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1 JOHDANTO 

 

Kiinnostukseni lapsen itsetunnon tukemiseen on herännyt työskenneltyäni päiväkodissa 

lasten parissa ja suuntaavien opintojen harjoittelun tuomien uusien näkökulmien myötä 

kiinnostukseni aiheeseen kasvoi. Harjoitteluni aikana sain käytännössä nähdä ja 

omaksua keinoja lapsen itsetunnon tukemiseen ja lopulta halusin tehdä myös 

opinnäytetyöni aiheeseen liittyen. Tutkimuksen aiheeksi nousivat päiväkodin 

henkilökunnan näkemykset ja hyvät käytännöt lapsen itsetunnon tukemisessa. Haluan 

tutkimuksellani tuoda päiväkodin henkilökunnan ajatuksia ja osaamista näkyviin sekä 

avata keskustelua päiväkodin arjen mahdollisuuksista itsetunnon tukemiseen liittyen. 

 

Yhteiskunnan muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi myös lapset 

joutuvat kohtaamaan uudenlaisia riskejä ja suorituspaineita. Lapset tarvitsevat 

selviytyäkseen sisäistä voimaa ja taitoja eli vahvan itsetunnon. Itsetunnon ravitseminen 

ja rakentaminen on tärkeää, sillä toimiva itsetunto edistää kasvua tasapainoiseksi 

ihmiseksi. (Cacciatore &Korteniemi-Poikela &Huovinen 2008, 8.) Päivi Koivisto 

(2007, 12) on tutkinut lapsen itsetuntoa ja hän nostaa esiin lapsen itsetunnon kehityksen 

juuri päiväkoti-iässä, jolloin itsetunnolle rakennetaan perustaa vuorovaikutuksessa 

läheisten ihmisten kanssa. Hänen mukaansa päivähoidossa toimivien kasvattajien 

merkitys lapsen itsetunnon rakentumisessa korostuu, sillä monet lapset viettävät suuren 

osan päivästään päivähoidossa. 

 

Myös Petteri Mikkola ja Kirsi Nivalainen (2009, 14) nostavat esiin lapsen itsetunnon 

kehittymisen ja minuuden vahvistamisen päivähoitoikäisen lapsen tärkeimpänä 

kehitysvaiheena. He myös kokevat, että päiväkodin toimintakulttuuria on leimannut 

pitkään ajatus siitä, että lapsille on tarjottava mahdollisimman paljon oppimisen 

virikkeitä. Kasvatuksen eri osa-alueet on pyritty tunnollisesti ottamaan mukaan 

jokaviikkoiseen toimintaa ja suorittaminen on nähty keinona lapsen kasvun 

tukemisessa. 

 

Tarkoituksena on tutkimuksen kautta tuoda esiin positiivinen näkökulma lapsen 

hyvinvoinnin edistämiseen päiväkotiympäristössä. Lähtökohtana työssäni on, että 

työntekijät pyrkivät työssään edistämään lapsen hyvinvointia ja tutkimukseni 

tapauksessa nimenomaan itsetunnon kannalta. Siihen löytyy lukuisia keinoja ja 
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mahdollisuuksia, jotka pyritään huomioimaan päiväkodin arjessa lasten kanssa työtä 

tehdessä. Uskon, että itsetuntoa toisaalta tuetaan myös tiedostamatta itsetunnon 

olemusta tai oman toiminnan vaikutusta kasvattajana siihen. Tämä voi toisaalta myös 

johtaa siihen, että samoin sitä voidaan myös tiedostamatta jättää tukematta. Työni 

pyrkiikin omalta osaltaan herättelemään kasvattajia niin päiväkodissa kuin muuallakin 

tiedostamaan itsetunnon tukemisen keinoja omassa työssään ja koko työyhteisön 

toimintatavoissa. 
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2 ITSETUNTO 

 

Itsetunto on persoonallisuuden ominaisuus ja osa ihmisen minäkuvaa. Minäkuva on 

ihmisen minäkäsitys eli käsitys siitä, millainen hän on ja miten hän itseään, tavoitteitaan 

ja arvomaailmaansa määrittää. Itsetunto on minäkäsityksen positiivisuuden määrä, se 

tunne, miten hyvänä ja arvokkaana ihminen itseään pitää. Itsetunto on ihmisen kykyä 

luottaa itseensä sekä kykyä arvostaa itseään heikkouksista huolimatta. Se on myös 

kykyä nähdä oma elämä tärkeänä ja ainutkertaisena. (Keltikangas-Järvinen 1994, 16.) 

 

Itsetunto on yksilön oma arvio onnistumisestaan, kyvyistään ja omasta arvostaan. 

Laajemmin itsetuntoon kuuluvana pidetään itsetietoisuutta, itsetuntemusta sekä 

itsearvostusta. Itsetietoisuus ilmenee neutraalina itsensä havaitsemisena. Itsetuntemus 

kuvaa ihmisen tietoisuutta heikkouksistaan ja vahvuuksistaan. Itsearvostus määrittää 

sen, miten arvokkaana ihminen itseään pitää. Itsetunnoltaan vahva ihminen tuntee hyvin 

itsensä, tiedostaa ja hyväksyy heikkoutensa, mutta pääosin hänen käsityksensä itsestään 

on positiivinen(Aho 1996, 10). 
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3 LAPSEN ITSETUNNON KEHITTYMINEN 

 

Ihmisen itsetunto rakentuu kokemuksista ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. 

Lapsuudessa itsetunto alkaa kehittyä vanhempien lapselle tarjoamien hoivakokemusten 

myötä ja myöhemmin keskiössä on se, millaisena vanhemmat lasta pitävät, mitä he 

häneltä odottavat sekä miten he suhtautuvat lapsen suorituksiin onnistumisineen ja 

epäonnistumisineen (Keltinkangas-Järvinen 1994, 123). 

 

3.1 Varhaiset hoivakokemukset 

 

Itsetunnon perusta luodaan jo ennen psykologisen minän syntymistä ja vauvan itsetunto 

alkaa kehittyä samoista aineksista kuin perusluottamus. Vauvan tunne omasta 

tärkeydestään ja arvostaan syntyy riittävän hoivan myötä. Kokemus omasta tärkeydestä 

ja arvosta muodostuu, kun lapsi ilmaisee tarvitsevansa jotain ja aikuinen toimii oikealla 

tavalla. Syntymästään saakka lapsi hakee kontaktia ja on sosiaalinen olento, joka kaipaa 

ihmisten seuraa. Vauva osaa itkeä niin nälkäänsä kuin yksinäisyyttään ja jos itkuun ei 

pitkiin aikoihin vastata, tulee hänelle tunne, ettei hän ole arvokas tai tärkeä. Hoidon 

oikea ajoitus puolestaan synnyttää lapselle tunteen, että hän voi hallita itseensä liittyviä 

asioita. Lapsen tarpeiden ilmaisemiseen vastaaminen synnyttää lapsessa tunteen, että 

hän voi itse vaikuttaa asioihin ja tällöin hän yhdistää hyvänolontunteensa itsensä 

tuottamaksi. Tämä tunne elämän hallinnasta on askel varhaisen itsetunnon 

kehittymisessä (Keltinkangas-Järvinen 1994, 125-126). 

 

Lapsen tulisi siis jo varhain oppia luottamaan toisiin ihmisiin ja siihen, että 

vuorovaikutus muiden kanssa tuottaa hyvää mieltä. Kyky luottaa toisten ihmisten 

hoivaan kasvattaa lapsen kykyä luottaa itseensä. Varhainen hoitosuhde on siis 

määrältään ja laadultaan tärkeä lapsen itsetunnon rakentaja(Keltinkangas-Järvinen 1994, 

127-128). 

 

Jos lapsi jää vaille hellyyttä ja tarvittavaa vuorovaikutusta häntä hoivaavien ihmisten 

kanssa, hän yhdistää mielihyvän tunteensa vain ruumiin tuntemuksiinsa, kuten nälän tai 

janon katoamiseen. Mielihyvä on tällöin irrallaan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, 

jonka oikeammin pitäisi olla juuri noiden tunteiden ja mielihyvän ilmenemiskenttä. 

Myöhemmin lapsen on entistä vaikeampi yhdistää tunteitaan muihin ihmisiin. Sen 
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sijaan muista tulee vain hänen oman mielihyvään pyrkivän toimintansa välikappaleita. 

Lapsi on tällöin oppinut, ettei muihin ihmisiin voi luottaa ja hän jatkossa suojautuu 

pettymyksiltä irrottamalla tunteensa häntä hoivaavasta ihmisestä huomattuaan, ettei 

aikuinen anna hänen tarvitsemaansa huomiota ja hoivaa. Tällainen irrottautuminen 

voidaan nähdä vanhempien taholta jopa positiivisesti varhaisena itsenäistymisenä. 

Esimerkiksi vanhempien tullessa kotiin ei lapsella ole mitään kerrottavaa, kaikki on 

hyvin eikä lapsi vaikuta edes huomanneen vanhempien poissaoloa (Keltinkangas-

Järvinen 1994, 128-129). 

 

Varhainen vuorovaikutus on tärkeää lapsen itsetunnon kehityksen kannalta, mutta 

itsetunnon kehitys kaiken kaikkiaan on pitkä prosessi erilaisine vaiheineen. Kehitys voi 

silti hyvin alkaessaan muuttua huonommaksi ja varhaisia vajeita voi puolestaan 

myöhemmin korjata. Näin mikään ikävaihe ei ole niin ratkaiseva, ettei sen aikana 

syntyneitä vairioita voitaisi korjata (Keltinkangas-Järvinen 1994, 130). 

 

 

3.2 Suoritusitsetunnon kehittyminen 

 

Seuraavassa vaiheessa itsetunnon rakentumisessa tärkeää on muiden ihmisten 

suhtautuminen lapsen osaamiseen ja tekemisiin. Ensimmäisen ja toisen ikävuoden 

vaihteessa lapsi kehittyy motorisesti ja lapsen aktiivisuus lisääntyy. Tämän myötä 

lapsen kokemus omasta osaamisestaan kasvaa ja osaamisella sekä suorittamisella on 

itsetunnon rakentumisessa suurempi osuus. Osaaminen määrittää sen, miten hyvänä 

lapsi pitää itseään ja suoritusitsetunto alkaa rakentua (Keltinkangas-Järvinen 1994, 132). 

 

Lapsen tulisi tuntea osaamisen ja hallitsemisen riemua. Hänen tulisi kokea olevansa 

maailman taitavin lapsi ja vanhempien tulisi myönteisellä palautteellaan tukea tätä 

käsitystä. Lapsen ympärillä olevia osaavia ihmisiä, kuten aikuisia ja vanhempia 

sisaruksia tarkkailemalla lapsi saa tietoa omasta avuttomuudestaan. On myös tärkeää 

muistaa lapsen kielen kehitys tässä vaiheessa. Lapsi ymmärtää, mitä hänen kuultensa 

sanotaan, joten arvostelun sijasta lasta tulisi kiittää mahdollisimman paljon 

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 132). 

 

Lapsen suorituksen itsessään tulisi olla kiitoksen arvoinen sen sijaan, että aikuinen 
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odottaisi häntä tyydyttävää lopputulosta. Lapsi voi olla täysin tyytyväinen omaan 

suoritukseensa, mutta aikuinen asettaa lapselle tavoitteita, joihin tämä ei edes koe 

tarvetta pyrkiä. Tällöin syntyy itsetunnon ongelma, joka jatkuu usein aikuisuudessakin 

eli ihminen ei uskalla asettaa itselleen tavoitteita ja olla tyytyväinen suorituksiinsa. 

Tavoitteet tulevat aina ulkopuolelta ja onnistumista säätelevät tällöin ulkopuolelta 

tulevat odotukset ja vaatimukset. Oma tunne ei tällöin riitä ja ihminen löytää aina 

vertailukohteita, jotka ovat häntä parempia (Keltinkangas-Järvinen 1994, 133). 

 

Ulkoapäin tuleva palkinto onnistumisesta ei itsetunnon kannalta ole tärkeintä, vaan 

lapsen itsensä kokema riemu onnistumisesta eli sisäinen palaute kohottaa lapsen 

itsetuntoa. Tämä tapahtuu, kun lapsi itse valitsee suorituksensa ja asettaa tavoitteensa. 

