin havaittiin vaikuttavan niin, että paheksuntaa kokeneet lapset, joilla oli mer-

kittävää itsetunnon laskua, olivat myös merkittävästi narsistisempia, kuin ne paheksuntaa ko-

keneet lapset, joilla ei ollut merkittävää laskua itsetunnossa. Narsistisuuden osoitettiin siis ole-

van yhteydessä heikompaan itsetuntoon. Tämä toteamus voisi hyvin olla mahdollista siinä mie-

lessä, että narsistiset yksilöt saattavat peitellä omaa heikkoa itsetuntoaan liiallisella itsensä ylis-

tämisellä. Lisäksi tätä väitettä tukee Barry ym. (2003), joiden mukaan narsistiselle yksilöille on 

tarve saada toiset pitämään itseään parempana, mikä voi olla merkki matalasta tai hauraasta 

itsetunnosta. Ristiriidassa tulosten kanssa on kuitenkin Stetsin ja Burken (2014) tutkimus, jonka 

mukaan korkea itsetunto on yhteydessä narsismiin. 

 

Koetun sosiaalisen tuen tärkeys. Demaray ym. (2007) havaitsivat, että sosiaalisen tuen koetun 

esiintymistiheyden ja minäkäsityksen yhteyteen vaikutti se, kuinka tärkeäksi sosiaalinen tuki 

koettiin. Tilastollista merkitsevyyttä ei kuitenkaan löydetty jokaisen suhteen kohdalla, vaan so-

siaalinen tuki koettiin tärkeäksi, jos se tuli opettajalta tai luokkakaverilta (p<0.001). Tulos on 

looginen siinä mielessä, että vanhemmilta ja läheisiltä ystäviltä saatua sosiaalista tukea voidaan 

pitää jollain tapaa itsestäänselvyytenä, jolloin lapsi saattaa arvostaa enemmän opettajilta ja 

luokkakavereilta saatua tukea. Demaray ym. (2007) mainitsevatkin, että sosiaalisen tuen tar-

joamiseen perustuvia interventioita voitaisiin täydentää ohjaamalla lapsia ja nuoria valikoivasti 

luopumaan tuen arvosta niiltä, jotka eivät todennäköisesti tarjoa tukea, sekä kuinka etsiä ja ar-

vostaa tukea niiltä, jotka todennäköisesti tarjoavat tarvittavaa tukea. Demaray ym. (2007) myös 
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pohtivat, että on mahdollista, että äärimmäisen alhaiset sosiaalisen tuen arvioinnit ja huono it-

setunto liittyvät yhteiseen, mutta tuntemattomaan muuttujaan, joka voi vaikuttaa tuloksiin.  

 

Kiintymyssuhteen taso ja sukupuoli. Kiintymyssuhteen tason ja sukupuolen myös huomattiin 

vaikuttavan sosiaalisen ympäristön ja minäkäsityksen yhteyteen. O’Koon (1997) havaitsi, että 

naisilla oli huomattavasti korkeampi kiintymyssuhteen taso ikätovereihin, mikä mahdollisesti 

oli yhteydessä siihen, että naisten minäkäsitys voi vahvistua vertaiskiintymyksen kautta. Tämän 

eron ajateltiin johtuvan naisten suuremmasta läheisyydestä ystävien kanssa verrattuna miesten 

väliseen pinnallisempaan vuorovaikutukseen.  

 

Toiset suhteet. Verschueren ym. (2012) havaitsivat pitkittäistutkimuksessaan, että suhteet 

muokkaavat toisiaan. Esimerkiksi lapset, jotka ovat kiinteämmin kiinni äitiinsä esikoulussa, 

luovat todennäköisemmin läheisiä ja harmonisia suhteita ekaluokkalaisiin opettajiinsa, mikä 

puolestaan edistää heidän minäkäsityksiään akateemisesta osaamisesta. Tilanne ei kuitenkaan 

ole sama kaikkien suhteiden kohdalla, sillä äiti-lapsi-kiintymyksen epäsuoraa vaikutusta sosi-

aaliseen minäkäsitykseen vertaishyväksynnän kautta ei löydetty. Tuloksia tukee esimerkiksi 

Dekovic ja Meeus (1997), joiden mukaan yksilön suhteet isään ja äitiin vaikuttaa siihen, mil-

laisia suhteet ovat ikätovereihin. Loppujen lopuksi tulokset ovat loogisia siinä mielessä, että 

jokainen suhde merkitsee jokaiselle yksilölle eri tavalla, jolloin mahdollista syy-seuraus-suh-

detta tai yhdenmukaisuutta ei voida tuloksista löytää.  