Hän ohjaa toimintaa ja päättää siitä, milloin asia on mennyt hyvin. Liiallinen 

kiittäminen voi kuitenkin asettaa lapselle suorituspaineita, jos vanhemmat eivät kehu 

lasta itseään tai hänen itse valitsemaansa suoritusta. Lapsen ei tulisi tuntea, että 

kiittäminen ja hyväksyntä edellyttävät aina suoritusta vaan vanhempien tulisi osoittaa 

lapselle hänen tärkeytensä ja miten hauska hänen kanssaan on olla. Tämä koskee myös 

muita kasvattajia, kuten lastentarhanopettajia. He voivat esimerkiksi aamuisin kertoa 

lapselle, miten hauska on taas nähdä lapsi ja miten mukavaa on kun hän tuli tarhaan. 

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 134-135.) 

 

 

3.3 Hallinnan tunne 

 

Yksi osa itsetunnon kehitystä on hallinnan tunne, joka liittyy lapsen itsensä sekä hänen 

tunteittensa hallitsemiseen ja käsittelemiseen. Tätä nimitetään itsesäätelyksi tai se on 

osa itsesäätelyä ja sisäistä autonomiaa, joka syntyy vuosien myötä asteittain. Sen 

kehitys synnyttää tietoisuuden yksityisestä minästä ja tämä kehitys alkaa jo siitä 

havainnosta, kun lapsi huomaa saavansa itkullaan aikaan tapahtumaketjun, jonka 

seurauksena esimerkiksi nälkä häviää. Ihminen ei siis toimi vain ympäristön 

ärsykkeiden varassa, vaan käsittelee, muokkaa ja tulkitsee ympäristön tietoa itselleen 

sopivalla tavalla. Ihminen ei tällöin ole riippuvainen ulkomaailmasta ja sen ärsykkeistä 

vaan hän kykenee itsenäiseen ulkomaailman havainnointiin ja tulkitsemiseen. Lapsen 

kasvaessa hän pystyy reagoimaan tapahtumiin haluamallaan tavalla, torjua ärsykkeitä, 

peittää tunteensa tai näyttää tunteensa vasta sopivan hetken ilmaantuessa. Tätä 
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kutsutaan psyykkiseksi itsesäätelyksi. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 136.) 

 

Sisäisen itsesäätelyn avulla ihminen pyrkii poistamaan mielipahaa, pitämään yllä 

tasapainoa tai saavuttamaan sitä. Tämä itsesäätelyn avulla tehtävää työtä kutsutaan 

psyykkiseksi työksi, jonka avulla ihminen voi käydä läpi esimerkiksi suruaan ja 

pettymyksiään. Kyky psyykkiseen työhön muodostaa ihmisen henkisen tasapainon 

perustan. Sosiaalinen yhteisö puolestaan luo jatkuvia pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja 

konflikteja muiden ihmisten kanssa, joiden jälkeen ihmisen on palautettava 

tasapainonsa ja itsetuntonsa. Vaikka pikkulapsi ei vielä kykene tekemään tällaista 

psyykkistä työtä, voidaan kehityksen nähdä alkavan jo lapsuudessa. (Keltinkangas-

Järvinen 1994, 137-138). 

 

Jo pieni lapsi rakentaa ihmisen psyykkisessä työssä käyttämiä mielikuvia, joista 

ensimmäinen syntyy äidistä. Ensin lapsi muodostaa äidistään muistikuvan ja oppii 

pikkuhiljaa äidin olevan hänestä erillinen olento, jonka voi kuitenkin liittää tarpeiden 

tyydyttymiseen ja hyvänolontunteeseen. Toisen ikävuoden alussa lapsi alkaa harjoitella 

psyykkistä työtä selviytymällä äidistä saadun positiivisen mielikuvan kanssa 

esimerkiksi päivähoidon alettua. Keltinkankaan mukaan lapsi kokee tällöin tulleensa 

hylätyksi ja tällainen hylkäämiskokemus on myös kolaus itsetunnolle. Lapsi voi kokea, 

ettei hän ollut tarpeeksi tärkeä, koska hänet voitiin jättää ja mielikuvansa avulla lapsi 

käsittelee ja hallitsee näitä tunteita. Mielikuvat tarjoavat turvaa ja siihen voi suunnata 

kiukkua ja pettymystä, mikä usein näkyy lapsen kiukutteluna äidin tultua takaisin. 

Mielikuvan avulla lapsi on siis pitänyt yllä tasapainoaan ja suuntaa kiukun sen 

varsinaiseen kohteeseen. Tunne sisäisestä hallinnasta alkaa tällöin pikkuhiljaa kehittyä 

lapsen huomatessa, että hänen sisällään on jotain, minkä avulla hän pystyy 

itsesäätelyyn. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 139-140). 

 

Aikuisen tehtävänä on kuitenkin auttaa lasta saavuttamaan takaisin varmuus omasta 

tärkeydestään. Tällöin aikuisen tulee antaa lapselle huomiota ja auttaa lasta saamaan 

varmistusta siihen, että kiukuttelustaan ja eroajasta huolimatta hän on edelleen vielä 

tärkeä. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 141) 

 

Valmiuksia psyykkiseen työhön tarjoavat käsitteet eli kieli, jota voidaan kehittää 

yhdessä lapsen kanssa esimerkiksi satujen avulla. Sadut opettavat lasta yhdistämään 
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toisiinsa tilanteet, niihin liittyvät tunteet ja sanat. Jo pikkulapsen kanssa tunteiden 

nimeämistä voidaan käydä läpi kuvakirjojen avulla, jolloin lapsi liittää yhteen kuvan, 

sanan ja omat kokemuksensa. Vanhemman lapsen kanssa voidaan jo käsitellä lapsen 

omia sekä muiden tunteita eri tilanteissa. Keskustelujen myötä lapsi huomaa, että eri 

tilanteissa ihminen tuntee jotakin eikä omien tunteiden nimeäminen saati havaitseminen 

ole aina helppoa. Ilman tunteiden ja kokemusten käsitteitä lapsi jää pikkulapsen tasolle, 

jolla on kaksi vaihtoehtoa; hyvä tai paha olo. Ennen kaikkea ihminen tarvitsee käsitteitä 

itseään varten, jotta ihminen voisi tehdä psyykkistä työtä ja eritellä mielessään pahan 

olo syitä. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 143-144). 

 

Lapsen itsesäätelyn alussa lapsi alkaa opetella myös itsehallinnan keinoja. Hän voi 

esimerkiksi nauraa muiden mukana, vaikuttaa kiinnostuneelta hänelle pelottavasta 

asiasta tai pidätellä itkuaan. Tällaisen itsekontrollin harjoittelulla lapsi saa tunteen 

omasta tahdostaan ja itsenäisyydestään. Hän voi hallita itseään ja omia reaktioitaan. 

Itseluottamus eli luottamus omiin voimiin ja mahdollisuuksiin alkaa tällöin muodostua. 

Aikuinen voi tahattomasti omalla käyttäytymisellään viedä lapselta mahdollisuuden 

harjoitella itsehallintaa esimerkiksi lapsen pidättäessä itkuaan tai hän voi esimerkiksi 

pelottavissa asioissa olla lapselle tarpeellinen turva ja huolehtia, että tilanne ei ole 

lapselle liian jännittävä. Lapsen on tärkeää saada onnistumisen kokemuksia 

itsekontrollin yrityksissään ja aikuisen tehtävänä on tukea lapsen päätöksiä hänen 

pyrkiessään näihin hallinnan kokemuksiin. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 144-145.) 

 

 

3.4 Rajojen asettaminen 

 

Rajojen asettamista voidaan kieltojen ja pakkojen sijaan tehdä kiittämällä lasta ja 

osoittamalla näin hänelle, millaiset erot moitittavalla ja toivottavalla käyttäytymisellä 

on. Vanhemmat ja kasvattajat antavat lapsen energialle, kokeilunhalulle ja innolle 

kanavan eli osoitetaan miten niitä voi käyttää ja mihin niitä on soveliasta suunnata. 

Ennakoimattomuus ja hallitsemattomuus eivät lapselle tätä kanavaa pysty luomaan ja 

lapsi erehdysten myötä saa vain moitteita toiminnastaan. Jos lapsi joutuu oppimaan vain 

erehdysten kautta ilman aikuisten asettamia sääntöjä ja rajoja, ehtii hänelle kehittyä 

tunne, ettei hän hallitse elämäänsä ja että maailma on arvaamaton. Esimerkiksi tarhassa 

lapsi voi toimia, kuten on kotonaan tottunut, jonka seurauksena hän saa moitteita 
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käytöksestään. Tällöin tulisi keskittyä lapsen hyviin puoliin ja osoittaa kiitoksen ja 

kehujen kautta millaista toimintaa häneltä odotetaan. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 146-

147.) 

 

Rajojen asettamisen päämäränä on, että lapsi oppii myöhemmin hallitsemaan itseään ja 

löytää vapaaehtoisesti oman käyttäytymisensä rajat. Tämä antaa lapselle 

mahdollisuuden tehdä omia päätöksiä ja kasvattaa hallinnan tunnetta. Lapselle tulisikin 

joka vaiheessa pyrkiä siihen, että lapselle tulee tunne, että hän voi itse vaikuttaa 

asioihin. Hallinnan tunne ja itseluottamus vahvistuvat tätä kautta. Pienen lapsen 

kohdalla vanhemmat asettavat rajat, mutta lapsen kasvaessa lapselle voidaan antaa yhä 

enemmän vastuuta. Päämääränä on, että ulkoinen kontrolli muuttuu sisäiseksi 

kontrolliksi. Jos lapselle muodostuu harha, että kaikkea haluamaansa voi tehdä, on 

totuuden kohtaaminen kova kolaus itsetunnollekin. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 146-

147.) 

 

Joskus vanhemmille voi olla vaikeaa asettaa rajoja ja lasta halutaan suojella 

pettymyksiltä. Niiden avulla ja niistä selviämällä lapsen hallinnan tunne ja itseluottamus 

kuitenkin kasvavat. Hän oppii selviämään vastoinkäymisistä ja näkemään etteivät 

pettymykset vaikuta siihen, miten arvokkaana toiset häntä pitävät vaan hän on edelleen 

tärkeä. Tämä on lapsen apuna myöhemmissä pettymyksissä ja vastoinkäymisissä; ne 

eivät muserra hänen itsetuntoaan eivätkä uhkaa mielenterveyttä.(Keltinkangas-Järvinen 

1994, 150-151.) 

 

3.5 Peilisuhde ja samastuminen 

 

Peilisuhteen avulla lapsi peilaa itseään ja osaamistaan vanhempiensa reaktioista ja 

itsetunnon kannalta lapsi liittää vanhempien antamasta palautteesta negatiiviset ja 

positiiviset asiat itseensä. Peilisuhde rakentaa lapsen minäkuvan lisäksi hänen 

itsetuntoaan ja itsetunto syntyy siitä, kerrotaanko onko hän hyvä vai huono. Tämän 

palautteen lapsi ottaa vanhemmiltaan myös sanattomien viestien kautta tai esimerkiksi 

siitä, mitä vanhemmat kertovat lapsesta muille. Lapsi käyttäytyy sen mukaan, mitä muut 

hänestä ajattelevat ja peilisuhdetta voi tietoisesti käyttää hyväksi vahvistamaan 

itsetuntoa. Esimerkiksi arkaa lasta voidaan tukea kertomalla, että hän on tarpeeksi 

rohkea. Arvostelun myötä syntyy huonommuudentunne ja ihmisen heikkous voi saada 
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tällöin suuremman merkityksen kuin pitäisi. (Keltikangas-Järvinen 1994, 153-156.) 

 

Samaistumisen kautta lapsi omaksuu muiden ihmisten mielipiteitä ja ajattelee hänellä 

itsellään olevan heidän ominaisuuksiaan. Tämä koskee etenkin lapsen ihailemia 

henkilöitä ja hän haluaisi itselleen samat taidot. Mitä enemmän lapsi käyttäytyy kuten 

”idolinsa”, sitä enemmän hän kokee olevansa kuin hän kokien itsensä taitavammaksi, 

osaavammaksi ja voimakkaammaksi kuin onkaan. Samaistuminen voi toimia itsetuntoa 

ja hallinnantunnetta vahvistavana, mutta liian pitkään jatkuessaan se voi aiheuttaa 

suorituspaineita ja liian korkeita vaatimuksia, jotka puolestaan johtavat 

huonommuudentunteisiin. (Keltikangas-Järvinen 1994, 156.) 

 

3.6 Yliminän kehittyminen 

 

Ennen kouluikää lapselle kehittyy yliminä. Se on ihmisen persoonallisuuden osa, johon 

sisältyvät ihmisen ihanteet sekä eettiset ja moraaliset normit. Ihmisen toiminnalle 

yliminä asettaa tavoitteita, pitää yllä vaatimustasoa ja tuottaa häpeän- ja 

syyllisyydentunteita. Jos yliminä on liian ankara, se vaikuttaa itsetuntoon. Silloin 

ihminen asettaa itselleen liian korkean tavoitetason ja herättää syyllisyydentunteita. 

Liian korkean tavoitetason myötä ihminen ei yllä tavoitteisiinsa, vaan kokee aina 

epäonnistuneensa eikä hän tuolloin voi kokea hyvän itsetunnon edellyttämää 

tyytyväisyyttä. (Keltikangas-Järvinen 1994, 157.) 

 

Lapsen ei tule kokea, että hänellä on yksin vastuu tehdä oikein ja parhaansa vaan 

hänelle tulee osoittaa, milloin hän on tehnyt väärin. Pikkuhiljaa ulkoapäin esiin tuotu 

syyllistäminen muuttuu sisäiseksi eli lapsi itse alkaa kokea syyllisyyttä. Ilman apua 

lapsi ei ymmärtämään, mikä on väärin. Syyllisyydentunteiden oppiminen on 

välttämätöntä myöhemmälle persoonallisuuden kehitykselle ja aikuisuuden sosiaalisille 

suhteille. Syyllisyyden tunteet auttavat ihmistä käyttäytymään yhteisönsä normien 

mukaan, mutta on myös tärkeää oppia, miten syyllisyyden- ja häpeäntunteista pääsee 

eroon ilman, että ne lannistavat liikaa itsetuntoa. Lapselle tulisikin osoittaa, mitä hän voi 

syyllisyydentunteelleen tehdä ja tämä korvaamisen tai sopimisen keino tulisi hänelle 

myös näyttää. Tämä on tärkeää, jotta lapsi voi kokea, että asia on käsitelty eikä sen 

aiheuttamat huonommuudentunteet jää estämään itsetunnon kehitystä. (Keltikangas-

Järvinen 1994, 158-161.) 
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4 LAPSEN ITSETUNNON TUKEMINEN 

4.1 Kasvattajan asenteet 

 

Lapsen itsetunto on yhteydessä kasvattajien tekemisten lisäksi myös siihen, mitä 

kasvattajat lapsesta ajattelevat, sillä kasvattajan asenteet heijastuvat siihen, miten hän 

suhtautuu lapsiin. Lapsella on hyvä itsetunto, jos kasvattajat ajattelevat, että lapset ovat 

sopeutuvia, yhteistyöhaluisia ja innokkaita oppimaan. Myös se, että kasvattajat 

ajattelevat lapsen luonnostaan omasta halustaan sopeutuvan sääntöihin, on yhteydessä 

lapsen hyvään itsetuntoon. Jos taas kasvattaja ajattelee, että lasten tulee olla kilttejä, 

tottelevaisia ja siistejä, heijastuvat nämäkin asenteet kasvattajan toiminnassa. Lisäksi 

kasvattajien näkemys, että lapsi on tiukalla kurilla ja järjestyksellä saatava sosiaaliseksi, 

madaltaa lapsen itsetuntoa. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 162-163.) 

 

Kasvattaja voi myös käsitellä lapsia tapauksina tai kohteina, jolloin lapsia määritellään 

jonkin hänen ominaisuutensa kautta. Kun lapsi nähdään kokonaisvaltaisena ihmisenä 

häneen halutaan tutustua, kuunnella häntä, tietää hänestä enemmän ja hän saa ryhmässä 

ihmisen arvon. Joskus myös muiden luomat ennakkokäsitykset, -luulot ja -tiedot voivat 

vaikuttaa aikuisen suhtautumiseen lasta kohtaan. Onkin tärkeää, että tällaiset varoitukset 

pyritään tietoisesti jättämään huomiotta ja rakennetaan sen sijaan oma kuva lapsesta. 

(Vehkalahti 2007, 12-13.) 

 

Lapsen rakentaessa itsetuntoaan aikuisen rooli korostuu. Lähtökohtana itsetunnon 

vahvistamisessa on, että aikuinen on aidosti kiinnostunut lapsesta, kokee itsetunnon 

tärkeänä asiana ihmisen elämässä, uskoo ihmisten muuttuvan, haluaa uhrata aikaansa, 

pystyy arvioimaan toimintaansa ja muuttaa käyttäytymistään.(Aho 1996, 48). 

 

 

4.2 Lapsen yksilöllinen huomioiminen 

 

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja siksi lapsiin tulisikin suhtautua yksilöllisesti. 

Lasten kohtelun tulisi perustua lapsen tarpeiden ja yksilöllisyyden huomioon ottamiseen 

sen sijaan, että kasvattajat yrittäisivät saada kaikki lapset samanlaisiksi ja mielensä 

mukaisiksi. Kasvattajan tulee pyrkiä tarjoamaan kaikille lapsille onnistumisen 
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elämyksiä ja kiitosta, mikä voi edellyttää erilaista suhtautumista eri lapsiin. Lapsella 

tulee säilyä tunne, että heille ollaan oikeudenmukaisia.(Keltinkangas-Järvinen 1994, 

166.) 

 

Kun uusi aikuinen tapaa lapsen ensimmäisen kerran, hän on yleensä jonkun toisen 

aikuisen esimerkiksi äidin tai isän seurassa. Tällöin olisi tärkeää, että myös lapseen 

luodaan heti kontakti. Usein keskitytään helposti vain toiseen aikuiseen. Lapsen 

näkeminen ja huomioon ottaminen on aivan konkreettisesti häneen katsomista. Se on 

myös lapsen näkemistä kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi ryhmätilanteissakin on 

tärkeää osoittaa lapselle, että hänet nähdään ja otetaan huomioon esimerkiksi 

tervehtimällä häntä erikseen ja selvällä katsekontaktilla.  (Vehkalahti 2007, 12-13.) 

 

Jotta aikuinen voi aidosti kuunnella lasta, on hänen todella uskottava, että lapsella on 

jotakin kiinnostavaa sanottavaa ja annettava hänelle mahdollisuus ajatustensa 

ilmaisemiseen. Lapsen kuuntelemisessa on tärkeää, että aikuinen antaa aikaa lapselle 

pukea ajatuksensa sanoiksi ja tarkistaa, ymmärsikö hän niiden tarkoituksen oikein. 

Lapset voivat tulla myös kuulluiksi esimerkiksi yhteisistä säännöistä sovittaessa. Niitä 

kunnioitetaan enemmän kuin ylhäältäpäin tulevia käskyjä ja tällöin kaikki ymmärtävät 

niiden syyt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. (Vehkalahti 2007, 17;19.) 

 

Ihmisen käsitys siitä, että hän on tärkeä muodostuu havainnoista, kokemuksista ja niistä 

signaaleista, joita hän saa lähipiiristään. Joskus signaali voi olla liian heikko tai lapsi voi 

tulkita sen väärin. Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpää on hänelle on osoittaa 

arvostusta ennen kaikkea teoilla. (Cacciatore ym. 2008, 149.) 

 

 

4.3 Itsetuntoa tukeva ilmapiiri 

 

Lapsen itsetunnon kehitystä tukevasta ilmapiiristä puhuttaessa käsitellään usein 

perheilmapiiriä tai kodin ilmapiiriä. Tutkimuksessani olen rinnastanut kuitenkin edellä 

mainitut käsitteet koskemaan myös päiväkodin ilmapiiriä, sillä mielestäni samat seikat 

vaikuttavat ilmapiirin muodostumiseen myös siellä. 

 

Lapsen itsetunnon tukeminen edellyttää ilmapiiriä, jossa lapsi saa olla aidosti oma 
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itsensä ilman pelkoa nöyryytyksestä, vähättelystä, hylkäämisesti tai pilkasta. 

Turvallisessa ilmapiirissä lapsi voi ottaa vastaan myös omalle minälleen ristiriitaista 

tietoa ja tällaisessa ilmapiirissä ohjaaminen on helpompaa, kun olosuhteet ovat 

hyväksyvät.  Lasten toisiinsa liittymistä tukeva kasvattaja antaa lapsille tilaisuuden 

toimia ryhmässä tasapuolisesti ja ottamaan toisten tarpeet ja tunteet huomioon. Lapselle 

tulisi viestittää, että hänestä pidetään ja että hän on osa ryhmää. Tällöin lapset voivat 

myös lapsiryhmässä nauttia yhdessäolosta ja saadaan aikaan lämmin ja osallistuva 

ilmapiiri. (Aho 1996,48-49;75.) 

 

Keltinkangas-Järvinen nostaa myös esiin itsetuntoa tukevan ilmapiirin edellytyksinä 

aikuisen aidon kiinnostuksen lapsen asioihin ja mielipiteisiin, rajojen asettamisen, 

kasvatuksen perustumisen kiittämiseen rankaisemisen sijaan, tasa-arvoisuuden sekä 

yksilöllisyyden. Tämän mukaan lapselle kehittyy hyvä itsetunto siellä, missä häntä 

kunnioitetaan. Lapsen itsetuntoa tukevassa ilmapiirissä lapselta vaaditaan asioita, hänen 

suorituksiaan arvostetaan ja hänelle osoitetaan se selvästi. Lasta ei jätetä yrittämään 

yksin, hänen toimillaan on rajat ja hän tietää, mitä häneltä odotetaan. Rangaistusten 

sijaan käytetään paljon kiitosta eikä häntä koskaan rangaista ilmaisemalla, että nyt 

hänestä ei pidetä. Lapsi myös tietää aina, että tärkein on hän itse, jonka jälkeen tulee 

vasta hänen suorituksensa.(Keltinkangas-Järvinen 1994, 168-169.) 

 

 

4.4 Onnistumisen kokemukset 

 

Lapselle voi tarjota onnistumisen kokemuksia kiinnittämällä huomiota hänen 

positiivisiin tekemisiinsä. Olisi kuitenkin hyvä myös sanoa lapselle, että hän on mukava 

ja onnistunut lapsi ja hänen kanssaan on hauska olla. Pienetkin asiat saa tällöin 

tuntumaan onnistumisilta. Lisäksi on tärkeää tarjota lapselle todellisia onnistumisen 

kokemuksia sellaisissa asioissa, joita hän arvostaa. Joskus voidaan myös hakea 

nimenomaan sellaisia asioita, jotka lapsi kokee osaavansa ja hallitsevansa. 

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 221.) 

 

Lapsen heikkouksien kaivelemisen sijaan olisi tärkeää keskittyä lapsen vahvuuksien 

tukemiseen. Myönteisen ja kannustavan palautteen antaminen kehittää lapsen 

selviytymis- ja sopeutumiskykyjä. Lapsi voi rauhoittua ja keskittyä, kun hän tuntee 
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tulleensa hyväksytyksi ja olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Tällöin hänen tarpeitaan 

kuunnellaan ja hänestä välitetään. Lapselle voi antaa hyvää palautetta kaikesta, mitä 

lapsi osaa vertaamatta häntä toisiin. (Cacciatore ym. 2008, 16-17.) 

 

Kasvatuksen edellytyksenä myös on, että aikuinen tuntee lapsen. Kasvattajan on tärkeää 

tietää lapsen kehitysvaihe sekä millaista palautetta ja vuorovaikutusta kukin lapsi tarvii. 

Tällöin ohjauksen tulisikin perustua yksilöiden erilaisuuteen (Aho 1996, 48). 

 

Päivähoidossa lapsi voi saada onnistumisen kokemuksia ilman, että niitä on suunniteltu.  

Näitä voivat olla esimerkiksi leikin sujuminen, lapsi on osannut vastata kiperään 

kysymykseen tai lapsi on vaikkapa syönyt kaiken ruuan. Onnistumisen kokemuksia 

voidaan järjestää myös tietoisesti ja onnistumisen kokemukset syntyvät silloin, kun 

tehtävä tai toiminta on lapsen kehitystasolle sopivaa, hänen innostuksensa palkitaan ja 

suorituksista tai käyttäytymisestä kiitetään. Onnistuminen lisää lapsen itseluottamusta ja 

vahvistaa hänen minäkäsitystään myönteisemmäksi. Kasvattajan tulisi antaa etenkin 

harvoin onnistuville lapsille tehtäviä, joista hän tietää lapsen varmasti suoriutuvan. Mitä 

vähemmän lapsi luottaa itseensä, sitä enemmän hän tarvitsee onnistumisen kokemuksia 

ja kiittämistä. (Koivunen 2009, 38-39.) 