 

7.3 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 
 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamisen luotettavuuteen liittyy joitakin 

heikkouksia. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta saattaa heikentää tekijän kokemattomuus, 

joka on voinut vaikuttaa eri työvaiheiden tekoon ja tarkkuuteen. Systemaattisessa tiedonhaussa 

ja tutkimusten seulonnassa on ulkopuolelle saattanut jäädä tutkimuksia, jotka olisivat soveltu-

neet tähän katsaukseen. Laadunarvioinnin tarkkuuteen on voinut vaikuttaa valittu laadunarvi-

oinnin työkalu ja sen tulkintaan liittyvät seikat. Tutkimusten tuloksia ei myöskään voi yleistää 

kaikkiin kulttuureihin.  Näiden tekijöiden lisäksi on tärkeää ottaa huomioon julkaisuharha, joka 

voi johtaa systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa vääriin positiivisiin tuloksiin (Mäkelä ym. 

1996) Tämä ei johdu tieteellisten artikkeleiden pätevyydestä, vaan julkaisutapoihin liittyviin 

seikkoihin (Mäkelä ym. 1996).  
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Kirjallisuuskatsaukseen liittyy myös vahvuuksia. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on pyritty huo-

lellisuuteen koko tutkielmaprosessin ajan. Kirjallisuuskatsaus tehtiin systemaattisesti sekä ha-

kuvaiheet kirjattiin ylös, jotta prosessi olisi toistettavissa (kuvio 3). Hakutulosten seulonnassa 

käytiin tutkimukset huolellisesti läpi noudattaen katsaukselle asetettuja kriteereitä.  Katsauk-

seen valikoitui kuusi eri maissa toteutettua tutkimusta, jotka olivat kaikki vertaisarvioituja. Tut-

kimukset oli tehty kolmella eri tutkimusasetelmalla, joista kaikissa saatiin samansuuntaisia tu-

loksia. Saadut tulokset on raportoitu mahdollisimman tarkasti numeerisesti ja kirjallisesti, hyö-

dyntäen myös taulukoita tulosten selkeyttämiseksi. Tutkimuksista kolme olivat pitkittäistutki-

muksia, jolloin muutosten havaitseminen, niihin vaikuttavien tekijöiden ja niiden aikaansaa-

mien seurausten analysoiminen on ollut mahdollista. Tulosten tulkintaa on tehty kriittisesti se-

koittavat tekijät huomioiden. Jokaiselle kuudelle tutkimukselle tehtiin lisäksi laadunarviointi 

(liite 1). Lisäksi valikoidut tutkimukset olivat määrällisiä tutkimuksia länsimaisista kulttuu-

reista, jolloin tutkimusten tuloksia on mahdollista yleistää muuhun länsimaisen kulttuurin vä-

estön lapsiin.  

 

Tutkielman teossa on pyritty noudattamaan vastuullisesti hyvää tieteellistä käytäntöä. Eettisiin 

asioihin kiinnitettiin huomiota koko tutkielmaprosessin ajan. Tutkielman kirjoittaja on noudat-

tanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtö-

kohtia, eli yleistä huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä niin systemaattisessa hakuproses-

sissa, tiedonhaun tallentamisessa ja sen esittämisessä, kuin valikoitujen tutkimusten arvioin-

nissa ja tulosten esittämisessä. Tutkielmassa on pyritty avoimuuteen ja vastuulliseen viestintään 

katsauksen tuloksia esittäessä. Muihin, kuin tutkielman tekijän omiin mielipiteisiin tai pohdin-

toihin, on viitattu asianmukaisella tavalla tekstissä, sekä lähdeviitteet on merkattu myös lähde-

luetteloon. Tekstissä on myös selkeästi ilmaistu, mikäli kyseessä on ollut toissijainen lähde. 