 

Onnistuminen tulee myös niistä kokemuksista, joissa lapsi huomaa olevansa arvokas ja 

tärkeä muille ja onnistumisen kautta lapsi kokee olevansa taitava. Tämä auttaa häntä 

ottamaan riskejä ja ilmaisemaan mielipiteitään. (Aho 1996, 81.) 

 

 

 



18 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

5.1 Tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimukseni aihe Lapsen itsetunnon tukemisen keinot päiväkodissa -henkilökunnan 

näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä rajaa jo itsessään tutkimustehtävän. Tutkimukseni 

tehtävänä on aluksi selvittää teoreettisen viitekehyksen avulla, mitä itsetunto on ja miten 

lapsen itsetunto muodostuu. Teorian avulla pyrin lisäksi muodostamaan käsityksen siitä, 

miten lapsen itsetuntoa voidaan tukea. Teemahaastattelujen avulla pyrin tutkimaan 

lapsen itsetunnon tukemisen keinoja päiväkotiympäristössä ja tuomaan esiin 

päivähoidon henkilöstön näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä. Tutkimuskysymykseni 

pohjautuvat tutkimustehtävään eli tarkoituksenani on selvittää mikä itsetunnon 

kehittymisessä ja sen tukemisessa on keskeistä sekä mitä keinoja päiväkodissa on tukea 

lapsen itsetuntoa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin lapsen itsetunnon tukemisen merkitys niin 

päiväkodissa kuin yleisemminkin. Pyrin myös tuomaan esiin käytännön tietoa 

päiväkodin arjesta kuvaamalla henkilökunnan näkemyksiä ja heidän hyviä käytäntöjään 

itsetunnon tukemisessa. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksessani käytettävä menetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Lähtökohtana 

laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi & Remes & 

Saravaara 2009, 161) ja tutkimukseni pyrkii nimenomaan kuvaamaan päiväkodin arjen 

todellisia tilanteita ja itsetunnon tukemisen keinoja päiväkotiympäristössä 

henkilökunnan näkökulmasta. 

 

Tutkimuksessani olen kerännyt aineistoni tekemällä teemahaastattelut neljälle 

päiväkodissa työskentelevälle henkilölle. Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä 

suosia ihmisiä tiedon keruun instrumentteina ja metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat 

ja ääni pääsevät esille ja teemahaastattelu voi olla tällöin käytettävä metodi (Hirsjärvi 

ym. 2009, 164). Halusin tutkimukseni avulla saada kuuluviin päiväkodissa 
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työskentelevien henkilöiden ”äänen” kuvaamalla heidän näkemyksiään asioista ja siksi 

tutkimuksen aineisto on koottu haastattelemalla heitä sen sijaan, että heidän työtään 

olisi esimerkiksi havainnoitu. 

 

Teemahaastelua varten on perehdyttävä aihepiiriin huolella ja tunnettava haastateltavien 

tilanne, jotta haastattelu voidaan kohdentaa tiettyihin teemoihin. Tällöin sisältö- ja 

tilanneanalyysi on teemahaastattelussa tärkeää ja käsiteltävät teemat valitaan aiheeseen 

perehtymisen pohjalta. Tutkittaviksi tulee valita sellaisia henkilöitä, joilta arvellaan 

parhaiten saatavan aineistoa tutkijaa kiinnostaviin asioihin. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Aluksi tutustuin teoriaan, minkä jälkeen haastattelun teemoiksi 

muodostuivat perustiedot, näkemys itsetunnosta ja kasvattajan roolista, päiväkodin 

ilmapiiri, olen tärkeä ja arvokas, minä osaan, hallitsen ja pystyn vaikuttamaan sekä 

yhteistyö vanhempien kanssa. Jokaisen teeman alle pyrin teorian avulla muodostamaan 

apukysymyksiä, jotta saisin vastauksia juuri teemoihin liittyviin asioihin. 

 

Ennen aineiston keruuta otin yhteyttä Rovaniemen kaupungin päivähoidon 

palvelukeskukseen. Esittelin tutkimukseni saatekirjeellä ja hain tutkimuslupaa. Tämän 

jälkeen otin yhteyttä päiväkotiin, josta halusin aineistoni kerätä. Aluksi olin yhteydessä 

päiväkodin johtajaan, joka antoi minulle päiväkodin eri ryhmien yhteystiedot. Soitin eri 

ryhmiin ja kerroin tutkimukseni aiheen ja tavoitteet. Korostin haluavani tuoda 

tutkimuksessani esiin henkilökunnan omia näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä ja että 

tutkimukseen voi osallistua täysin vapaaehtoisesti ja nimettömänä. Kerroin myös 

hieman teemoista, joista ajattelin heidän kanssaan keskustella. Päiväkodin henkilökunta 

oli minulle tuttu harjoitteluni ajalta, mikä ehkä madalsi kynnystä suostua haastatteluun. 

Haastattelut kävin tekemässä päiväkodilla. Tarkemmat haastatteluajat olin sopinut 

ryhmiin soittaessani. Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne kokonaisuudessaan. 

 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysointia aloittaessani perehdyin teoriaan paremmin ja teemat 

muotoutuivat uudelleen. Uusiksi tarkastelun kohteiksi nousivat näkemykset lapsen 

itsetunnosta ja kasvattajan suhtautuminen lapseen, yksilöllinen huomioiminen, 

itsetuntoa tukeva ilmapiiri sekä onnistumisen kokemukset. Yhteistyö vanhempien 
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kanssa rajautui pois, sillä tarkoituksena on tutkia lapsen itsetunnon tukemisen keinoja 

nimenomaan päiväkodissa. Yksi päiväkodin perustehtävistä on yhteistyö vanhempien 

kanssa, mutta sen tarkastelu olisi laajentanut tutkimusongelmaa liian laajaksi. 

 

Teoksessaan Tutkimushaastattelu Hirsjärvi ja Hurme (2009, 149) toteavatkin, että jos 

tutkimusongelma on liian laaja ja tähtää kartoitukseen, se ei välttämättä tarjoa avuksi 

jäsentäviä käsitteitä. Tiedostin vasta analyysivaiheessa, että halusin kuvata päiväkodin 

henkilökunnan näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä itsetunnon tukemisessa mahdollisimman 

kattavasti ja mahdollisimman monesta näkökulmasta. Tällöin tutkimusongelma jäi 

rajautumatta sen tarkemmin. 

 

Sisällönanalyysi toimi kuitenkin jonkin verran, sillä sama itsetuntoon liittyvä teoria on 

ollut analyysivaiheen lisäksi mukana jo haastattelurunkoa tehdessäni, joten haastattelut 

tuottivat uuden jäsennyksenkin jälkeen paljon tietoa lapsen itsetunnon tukemisen 

keinoista. 

 

Näitä keinoja luokittelin teorian muodostamien teemojen pohjalta etsien haastatteluista 

kuhunkin luokkaan/teemaan sopivia pätkiä. Hirsjärvi ja Hurme (2009, 149) toteavatkin, 

että itse tutkimusväline tai -menetelmä voi toimia luokittelun pohjana siten, että 

teemahaastattelun teemat ovat jo karkeita alustavia luokkia. Luokkia joudutaan heidän 

mukaansa myös usein yhdistelemään tai pilkkomaan uusiksi luokiksi. Tutkimustuloksia 

esitellessäni olen pyrkinyt kokoamaan yhteen ne asiat, jotka teemojen kannalta ovat 

olennaisia ja jotka haastatteluissa tulivat esille. Haastatteluista olen pyrkinyt myös 

löytämään sitaatteja, jotka kuvaavat parhaiten aineiston tuloksia. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOSTEN TARKASTELUA 

 

Tutkimukseni toinen osa käsittelee tutkimuspäiväkodin henkilökunnan näkemyksiä ja 

heidän kokemiaan hyviä käytäntöjä itsetunnon tukemisessa. Teemahaastattelujen avulla 

pyrin selvittämään päiväkodin henkilökunnan näkemyksiä itsetunnosta sekä miten 

kasvattajan suhtautuminen tukee lapsen itsetuntoa. Lisäksi pyrin selvittämään keinoja 

lapsen itsetuntoa tukevan ilmapiirin luomiseen sekä keinoja lapsen yksilölliseen 

huomioimiseen ja onnistumisen kokemusten tarjoamiseen. 

 

6.1 Näkemykset itsetunnosta ja kasvattajan suhtautuminen 

 

Itsetunto on yksilön oma arvio onnistumisestaan, kyvyistään ja omasta arvostaan. 

Laajemmin itsetuntoon kuuluvana pidetään itsetietoisuutta, itsetuntemusta sekä 

itsearvostusta. Itsetietoisuus ilmenee neutraalina itsensä havaitsemisena. Itsetuntemus 

kuvaa ihmisen tietoisuutta heikkouksistaan ja vahvuuksistaan. Itsearvostus määrittää 

sen, miten arvokkaana ihminen itseään pitää. Itsetunnoltaan vahva ihminen tuntee hyvin 

itsensä, tiedostaa ja hyväksyy heikkoutensa, mutta pääosin hänen käsityksensä itsestään 

on positiivinen. (Aho 1996, 10). 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että lapsen itsetunto näkyy tavalla tai toisella lapsen 

toiminnassa. Itsetunto näkyy heidän mukaansa jo ihan lapsen olemuksessa sekä siinä 

millaisena lapsi itsensä kokee, miten hän kohtaa haasteita ja toimii eri tilanteissa. 

Haastateltavien mielestä hyvä itsetunto näkyy esimerkiksi rohkeutena toimintaan 

osallistumisessa ja luottamuksena omaan onnistumiseen. Lapsi ei tällöin pelkää ottaa 

haasteita vastaan, ei pelkää epäonnistumista ja toisaalta epäonnistuttuaan pystyy 

hyväksymään asian. Haastateltavat näkivät lapsen huonon itsetunnon näkyvän siinä, että 

lapsi kokee, ettei hänestä välitetä, hän ei osaa asioita ja saa aina syntipukin roolin. Lapsi 

voi myös yrittää peittää huonoa itsetuntoaan. 

 

”No minusta son niinkö semmonen, itsetunto semmonen lapsen kuva omasta itsestään. 

Että  uskaltaako se rohkeasti ilmasta täälä päivähoijossa itteään.” 

 

” Ja sitten taas semmonen, jolla on hyvä itsetunto, niin se rohkeasti osallistuu kaikkeen 
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toimintaan ja uskaltaa aamupiireillä olla esillä ja se luottaa siihen omaan 

onnistumiseensa ja siihen että se on hyvä ja rakastettu ja sitten taas semmonen, jolla on 

huono itsetunto niin se voi kuvitella, että kukkaan ei hänestä välitä.” 

 

”Se näkkyy lapsen kokonaisolemuksessa et lapsi tuntee olevansa hyväksytty omana 

itsenänsä ja sitten, että ei pelkää ottaa haasteita. Eikä pelkää epäonnistumista ja että 

hyväksyy myös sen, että epäonnistuu.” 

 

Kun lapsi nähdään kokonaisvaltaisena ihmisenä häneen halutaan tutustua, kuunnella 

häntä, tietää hänestä enemmän ja hän saa ryhmässä ihmisen arvon (Vehkalahti 2007, 12-

13). Haastateltavat näkivät lapsen itsetunnon tukemisessa tärkeänä, että lapseen 

suhtaudutaan arvostavasti, positiivisesti, hyväksyvästi, huomioivasti ja kunnioittavasti. 

Myös nöyrä ja ammatillinen asenne nähtiin tärkeänä ja se, miten lapselle puhutaan ja 

miten lapsi huomioidaan jokaisessa arjen tilanteessa. Lapseen tulisi myös 

haastateltavien mukaan asennoitua myönteisesti näkemällä jokaisen lapsen hyvät puolet. 

 

”Minusta niinkö semmonen lapsen kuunteleminen, että aikuiset kuuntelee lasta päivän 

aikana niin se on semmonen niinkö tärkein asia, että ne lapset kokkee sitte että minut 

hyväksytään ja minun asiat on tuole aikuselle tärkeitä. Että minusta se on ja sitte 

semmonen vuorovaikutus, niin minusta se on niinkö sille lapsen itsetunnole niinkö 

tärkein asia.” 

 

”Aikuisella on hirveen iso vastuu siitä, mitä sanoo ja tekee, että kaikkia ajatuksia ei 

kannata ääneen sanoa..kaikki pitäs pyrkiä rakentavasti sanomaan lapselle.” 

 

”Pittää jokaisesta lapsesta niinkö löytää niitä hyviä puolia. Ja niinkö jokaisessa 

lapsessahan niitä on. Ja sitte koittaa justiin niitä tuua esile, että onhan semmosia, joila 

on sitten kaikkea tämmösiä kiukkukohtauksia ja muita, mutta ettei tehhä niistä 

semmosta pääasiaa vaan niistä hyvistä asioista, käyä niitä hyviä asioita aina, missä se 

onnistuu niin läpi.” 

 

6.2 Lapsen yksilöllinen huomioiminen 

 

Kun uusi aikuinen tapaa lapsen ensimmäisen kerran, hän on yleensä jonkun toisen 
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aikuisen esimerkiksi äidin tai isän seurassa. Tällöin olisi tärkeää, että myös lapseen 

luodaan heti kontakti. Usein keskitytään helposti vain toiseen aikuiseen. (Vehkalahti 

2007, 12). Haastateltavat pitivät tärkeänä, että jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti 

aina hänen tullessaan päiväkotiin. Lapsi voidaan esimerkiksi kätellä ensin ja sitten vasta 

vanhempi. Lapsi myös otetaan lapsen tarpeesta riippuen syliin ja voidaan käydä 

vilkuttamassa vanhemmalle ikkunasta tai huomioidaan sanallisesti. 

 

”Se on aika paljon lapsestaki kiinni, mutta mie tykkään ottaa ihan niinkö sylliin asti, 

varsinki pienempien lasten kohala. Että otetaan niinkö henkilökohtasesti vastaan. Sitte 

vanhemman kanssa siinä vaihetaan kuulumiset ja muuta että..” 

 

”Ja sitten että jos on jotaki, että huomaa että on esimerkiksi käyny parturissa tai jotaki 

niin voi tämmösestä. Että voi ompa sulla nätti tukka, että sillai huomioijaan se.” 

 

Lapsen näkeminen ja huomioon ottaminen on aivan konkreettisesti häneen katsomista. 

Se on myös lapsen näkemistä kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi ryhmätilanteissakin on 

tärkeää osoittaa lapselle, että hänet nähdään ja otetaan huomioon esimerkiksi 

tervehtimällä häntä erikseen ja selvällä katsekontaktilla.  (Vehkalahti 2007, 12). 

Haastateltavat kokivat, että pienryhmätoiminta ja henkilökunnan riittävä määrä 

mahdollistivat lapsen huomioimisen, vaikka lapsi olisikin ryhmässä paljon. 

 

”Että tuota se lapsi kohdataan, että justiin tuossa ko meilä on se pienryhmäjuttu, niin 

ne ruokapöytäkeskustelut esimerkiksi on semmosia justiin, jossa pyrin niinkö kaikkia 

lapsia kuuntelemaan ja antaan niile huomiota...Ne on aivan ihania ne niinkö justiin 

ruokapöytäkeskustelut, että siinä pystyy kaikkia kuuntelemaan niitä asioita, mitä lapsila 

on. Niin se on minusta niinkö semmonen ihan ykkös asia niinkö siinä. Että lapsi 

varmaan kokkee ettäkö sitä kuunnellaan ja sen kysymyksiin vastataan niin kokkee 

ittensä tärkeäksi ja hänen mielipitteilä on niinkö semmosta voimaa.” 

 

”Semmonen niinku siinä päivässä huomioiminen, että vaikka lapsia onki paljon, että 

jokainen niinkö tulee huomatuksi.” 

 

”Että tulee niitä hetkiä, että ollaan, istutaan, luetaan..ollaan leikissä matkassa. Että 

tietenki että kun on muitakin kasvattajia siinä tai työntekijöitä niin siinä voi 
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mahdollistaa sitä.” 

 

Lapset voivat tulla myös kuulluiksi esimerkiksi yhteisistä säännöistä sovittaessa. Niitä 

kunnioitetaan enemmän kuin ylhäältäpäin tulevia käskyjä ja tällöin kaikki ymmärtävät 

niiden syyt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. (Vehkalahti 2007, 19.) 

 

Kaikki haastateltavat kokivat yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista keskustelut lasten 

kanssa tärkeinä. Lasten kanssa voidaan sopia yhteiset säännöt keskustelemalla aikuisen 

johdolla. Lapset voivat miettiä itse heille tärkeitä asioita ja pohtia, mitä ei esimerkiksi 

saa tehdä. Tämän jälkeen joissakin ryhmissä oli esimerkiksi laitettu peukalon jälki 

merkiksi sääntöihin sitoutumisesta. Yksi haastateltavista nosti esiin lasten ankaruuden 

rangaistusten suhteen sääntöjä mietittäessä ja sen sijaan voidaan yhdessä käydä läpi 

päiväkodin toimintatapoja. Henkilökunta koki, että yhdessä sovittuihin sääntöihin on 

helppo myös myöhemmin palata, jos huomataan, että säännöt eivät toteudu. Silloin 

lapset voivat muistella ja pohtia, mitä on yhdessä sovittu, miksi näin sovittiin, miten 

kannattaa toimia ja miltä toisesta tuntuu. 

 

”Meiläki oli semmonen keskustelutilaisuus, missä me sovittiin näitä ja kysyttiin, että 

sopiiko että näin kirjotetaan tänne näin. Ja sitte kaikki kävi laittamassa sitte sinne 

merkiksi niinkö peukalon jälkensä, että näin ollaan sovittu.” 

 

”Meilon ollu kyllä tapana tehä lasten kanssa. Että mitä ne ajattelis, että mitä lapset 

niinkö pitää tärkeinä asioista. Ja useimmiten sieltä tullee lapsilta iteltä nousee, että ei 

saa kiusata kavereita, ei saa kettään ei saa satuttaa. Että ollaan tehty sillaiki. Ja ne on 

sitte kirjattu. Kaikille sitte on hyvä vedota, että mehän olemme yhdessä sopineet näin.” 

 

”Ja lapset pystyy paremmin ne sisäistää, ko ne on tullu niitten omasta päästä, niitä on 

yhteisesti yhessä siinä aamupiirilä niinkö käyty läpi. Ja niihin voi sitten tuota sillai 

vedota sitten siinä tilanteessa, ko nei ne säännöt toteudu...Niin tuota semmonen 

varmaan kans niinkö vaikuttaa siihen, että lapset tietää miksi se sääntö on asetettu. Että 

sei oo vaan sillä että aikunen haluaa kieltää jonku jutun, vaan että mikä siinä on niinkö 

takana.” 
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6.3 Itsetuntoa tukeva ilmapiiri 

 

Lapsen itsetunnon tukeminen edellyttää ilmapiiriä, jossa lapsi saa olla aidosti oma 

itsensä ilman pelkoa nöyryytyksestä, vähättelystä, hylkäämisesti tai pilkasta (Aho 1996, 

48). Itsetuntoa tukevan ilmapiirin edellytyksinä on aikuisen aito kiinnostus lapsen 

asioihin ja mielipiteisiin, rajojen asettaminen, kasvatuksen perustuminen kiittämiseen 

rankaisemisen sijaan, tasa-arvoisuus sekä yksilöllisyys. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 

168-169.) 

 

Haastateltavat kokivat, että lapsen itsetuntoa tukeva ilmapiiri on ennen kaikkea 

turvallinen. Ilmapiirin luomisessa koettiin tärkeänä, että lapsia huomioidaan, 

kuunnellaan ja ymmärretään.  Keskeisenä ilmapiirin luomisessa nähtiin myös, että 

kaikilla on lupa joskus epäonnistua. Haastatteluista lähes kaikissa tuli esiin aikuisen 

malli ja lapsen mahdollisuus samaistua siihen, ettei aikuinenkaan aina osaa. 

 

”Joo no mie käytänki jotenki semmosta, että ”ei soo niin vaarallista”, että lapsetki sitte 

sannoo että ”ei soo niin vaarallista”, että ne ottaa niinkö helposti aikusen niinkö 

puhheesta...Että mie en niinkö esimerkiks meilä oli yks semmonen laulu ja mie en 

muistanu että miten se meni. Ja mie sitten aamupiirilä sanoin, että joo että te varmaan 

muistatta ja yks tyttö sitten tuota alko sitä laulaan ja sitten se ei muistanukkaan niitä 

sanoja niin se hirveästi nolostu siitä. Ja mie sitten sanoin, että no muistathan sie ettäkö 

mie pietin laulutuntia, että miten mulle kävi, että enhän miekään muistanu...Että voi 

niinkö semmonen jonku omakohtasen kokemuksen ja tietenki kavereile sanoa, että eihän 

tuo mikkään niinkö semmonen naurun asia, että kaikkihan me joskus vastataan niinkö 

johonki asiaan väärin.” 

 

Lapsen itsetuntoa tukevan ilmapiirin luomisessa keskeinen keino oli haastateltavien 

mielestä myös tiimin yhteistyö, sopimukset toimintatavoista eri tilanteissa, avoimuus, 

työhön sitoutuminen ja työryhmän sekä koko päiväkodin yhteiset keskustelut 

kasvatuskäytännöistä, arvoista, asenteista ja ilmapiirin luomisesta. Haastateltavat 

nostivat esiin myös positiivisen ja aidon palautteen merkityksen, joka voi kohdistua niin 

lapsiin kuin työtovereihinkin. 

 

”Että lapsi saapi sen aikuisen huomion ja sitten myös erityisesti pittää näihin lapsiin 
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jotka ei hae huomiota ja on vaikka tällaisia vetäytyjiä. Niinku esimerkiksi aamupiirillä 

jokaiselta kysytään et mitä oot tehny viikonloppuna.” 

 

”Sitten myös siihen niinku työyhteisön sisällä sitä semmosta dialogisuutta, puhumista 

arvoista ja asenteista.” 

 

”Työryhmän pittää puhua nämä asiat tämmösistä kasvatuskaytänteistä. Pitää olla 

säännöllisesti palaveri jossa pystytään puhumaan niinku eri asiat ja tottakai myös koko 

päiväkodissa on hyvä puhua tästä että miten me luodaan tämä. Ja tottakai jos tiimillä 

on hyvä työskentelymotivaatio ja ilmapiiri se vaikuttaa sitten siihen koko ryhmään. Ja 

pitää olla sovittuna käytänteitä miten toimitaan kussakin tilanteessa. Ja kasvatuksesta 

täytyy puhua paljon ja sitten tietenkin myös se että työtoveria voi kehua lasten kuullen, 

että ei pelkästään lapsia. Ja sen kehumisen pitää olla sellaista aitoa; että kyllä lapsi 

huomaa jos on sellainen feikki juttu, että nyt ei oikeasti tarkoiteta.” 

 

Haastateltavat toivat esiin, että lasten mielipiteitä pyritään ottamaan huomioon 

toiminnan suunnittelussa ja joskus lapsilta nousseet mielenkiinnon kohteet ja ideat 

muodostavat kokonaisia teema-alueita toimintaan. Usein valmiit suunnitelmat voivat 

muuttua lasten osoittaessa kiinnostusta johonkin toiseen asiaan. Lisäksi lapset voivat 

päättää vapaan leikin aikana, mitä he haluavat leikkiä ja lapsille voidaan luoda 

mahdollisuuksia muokata toimintaympäristöään. 

 

”Esimerkiksi nyt meilon semmonen ollaan huovutettu niitä hiiriä ja tehty semmonen 

pöytä, että missä ne leikkii niilä. Niin sitte ollaan mettästä kerätty semmosia keppejä ja 

muuta, että ne saa sitä niinkö itte jatkaa ja kehitellä sitten sitä leikkiä. Että jos se 

näyttää lapsia kiinnostavan, niin sitä jatketaan ja jatketaan ja siihen otetaan niitä lasten 

niinkö mielipitteitä mukkaan.” 

 

”Ja sitten meilä on ollu semmosta niinkö että esimerkiksi jumppa ko on, niin on joskus 

ollu niin että jokainen lapsi on saanu..tietenki siinä pittää jonku ikänen olla, tuomonen 

ehkä neljä, ainaki neljä vuotias tai viis vuotias, niin semmonen että saavat suunnitella 

että mitä niinkö jumpala tehhään. Että ne heijänki mielipitteet otetaan huomioon,että 

mitä ne haluaa tehä ja näyttää että olippa sie keksiny tosi kivan.” 
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Lapsiryhmässä vallitsevaan ilmapiiriin liittyen koettiin tärkeäksi, että aikuinen huomioi 

lapsia tasapuolisesti, lasten välille pyritään saamaan aikaan toisten kunnioittamista, 

kaikilla on kaveri ja kiusaamiseen sekä nokkimisjärjestykseen puututaan herkästi. Jos 

joku lapsista saa helposti syntipukin roolin, voidaan hänestä pyrkiä tuomaan esiin 

positiivisia asioita koko ryhmän kuullen, jotta mielikuva muuttuisi myönteisemmäksi 

lasten keskuudessa. 