 

7.4 Yhteenveto ja jatkotutkimusehdotukset  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että sosiaalisella ympäristöllä on yhteys 0–

18-vuotiaiden lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Sosiaalisen ympäristön yhteys lasten mi-

näkäsitykseen ja itsetuntoon on tärkeää ymmärtää, jotta esimerkiksi kotona, koulussa ja harras-

tuksissa lapsen kanssa käyttäydyttäisiin ja kommunikoitaisiin minäkäsitystä ja itsetuntoa tuke-

valla tavalla. Lisäksi löydettiin ainakin neljä mahdollista tekijää, jotka saattavat vaikuttaa sosi-

aalisen ympäristön ja minäkäsityksen sekä itsetunnon väliseen yhteyteen lapsilla: narsismi, koe-
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tun sosiaalisen tuen tärkeys, kiintymyssuhteen taso ja sukupuoli sekä toiset suhteet. Tämä sys-

temaattinen kirjallisuuskatsaus lisää tietoa siitä, mitkä sosiaalisen ympäristön tekijät ovat yh-

teydessä 0–18-vuotiaiden lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Tutkielmaan valikoitujen tut-

kimusten tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta aiheesta.  

 

Sosiaalisen ympäristön eri osa-alueiden ja lasten minäkäsityksen tai itsetunnon yhteyttä on tut-

kittu vähintäänkin jo vuosikymmeniä eri tieteenaloilla, mutta tutkimusta tarvitaan lisää. Tule-

vaisuudessa olisikin ensisijaisen tärkeää saada tieteenalojen ja tutkijoiden kesken yhteinen kon-

sensus itsetunnon ja minäkäsityksen määritelmistä, jotta niitä ei käytettäisi toistensa synonyy-

meina. Tämä vahvistaisi tutkimusten validiteettia.  

 

Aikaisempi aiheesta tehty tutkimustieto keskittyy melko paljon rajoittuneeseen otantaan, kuten 

huostaan otettuihin, ylipainoisiin tai jonkin rajoitteen tai sairauden omaaviin lapsiin. Lisäksi eri 

etnisistä ryhmistä on tehty tutkimusta omassa kulttuurissaan, mutta ei sen vaikutuksesta eri 

kulttuureissa.  Tulevaisuudessa tutkimuksen tekeminen sosiaalisen ympäristön ja minäkäsityk-

sen sekä itsetunnon moniulotteisuudesta olisikin aiheellista tehdä lisää varsinkin terveille lap-

sille, huomioiden sukupuolierot sekä erilaiset etniset ryhmät eri kulttuureissa. Sukupuolieroihin 

liittyen aikaisemman tutkimustiedon mukaan pojilla on havaittu olevan korkeampi itsetunto ja 

minäkäsitys kuin tytöillä. Olisikin hyödyllistä saada tarkempaa tutkimustietoa siitä, mitkä ovat 

syyt tähän sukupuolten väliseen eroon minäkäsityksessä ja itsetunnossa. 

 

Minäkäsityksen ja itsetunnon lisäksi sosiaalista ympäristöä olisi myös tärkeää tutkia laajemmin. 

Etenkin perherakenteen näkökulmasta olisi tärkeä tutkia lapselle merkityksellisiä ihmissuhteita 

ja selvittää niiden yhteyttä minäkäsitykseen ja itsetuntoon, sillä nykytutkimukset ovat keskitty-

neet huomattavan paljon ydinperheiden tutkimiseen, joissa lapsella on isä ja äiti. Nyky-yhteis-

kunnassa kuitenkin on monia muitakin perherakenteita, jolloin tulevaisuudessa olisi merkityk-

sellistä tutkia esimerkiksi yksinhuoltaja-, sateenkaari- tai uusperheitä, ja lisäksi sisarusten tai 

muiden lapselle läheisten ihmisten vaikutusta.  

 

Sosiaalisen ympäristön ja positiivisen sekä terveen minäkäsityksen ja itsetunnon välisiä syitä 

olisi kannattavaa tulevaisuudessa tutkia myös laadullisin keinoin, jolloin olisi mahdollista 

päästä sosiaalisen ympäristön, minäkäsityksen ja itsetunnon prosesseihin tarkemmin käsiksi. 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin saataisiin kokonaisvaltaisempi ja syvempi 

ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä.  
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LIITTEET  

Liite 1: Laadunarvioinnin taulukko 
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