 

Lasten tutustumista voidaan tukea jo toimintakauden alussa järjestämällä 

mahdollisimman paljon aikaa ryhmäytymiseen yhdessä tekemisen ja leikkien muodossa. 

Tällöin varsinkin aikuiset pyrkivät olemaan mukana leikeissä, auttamaan lapsia 

leikkikaverin löytämisessä ja leikkiin menemisessä. Pienryhmätoiminnan koettiin myös 

edistävän lasten tutustumista toisiinsa. Tukiviittomien merkitys nousi myös esiin 

tasavertaisen osallistumisen mahdollistamisessa. 

 

”Ryhmät käynnistyy elokuussa, niin me ollaan ainaki pietetty sillai, että se elokuu ja 

syyskuuki on vielä semmosta ryhmäytymisen aikaa, yhessä tekemistä, leikkejä..lasten 

kanssa sitä semmosta niinku keskustelua paljo ja niinku autetaan lasta niinku niissä 

leikeissä, mallinnetaan leikkejä, mennään mukkaan.” 

 

”Ollaan apuna siinä leikin käynnistämisessä ja sitte niinkö jos tullee tilanne, että ei 

vaikka oo kaveria, niin sitte ollaan niinkö sitä, että kaikile löytyis niinkö leikissä rooli, 

että annetaan vaihtoehtoa, että miten voisko näin tehä...Aika paljon tehhään työtä sen 

etteen.” 

 

”Meilläkin on nyt esimerkiksi semmonen sääntö että kaikilla pitää olla kaveri ja et 

kaikki otetaan leikkiin. Tottakai siinä pitää aina järki olla ja katsoa että onko tämä nyt 

sellainen leikki että voiko tässä vaiheessa mennä. Mutta kaikilla pitää olla kaverit, 

mutta se on se maailman tärkein asia on se täällä että lapsella on se kaveri.” 

 

Keltinkangas-Järvinen nostaa esiin itsetuntoa tukevan ilmapiirin edellytyksinä myös 

rajojen asettamisen ja kasvatuksen perustumisen kiittämiseen rankaisemisen sijaan. 

Lapsen itsetuntoa tukevassa ilmapiirissä lapselta vaaditaan asioita, hänen toimillaan on 

rajat ja hän tietää, mitä häneltä odotetaan. Rangaistusten sijaan käytetään paljon kiitosta 

eikä häntä koskaan rangaista ilmaisemalla, että nyt hänestä ei pidetä. (Keltinkangas-

Järvinen 1994, 168-169.) 
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Rajojen asettamisessa haastateltavat kokivat tärkeäksi yhteiset rutiinit ja toimintatavat, 

jotka jo itsessään luovat turvalliset rajat. Lapsi saa varmuutta toimia kun hän tietää, mitä 

häneltä odotetaan. Se nähtiin myös tärkeänä miten kiellot sanoitetaan. Jos esimerkiksi 

lapsi juoksee, niin ”älä juokse” korvataan pyynnöllä ”kävele”. Lasta itseään ei 

myöskään tule torua sanoin ”olitpa tuhma”, vaan torut tulee kohdistaa tekoon eli siihen, 

mitä lapsi on tehnyt väärin ja tämä on ilmaistava lapselle. Haastateltavat myös kokivat 

tärkeänä, että lapsessa herätetään tunteita ja toisen asemaan asettumista. Rajojen 

asettaminen tulisi perustella ja joskus pelkästään tilajärjestelyillä voidaan vaikuttaa 

siihen, miten paljon lapsille on rajoja asetettava. 

 

”Jos on tietty rutiini ja rytmi toimia näin, lapsi tietää että näin on tehty aikasemminki, 

niin on helpompi mennä sen mukkaan sitte, asennoitua. Se tietää etukätteen mitä tullee 

tapahtummaan. Niin silloin ko tietää, mitä tullee tapahtummaan, niin sitten on 

varmempi siinä asiassa.” 

 

”Esimerkiksi justiin keinusta hyppiminen on nyt meilä kielletty. Niin ko lapsele sannoo, 

että se on ihan sinun tai niinkö teän takia, että ku te hyppäättä siitä niin teile voi käyä 

kipeää. Että ko mie  tykkään sinusta, niin mie haluan että sinun jalkoihin ei käy 

kipeää...Se sanotaan ja justiin jos on hirveä melu sisälä niin ei me kielletä sitä vaan 

kieltämisen ilosta vaan sen takia että se käy teän korviin ja se alentaa kuuloa. Toisaalta 

niillä säännöiläki suojellaan sitä lasta ja se sanotaan myös, että sen takia, että teilä ois 

täälä mukavempi olla. Niin siinähän se lapsi kokkee että se on niinkö meän parhaaksi 

nämä jutut tehty, ettäkö sannoo että siinä ajatellaan niinkö teän parasta, ettei tulis niitä 

vahinkoja ja muita.” 

 

Ennen kouluikää lapselle kehittyy yliminä, johon sisältyvät ihmisen ihanteet sekä 

eettiset ja moraaliset normit. Ihmisen toiminnalle yliminä asettaa tavoitteita, pitää yllä 

vaatimustasoa ja tuottaa häpeän- ja syyllisyydentunteita. Lapsen ei tule kokea, että 

hänellä on yksin vastuu tehdä oikein ja parhaansa vaan hänelle tulee osoittaa, milloin 

hän on tehnyt väärin. Syyllisyyden tunteet auttavat ihmistä käyttäytymään yhteisönsä 

normien mukaan, mutta on myös tärkeää oppia, miten syyllisyyden- ja häpeäntunteista 

pääsee eroon ilman, että ne lannistavat liikaa itsetuntoa. Lapselle tulisikin osoittaa, mitä 

hän voi syyllisyydentunteelleen tehdä ja tämä korvaamisen tai sopimisen keino tulisi 
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hänelle myös näyttää. Tämä on tärkeää, jotta lapsi voi kokea, että asia on käsitelty eikä 

sen aiheuttamat huonommuudentunteet jää estämään itsetunnon kehitystä. (Keltikangas-

Järvinen 1994, 157-161.) 

 

Haastateltavat kokivat, että esimerkiksi lasten riitatilanteissa hyvittäminen hoitamalla ja 

aito anteeksi pyytäminen on tärkeää. Lapsille osoitetaan selvästi, että jotkut asiat ovat 

kertakaikkiaan kiellettyjä ja yhdessä lapsen kanssa mietitään miltä toisesta on tuntunut 

ja haetaan ratkaisu tilanteeseen. Haastateltavat näkivät tärkeänä myös sen, että 

sopimisen jälkeen tuodaan lapsille esiin, että tilanne on nyt selvitetty ja voidaan olla 

taas kavereita. 

 

”Joskus voidaan tehdä niin, että voidaan käydä piirtämällä joku tilanne, vaikka että 

mitä tapahtu tässä ja mitä tapahtu tässä ja mitä sitte. Ja miten ois pitäny toimia. Mutta 

ne tilanteet käydään läpi. Jotku tilanteet voi olla, että kättä päälle ja sillä selvä ja taas 

mennään, mutta riippuu aina tapauksesta ja lapsesta.” 

 

”Ja mietitään sitä, että miltä niinkö itestä vastaavassa tilanteessa on tuntunu ja..elikkä 

joissaki tilanteissa se on oikein vaikeata se anteeksi pyytäminen ja meinaa lähteä kottiin 

niin vähän niinkö herätellä, että onko joskus niinkö jääny.. että mieti että se voi olla 

sitte illalla kotona sitte että sulla on tosi kenkku olo tai että se on seuraavana päivänä 

tosi ikävä tulla päiväkotiin ko se riita on jääny niinkö ratkomatta. Että sillai vähä 

herättää sitä empatiaa ja niitä tunteita.” 

 

”Ja sitten tosin sanotaan että nyt on varmaan teillä mukavampi olla ko ootta saanu sen 

asian...Että meistä jokanen tekkee niinkö jotaki hölmöyksiä, mutta ne voijaan sitten 

korjata sillä että pyyetään anteeksi ja koitetaan seuraavalla kerralla muistaa että ei niin 

tehä.” 

 

6.4 Onnistumisen kokemukset 

 

Päivähoidossa lapsi voi saada onnistumisen kokemuksia ilman, että niitä on suunniteltu.  

Näitä voivat olla esimerkiksi leikin sujuminen, lapsi on osannut vastata kiperään 

kysymykseen tai lapsi on vaikkapa syönyt kaiken ruuan. Onnistumisen kokemuksia 

voidaan järjestää myös tietoisesti ja onnistumisen kokemukset syntyvät silloin, kun 
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tehtävä tai toiminta on lapsen kehitystasolle sopivaa, hänen innostuksensa palkitaan ja 

suorituksista tai käyttäytymisestä kiitetään. Kasvattajan tulisi antaa etenkin harvoin 

onnistuville lapsille tehtäviä, joista hän tietää lapsen varmasti suoriutuvan. Mitä 

vähemmän lapsi luottaa itseensä, sitä enemmän hän tarvitsee onnistumisen kokemuksia 

ja kiittämistä. (Koivunen 2009, 38-39.) 

 

Haastateltavat nostivat kaikki esille lapsen kehitystason huomioimisen, jotta lapselle 

voitaisiin tarjota todellisia onnistumisen kokemuksia. Kehitystason huomioimiseen 

auttaa tieto lapsen kyvyistä, osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Tärkeä keino tiedon 

saannissa on vanhempien kanssa käytävät varhaiskasvatuskeskustelut, joissa mietitään 

mitä lapsi osaa ja mitä hän vasta harjoittelee. Tällöin toimintaa voidaan suunnitella niin, 

että kaikki lapset saavat päiväkodissa onnistumisen paikkoja, tilaisuuksia ”loistaa” ja 

itselleen sopivia haasteita. Haastateltavat kokivat, että joskus siis on tärkeää etsiä juuri 

kullekin lapselle suunnitellusti asioita, joissa onnistumisia tulee. Haastateluissa nousi 

paljon myös mahdollisuuksia onnistumiseen päivittäisissä tilanteissa kuten 

pukemistilanteissa tai ruokailussa. 

 

”Ja sitten, että otetaan semmosia tehtäviä vaan mikkä on sille lapselle mahollisia, ettei 

oteta niin haastavia tehtäviä. Että otetaan aina se kehitystaso mukkaan, että sen pystyy 

tosissaan lapsi tekkeen.” 

 

”Pukemistilanteet on yks semmonen, missä kaikile voi asettaa semmonen jonkinlainen 

helppo tavote missä ne onnistuu.” 

 

Lapselle olisi myös hyvä sanoa, että hän on mukava ja onnistunut lapsi ja hänen 

kanssaan on hauska olla. Pienetkin asiat saa tällöin tuntumaan onnistumisilta.  

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 221.) Onnistuminen tulee myös niistä kokemuksista, 

joissa lapsi huomaa olevansa arvokas ja tärkeä muille ja onnistumisen kautta lapsi 

kokee olevansa taitava. Tämä auttaa häntä ottamaan riskejä ja ilmaisemaan 

mielipiteitään. (Aho 1996, 81.) 

 

Haastateltavat näkivät, että päiväkodissa on myös joitain mahdollisuuksia lasten 

suorittaa pieniä tehtäviä, joiden myötä lapset voivat kokea olevansa tärkeitä ja hyödyksi. 

Tällaisia ovat esimerkiksi pöytien pyyhkiminen, ruokakärryjen vieminen tai kopionnissa 
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apuna oleminen. 

 

”No meilä ainaki on ollu semmosia pieniä tehtäviä, että on, ne on kauhean innoissaan 

ollu ko on päässy pikkuapureiksi. Että on päässy laittamaan vaikka papereita 

ruokapöytään tai jakamaan lusikoita tai käyny hakemassa vaikka päiväkotiapulaisen 

kanssa kärryjä keittiöstä tai..semmosia pieniä tehtäviä.” 

 

Lapsen suorituksen itsessään tulisi olla kiitoksen arvoinen sen sijaan, että aikuinen 

odottaisi häntä tyydyttävää lopputulosta. Lapsi voi olla täysin tyytyväinen omaan 

suoritukseensa, mutta aikuinen asettaakin lapselle tavoitteita, joihin tämä ei edes koe 

tarvetta pyrkiä. Liiallinen kiittäminen voi myös asettaa lapselle suorituspaineita, jos 

vanhemmat eivät kehu lasta itseään tai hänen itse valitsemaansa suoritusta. Lapsen ei 

tulisi tuntea, että kiittäminen ja hyväksyntä edellyttävät aina suoritusta vaan kasvattajien 

tulisi osoittaa lapselle hänen tärkeytensä ja miten hauska hänen kanssaan on 

olla.(Keltinkangas-Järvinen 1994, 133-135). 

 

Haastateltavat näkivät onnistumiseen liittyen tärkeäksi myös lapsen itsearvioinnin ja 

lapsen oman kokemuksen onnistumisestaan. Lapsen kehuminen ja huomioiminen 

pelkästään siitä, että lapsi on oma itsensä, nähtiin tärkeänä. Yksittäisen lapsen itsetuntoa 

voitiin myös pyrkiä vahvistamaan koko tiimin aikuisten voimin, jolloin lasta pyritään 

omaehtoisesti kehumaan ilman, että lapsen tarvitsee hakea huomiota erikseen. 

 

”Annetaan sen lapsen tehä sen näkönen, mikä siitä tullee ja siitäki kyllä löytyy se joku 

kehumisen aihe. Tai se voi lapsesta vaikka sei oo samannäkönen ko se annettu malli, 

niin se lapsesta olla silti niinkö tosi hyvä ja ihana.” 

 

”Monesti lapsi iteki sitte sannoo, että ”hei, mä sain itte”, ”jee, no vähän mahtava” että 

sitte niinkö tavallaan se tuki siihen, että vau, sä osasit...Se lapsi myös ite oppii niinkö 

huomaan niitä omia onnistumisiansa.” 

 

”Ja toisaalta lapsellehan voi ilman että se edes tekkee mittään sanoa semmosia 

myönteisiä asioita, että se kokkee että tuo tykkää minusta..sannoo että ”voi että sie oot 

kiva poika”,”kiva että sie tulit nyt tänne” ja ”mukava ko sie olet taas niin hyvälä 

tuulela”. Semmosia, että ei tarvi välttämättä olla, että se johonki toimintaan liittyvää.” 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Haastateltavat tunnistavat hyvin lapsen itsetunnon ja sen eri osa-alueet lapsen 

olemuksesta ja hänen toimiessaan päiväkodissa. Lapsen itsetunnon tiedostaminen ja 

näkeminen jo itsessään auttaa todennäköisesti kiinnittämään siihen huomiota. Aho 

(1996, 48) korostaa, että lähtökohtana itsetunnon vahvistamisessa onkin, että aikuinen 

on aidosti kiinnostunut lapsesta ja kokee itsetunnon tärkeänä asiana ihmisen elämässä. 

 

Tuloksissa on myös nähtävissä, että haastateltavat tiedostavat kasvattajan asenteiden ja 

roolin merkityksen itsetunnon tukemisessa. Haastatteluista kuvastuu keinoja kehittää 

kasvatustyötä itsetuntoa tukevaksi tiimin kesken ja koko työyhteisössä esimerkiksi 

keskustelemalla kasvatuskäytännöistä ja vallitsevista arvoista ja asenteista. Nämä 

varmasti auttavat osaltaan suuntaamaan työtä juuri itsetunnon tukemisen keinoihin niin, 

että kaikki voisivat nähdä ja kokea itsetunnon tukemisen merkityksellisenä 

kasvatustavoitteena. Pienryhmätyöskentely ja henkilökunnan riittävä määrä nousivat 

keskeisiksi keinoiksi tehdä kasvatustyötä niin, että lapsen itsetuntoa käytännössä 

voidaan tukea. Jo näiden asioiden tiedostaminen mahdollistaa ehkä sen, että niihin 

osataan myös kiinnittää huomiota ja päiväkodin arkea voidaan sitä kautta kehittää. 

 

Tulokset sisälsivät paljon keinoja lapsen itsetuntoa tukevan ilmapiirin luomiseen ja 

myös lapsen yksilöllinen huomio nähtiin tärkeänä. Turvallinen ilmapiiri, jossa kaikilla 

on lupa epäonnistua ja olla oma itsensä nähtiin tärkeänä. Lähes kaikki haastateltavat 

myös kokivat tärkeänä, että aikuinen antaa lapsille mallia ja samaistumisen kohteen 

myös epäonnistumisen tilanteissa; henkilökunta oli ilmeisen valmis myös panemaan 

itsensä peliin, jotta ilmapiiri voidaan luoda myönteiseksi ja turvalliseksi. Mikkola ja 

Nivalainen (2009, 21) painottavat myös päiväkodin aikuisten tehtävää luoda omalla 

olemisellaan ja toiminnallaan ilmapiiriä, jossa lapsi kasvaa ja rakentaa käsitystä 

itsestään ja taidoistaan. Silloin merkityksellistä on lapselle annettava rohkaisu ja 

kannustus, kun lapsi tutkii, opettelee ja ottaa uusia asioita haltuunsa. Aikuisen tehtävänä 

on tunnistaa lapsen tunnetiloja, jotta lapsen aloitteita ja mielenkiinnonkohteita voidaan 

ymmärtää. 

 

Haastatteluista käy ilmi myös että lasten mielipiteillä on merkitystä laadittaessa yhteisiä 

sääntöjä ja suunniteltaessa toimintaa. Joskus lasten aloitteet voivat jopa syrjäyttää 
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aikuisten suunnitelmat, jolloin toimintaa aletaan tehdä lasten kiinnostuksen kohteiden 

mukaan. Lapsen mielipiteiden kuunteleminen ja niiden ottaminen osaksi toimintaa  

vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että hänen mielipiteillään on väliä. Lapsi voi tällöin 

kokea tulleensa kuulluksi, vaikuttavansa asioihin ja että kiinnostuksen kohteensa ja 

hänelle tärkeillä asioilla on merkitystä. Aikuisen antaessa nimenomaan merkitystä lasten 

ajatuksille, ollaan juuri itsetunnon tukemisen ytimessä. Jokainen meistä haluaa jakaa 

asioita toisten kanssa, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lasten kohdalla tämä mielestäni 

korostuu, sillä aikuisten huolehtiessa ja päättäessä monista asioista voi lapsi kokea 

helposti, ettei hänen mielipiteillään ole väliä. 

 

Leena Turja (2011, 47-48) kuvaa lasten kuulluksi tulemisen kokemuksia heille itselleen 

läheisissä asioissa osallisuuden käsitteen kautta. Näitä osallisuuden kokemuksia lapset 

saavat vuorovaikutustilanteissa aikuisten kanssa kotona ja päivähoidossa joko 

spontaaneissa tai järjestetyissä tilanteissa. 

 

Rajojen asettamista ei koettu negatiivisena asiana itsetunnon kannalta, vaan näkökulmat 

kertoivat henkilökunnan valmiuksista luoda rajat pikemminkin tukemaan lapsen 

itsetuntoa. Päiväkodin rutiinit ja toimintatavat muodostavat jo itsessään rajat, joita 

voidaan täydentää ja syventää pohtimalla esimerkiksi sääntöjä ja niiden merkitystä 

lasten kanssa. Lapset pääsevät itse pohtimaan omaa toimintaansa eri tilanteissa, heitä 

opetetaan ottamaan vastuuta teoistaan ja selvittämään asioita esimerkiksi anteeksi 

pyytämällä. Rajoja asettaessa huomio kohdistetaan siihen, mitä lapsi tekee eikä siihen, 

että lapsi olisi esimerkiksi tuhma tehdessään jotain. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta 

lapsi voi kokea olevansa hyväksytty myös tehtyään väärin. 

 

Keltinkangas-Järvisen (1994, 146-147) mukaan rajojen asettamisen päämääränä on, että 

lapsi oppii myöhemmin hallitsemaan itseään ja löytää vapaaehtoisesti oman 

käyttäytymisensä rajat. Tämä puolestaan antaa lapselle mahdollisuuden tehdä omia 

päätöksiä ja kasvattaa hallinnan tunnetta. Hän korostaa myös, että kasvatuksessa tulisi 

antamaan lapselle kokemuksia, että hän voi itse vaikuttaa asioihin. Hallinnan tunne ja 

itseluottamus vahvistuvat tätä kautta. Pienen lapsen kohdalla vanhemmat asettavat rajat, 

mutta lapsen kasvaessa lapselle voidaan antaa yhä enemmän vastuuta. Päämääränä on, 

että ulkoinen kontrolli muuttuu sisäiseksi kontrolliksi. Jos lapselle muodostuu harha, 

että kaikkea haluamaansa voi tehdä, on totuuden kohtaaminen kova kolaus 
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itsetunnollekin. (Keltinkangas-Järvinen 1994, 146-147.) 

 

Myös tilojen järjestelyt nousivat esiin keinona, joka mahdollistaa sen, ettei lapsia 

tarvitse kieltää niin paljoa. Turvalliset, miellyttävät ja vapaaseen toimintaan sopivat 

olosuhteet tilaratkaisuilla luomalla saadaan varmasti aikaan se, että jo pelkästään 

melutaso laskee.  Lapset voivat myös paremmin keskittyä leikkeihin, levottomuus 

vähenee ja toisaalta tiloja miettimällä ja järjestelemällä voidaan lapsille tarjota 

mahdollisuuksia myös villimpiin leikkeihin, liikkumiseen ja temppuiluun. Eräs 

haastateltava kertoi esimerkkinä, että keinusta hyppiminen on pitänyt lasten 

turvallisuuden takia kieltää ja monesti erilaiset rajoitukset pohjautuvat siihen, että 

toiminta olisi turvallista. Turvallisen ympäristön luominen esimerkiksi juuri 

tilaratkaisuilla ja toisaalta lasten kanssa sovitut yhteiset säännöt auttavat varmasti 

keskittymään rajoitusten sijaan mukavaan tekemiseen. Aikuiset voivat jo luoda sopivat 

olosuhteet ja lapset tietävät sääntöjen, rutiinien ja toimintatapojen myötä, mitä heiltä 

odotetaan ja pystyvät tällöin toimimaan ilman aikuisten puuttumista. 

 

Päiväkoti tarjoaa paljon onnistumisen mahdollisuuksia lapsille. Henkilökunnan 

haastatteluista ilmenee, että myös tässä jokaisen lapsen yksilöllisyys huomioidaan ja sen 

mukaan jokaiselle pyritään löytämään omat onnistumisen paikat. Onnistumisen 

paikkoja voidaan suunnitella ja näin tehdään etenkin silloin, jos katsotaan, että lapsen 

itsetuntoa tulisi erityisesti vahvistaa. Päivittäiset toistuvat toiminnat tarjoavat ohjattujen 

tuokioiden lisäksi onnistumisen mahdollisuuksia. Haastattelut kuvastavat myös arjen 

pieniä onnistumisia; esimerkiksi pukemistilanteet ja ruokailut voivat tarjota lapsille 

onnistumisia päivittäin. Nämä ehkä pieniltäkin vaikuttavat onnistumisen paikat 

tiedostamalla henkilökunnalle avautuu varmasti mahdollisuuksia tehdä niistä lapselle 

merkittäviä. Tällöin olosuhteet voidaan todennäköisesti tehdä kunkin lapsen 

kehitystasolle sopiviksi. 

 

Haastateltavat tiedostivat myös lapsen itsearvioinnin merkityksen; he kokivat tärkeäksi 

sen, että myös lapsi itse arvioi tekemisiään ja huomaa onnistumisensa. Tämä on tärkeää 

lapsen rakentaessa kuvaa itsestään tärkeänä ja osaavana. Keltinkangas-Järvisen 

näkemyksen mukaan ulkoapäin tuleva palkinto onnistumisesta ei itsetunnon kannalta 

ole tärkeintä, vaan lapsen itsensä kokema riemu onnistumisesta eli sisäinen palaute 

kohottaa lapsen itsetuntoa. Tämä tapahtuu, kun lapsi itse valitsee suorituksensa ja 
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asettaa tavoitteensa. Hän ohjaa toimintaa ja päättää siitä, milloin asia on mennyt hyvin. 

(Keltinkangas-Järvinen 1994, 134-135.) 

 

Lapsen ei tulisi myöskään tuntea, että kiittäminen ja hyväksyntä edellyttävät aina 

suoritusta vaan vanhempien tulisi osoittaa lapselle hänen tärkeytensä ja miten hauska 

hänen kanssaan on olla. Tämä koskee myös muita kasvattajia, kuten 

lastentarhanopettajia. He voivat esimerkiksi aamuisin kertoa lapselle, miten hauska on 

taas nähdä lapsi ja miten mukavaa on kun hän tuli tarhaan. (Keltinkangas-Järvinen 

1994, 134-135.) Haastatteluista käy ilmi, että lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti 

ja henkilökohtaisesti jo hänen tarhaan tullessaan. Jo tämä varmasti itsessään vahvistaa 

lapsen käsitystä itsestään arvokkaana ja tervetulleena, tärkeänä ihmisenä. 
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8 POHDINTA 

 

Kuvaamalla lapsen itsetunnon tukemista päiväkodissa henkilökunnan näkemysten ja 

heidän hyviksi kokemiensa käytäntöjen kautta saadaan tietoa päiväkodin arjesta. 

Tutkimuksessa on käsitelty ja tuotu esiin vain yhdessä päiväkodissa työskentelevien 

neljän työntekijän ajatuksia ja toimintamalleja, mutta arkea kuvaavina ne jo itsessään 

voivat ehkä tuoda uusia näkökulmia työn ja toimintamallien kehittämiseen. 

 

Tulen toimittamaan tutkimukseni Rovaniemen päivähoidon palvelukeskukseen, joten 

sen tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää siellä. Myös alan opiskelijat voivat työni 

kautta saada uusia näkökulmia varhaiskasvatuksen opintoihin ja tulevaan työhönsä 

varhaiskasvattajina. 

 

Itse koen saaneeni opinnäytetyötä tehdessäni paljon uutta työhöni lasten parissa.  

Tiedostamalla itsetunnon eri osa-alueet, lapsen itsetunnon kehitykseen liittyviä asioita ja 

keinoja tukea lapsen itsetuntoa, voin pohtia niitä osana omaa työtäni ja tuoda myös 

tulevissa työyhteisöissäni esiin itsetunnon tukemisen merkitystä. 

 

Lapsen itsetunnon tukemisen keinot ovat mielestäni pitkälti samoja, mitä lapsen 

kohtaaminen ja yhteyden luominen lapseen päiväkodissa edellyttää. Tukemalla lapsen 

itsetuntoa luodaan samalla mahdollisuudet lapsen kohtaamiseen ja siihen, että myös 

lapsi voi kohdata työntekijän ja kiintyä häneen. Mielestäni on tärkeää, että lapsi voi 

päivähoidossa luoda yhteyden häntä hoitavaan aikuiseen. Tällöin lapsella on myös 

päivähoidossa tuttu ja turvallinen ihminen, johon hän voi turvautua ja tukeutua. 

Esimerkiksi tunteitten hallinnassa koen tärkeänä, että lapsi voi kokea aikuiseen yhteyttä 

sen sijaan, että hän pyrkisi selviytymään yksin tunnekuohustaan. Jos lapsi ei koe 

hoitajaa läheisenä, hän yrittää selvitä tilanteesta niillä keinoilla mitä hänellä on ja 

etenkään pienellä lapsella näitä keinoja ei vielä ole kovin paljoa. 

 

Kiinnittämällä huomiota itsetunnon tukemiseen voidaan siis mielestäni saada aikaan 

täysin uusia tapoja toimia, jotka ulottuvat henkilökunnan ajatuksista ja käytännöistä 

myös lasten toimintaan ja käyttäytymiseen. Jatkotutkimuksen aiheena voisikin olla 

lapsen itsetunnon tukemisen vaikutukset päiväkotilasten toimintaan ja se, millaisia uusia 

toimintamuotoja uudet näkökulmat voisivat saada aikaan. 
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LIITE 2 Haastattelurunko        

  

 

 

TEEMAHAASTATTELU         

 

Haastattelun avulla on tarkoitus selvittää henkilökunnan näkemyksiä siitä, miten lapsen 

itsetuntoa tuetaan päiväkodin käytännön arjessa ja millaisia käytännön keinoja 

päivittäiset tilanteet tarjoavat. 

 

1 PERUSTIEDOT 

– Mikä sinun ammattinimike on? 

– Kuinka kauan olet työskennellyt päiväkodissa? 

 

2 ITSETUNTO; NÄKEMYS ITSETUNNOSTA JA KASVATTAJAN ROOLISTA 

 

– Mitä ajattelet, mitä itsetunto on? Miten se näkyy tai mistä tunnistaa 

vahvan/heikon itsetunnon? 

– Miten kasvattajan ajatukset lapsesta tai lapsista vaikuttavat itsetuntoon? 

– Miten kasvattajan suhtautuminen lapseen vaikuttaa lapsen itsetuntoon? 

– Millaisten asenteiden myötä on hyvä lähteä tukemaan itsetuntoa? 

 

3 PÄIVÄKODIN ILMAPIIRI 

 

– Mikä merkitys päiväkodin ilmapiirillä on sinusta lapsen itsetunnon 

kehittymiselle? 

– Millainen ilmapiiri tukee lapsen itsetuntoa päiväkodissa? 

– Miten luodaan päiväkodissa sellainen ilmapiiri, että se tukee lapsen itsetuntoa? 

– Miten kaikki lapset voivat kokea olevansa yhtä tärkeitä? 

– Mitä ajattelet, miten lapsiryhmässä vallitseva ilmapiiri vaikuttaa lapsen 

itsetuntoon? 

– Miten lapsiryhmässä vallitsevaan ilmapiiriin voidaan vaikuttaa? 

– Kuinka lapsia (ja aikuisia) voidaan auttaa tutustumaan toisiinsa? 

– Miten luodaan me-henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä lämmintä ja 

osallistuvaa ilmapiiriä? 

– Miten luodaan ilmapiiriä, jossa kaikki tulevat hyväksytyiksi? 

– Miten puututaan lapsiryhmässä syntyviin rooleihin esim. pomo? 

 

4 OLEN TÄRKEÄ JA ARVOKAS 

 

– Miten lapsi otetaan vastaan, kun hän tulee tarhaan? (Kerrotaanko hänelle, että 

ihana kun tulit? Onko vuorovaikutus vain aikuisten välistä vai kohdistuuko 

vuorovaikutus lapseen?) 

– Kiinnitetäänkö huomiota sanattomaan vuorovaikutukseen eli eleisiin, ilmeisiin ja 

katseisiin? Osoitetaanko lapselle hyväksyntää niiden avulla? Saako lapsi kokemuksen 

siitä, että aikuinen on läsnä ja huomaa hänet? 

– Miten varmistat, että lapsi saa riittävästi positiivista kosketusta päivän aikana? 

Onko suunniteltua, että lasta pidetään esim. sylissä ja hän saa tarvitsemaansa hellyyttä? 

– Kuinka lapsi voi kiinnittyä hoitajiin? Miten se saadaan aikaan? 

Miten mahdollistetaan se, että lapsella on päivähoidossa tuttuja hoitajia? 
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– Millaiset hoivakokemukset ovat tärkeitä lapsen itsetunnon kannalta? 

– Miten saadaan aikaan kiireettömyyttä? Mikä sen mahdollistaa? Kuinka 

hoitotilanteista saadaan kiireettömiä? 

– Miten lasta kannustetaan esimerkiksi kuivaksi oppimisessa? 

 

– Miten lapselle tarjotaan kokemuksia, että hän on tärkeä ja hyödyksi? Tarjotaanko 

lapselle mahdollisuus osallistua erilaisiin askareisiin ikätasonsa mukaisesti kuten lelujen 

siivoukseen tai pöytien pyyhkimiseen? Saako hän toiminnastaan kiitosta ja kehuja? 

 

5 MINÄ OSAAN, HALLITSEN JA PYSTYN VAIKUTTAMAAN 

 

–  Millaisia onnistumisen paikkoja lapsella on pitkin päivää? Miten lapselle 

tarjotaan onnistumisen kokemuksia päiväkodissa? 

– Miten mahdollistetaan, että aikuinen on tilanteessa mukana ohjaamassa lasta 

esim. omatoimisuuteen ja antamassa palautetta? 

– Miten lapsen sitä kokemusta, että hän osaa, voidaan vahvistaa? Miten tuetaan 

lasta, joka vähättelee itseään tai kuvaa itseään negatiivisin termein esim. en osaa? 

– Miten lapsi voi kokea, että hän itse pystyy tekemään asioita? 

– Millä tavoin voidaan vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä itsestään, esim. arka 

lapsi? Miten voidaan tukea tällaisen lapsen itsetuntoa?  → Esimerkki:Saako lapsi 

aamupiirillä vastatessaan kokea, että hän on rohkea kun uskalsi vastata, vaikka 

vastaisikin väärin? Jääkö lapsi yksin huonommuuden tunteensa kanssa, joita väärin 

vastaaminen voi herättää? Osataanko tarttua lapsen rohkeuden esille nostamiseen vai 

kysytäänkö jo seuraavalta tai vastaako aikuinen lasten puolesta? 

– Miten lapsi voi kokea, että hän voi vaikuttaa asioihin ja hallita asioita? Kehon 

viestit; kuivaksi oppiminen? Käyttäytymisen hallinta? 

– Miten lapsi voi kokea, että hän tulee kuulluksi? Että hänen asiansa ovat tärkeitä? 

– Mistä asioista lapsi voi päiväkodissa päättää itse? Miten lasten kiinnostuksen 

kohteet ja heidän esille nostamansa asiat otetaan esille esim. toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa? 

– Miten toimintatuokiot järjestetään niin, ettei lapsi koe niistä paineita? Miten 

taataan lapselle onnistumisen kokemuksia? 

– Miten palautetta annetaan niin, ettei se suuntaa lapsen toimintaa vain 

suorittamiseen? 

– Mikä on riittävän hyvä suoritus? 

– Miten rajoja voidaan asettaa niin, etteivät ne murenna lapsen itsetuntoa? Miten 

saadaan lapsi ymmärtämään, että hänen käytöksensä on väärin, mutta hän itse ei ole 

vääränlainen? 

– Millaisia ovat sellaiset säännöt lapsiryhmässä, että lasten on helppo ne 

ymmärtää? 

– Miten lapset voivat olla mukana sopimasssa ryhmän yhteisiä sääntöjä? 

– Mitä ajattelet, miten yhteiset säännöt ja rajat tukevat lapsen itsetuntoa? Miten 

lapsi voi kokea ne hyviksi asioiksi, jotka auttavat häntä hallitsemaan itseään? 

– Miten lasten välisiä riitoja ratkotaan? Miten lapselle voidaan opettaa 

hyvittämisen ja korjaamisen taitoa? Saadaanko asiat käytyä läpi niin, että lapsi voi 

kokea ne selvitetyiksi? 

– Miten lapsia voi auttaa tunteiden esim. pettymysten käsittelyssä? 

 

5 YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA 

 

– Miten yhteistyö vanhempien kanssa auttaa lapsen itsetunnon tukemisessa? 
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– Mitä tietoa vanhemmilta voidaan saada, mikä auttaa päivähoidon henkilökuntaa 

kiinnittämään huomiota lapsen itsetuntoon? 

– Miten päiväkodin henkilökunta voi auttaa vanhempia tukemaan lapsen 

itsetuntoa? 

– Miten päiväkoti saa lisää tietoa lapsesta, jotta voi tutustua häneen ja hänen 

tapoihinsa vielä paremmin? Miten päiväkoti puolestaan antaa tietoa lapsesta kotiin? 

Miten asioista puhutaan? 

– Kiinnitetäänkö huomiota siihen, miten vanhempi puhuu lapsesta? 

– Miten vanhempien mielikuvaan omasta lapsestaan voidaan vaikuttaa? Jos 

esimerkiksi havaitaan, että aikuinen nostaa esiin vain lapsen heikkouksia ja puhuu 

lapsesta negatiivisesti? 

– Rohkaistaanko vanhempia kertomaan lapselleen, kuinka hyvä ja arvokas hän on? 

– Kun vanhemmat ovat uupuneita ja lapsi ei saa kotoaan tarvitsemaansa tukea 

itsetunnolleen, huomiota ja hellyyttä, niin miten päivähoidossa voidaan näitä asioita 

lapselle tarjota 

– Ollaanko valmiita korvaamaan vanhemmuutta vaikeina aikoina? 

– Järjestetäänkö lapselle tuolloin enemmän aikaa ja saako hän erityistä huomiota 

päiväkodin aikuiselta? 


