
• Raisa Cacciatore  

• Lastenpsykiatri, Väestöliiton 
asiantuntijalääkäri, tietokirjailija 

• www.vaestoliitto.fi 

• www.raisacacciatore.fi 

 

 

Nuoren itsetunnon tukeminen 

http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.raisacacciatore.fi/


Perusopetuslaki  
 
2§ Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja.  
3§ Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti ja siten että se edistää 
tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla 
yhteistyössä kotien kanssa 
Ops perusteet: huoltajalla ensisijainen vastuu 
kasvatuksesta... Koulu tukee kotien kasvatustehtävää 
ja vastaa kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön 
jäsenenä.   
Koulun kasvatusvastuu on myös lastensuojelulaissa. 
 



  KERÄTÄÄN  

RAKENNUSAINEITA  

AIKUISUUTEEN 

Itsetunto on pelkkä ajatus, uskomus. Se näkyy. 

Se vaikuttaa. 

 



Aikuisen pärjääminen heijastuu 
suoraa lapsiin… 

17.10.2011 

Monet aikuiset tarvitsevat apua 
vanhemmuuteensa. 
 Apuja ja neuvoja saa kaivata! 
 Kaikki mitä teet oman elämänhallinnan 

eteen on lapsillesi eduksi. 
 Vanhemmuutta voi oppia ja opiskella, 

myös toisilta vanhemmilta. 
 Lapset tarvitsevat turvallisten aikuisten 

verkoston. 
 



 



Rahahuolet, työpaikkahuolet, 

mielenterveysongelmat, 

päihdeongelmat, 

perheväkivalta, stressi, kiire… Äkkiä! 

Älä viitsi! 

Ole kunnolla!! 

Mikä sinulla on, isi? 

Mikset kuule minua, äiti? 

Mitä te pelkäätte koko 

ajan? 

Pitää olla laiha 

kaunis hyvä 

koulussa 

menestyvä suosittu 

muodikas avulias 

vaivaton… 



• Opettajan antama huomio 

• Koululuokan sosiaalinen tuki 

• Onnistumisen elämykset 

• Ystävyyssuhteiden tuoma ilo 

    …ovat lasta kannattelevia 
tekijöitä 

Päivähoidon, koulun ja 
muiden aikuisten merkitys 

EL Liisa Pietilä, SLL 40/2005:4021-25 



POSITIIVINEN MINÄKUVIA 

Olen hyvä! 

Minua kannattaa 
suojata! 

 



Voiko itsetuntoa vahvistaa? 

Ennaltaehkäisy = 

+ merkkiset teot 



Mitä lapsi tai nuori tarvitsee 
1. Kuulluksi, nähdyksi tulemista 

 Aitoja kohtaamisia. 

 Välittävää  aikuista. 

 Yksilöllisyyden ymmärrystä. 

2. Kehitysportaiden tuntemusta 
 Seksuaalisuus ja aggressio. Itsenäistyminen. 

 Aivot kehittyvät hitaasti , ymmärrys myös. 

 Mitä voi vaatia? Missä täytyy suojata? 

3. Kehityksen / itsetunnon tukea 
 Tekoja. Oikeaa toimintaa. 

 Itse koettu kasvatus ei aina parasta. 

17.10.2011 



Mitä lapsi tai nuori tarvitsee 

1. Kuulluksi, nähdyksi tulemista 

JARRUTA, HILJENNÄ 
2. Kehitysportaiden tuntemusta 

TUTUSTU, OPISKELE 
3. Kehityksen, itsetunnon tukea 

TOIMI NYT 

17.10.2011 



Lapsen / nuoren aito kohtaaminen 

Mitä sinulle kuuluu? Miltä sinusta tuntuu? Mitä sinä tarvitset? 

Empatia ja myötätunto vahvistuvat hitaasti, eläytymällä ja mallista. 



 Kaikki ihmiset ovat jo syntymästään erilaisia. Jos 
huomaa, että kelpaa ja on iloksi muille, voi rakentaa 
hyvää kuvaa maailmasta ja itsestään.  

 Tähän rakennustyöhön voi jokainen osallistua. Uusi 
ihminen, uusi tuttavuus tarkoittaa jännittävän 
löytöretken alkua. Kun oppii tuntemaan toisen, voi 
löytää yhteisen mukavan tavan olla yhdessä tekemässä. 

 Erilaisuus on sääntö, ei poikkeus: Erilaisten ihmisten 
kanssa joudumme tekemään töitä ja pärjäämään. 

 

Temperamentit ja itsetunto 

Ihanat Ipanat temperamenttikirja 



Voit vaikuttaa paljon toisten 
itsetuntoon. 

 

Kun olet vuorovaikutuksessa, 
vaikutat joka tapauksessa 
suuntaan tai toiseen. 

 

Mieti, mitä tarkoittaa:                               

                    ”pysy aikuisena”? 

 

Voit tehdä tietoisen päätöksen 
alkaa olla myönteisesti 
vuorovaikutuksessa eri 
ihmisten kanssa. 

 



• Yhdelle ihmiselle tärkeä 

• Yhteisölle tärkeä 

• Saanko olla sellainen kuin olen? Olenko 
tällaisena arvokas? 
• En kelpaa yhdelle ihmiselle -> masennus 

• En kelpaa yhteisölle -> käytöshäiriö, väkivaltaisuus 

• Jokainen ihminen voi antaa lapselle ja 
vanhemmalle arvoa 

Arvon mekin ansaitsemme! 

Muistiin merkitty Jukka Mäkelän luennolta 1.3.11 Sos-Lapsikylän juhlaseminaari 



• Arjen toistuvat ja erityiset kokemukset 

• Jokaisella ihmisellä on synnynnäinen ja ehdoton 
vastavuoroisuuden odotus 
• nähdyksi tulemisen tarve 

• arvostetuksi tulemisen tarve 

• aloitteellisuuden ja ilon jakamisen tarve 

• Sitoutunut aikuinen välttämätön ja riittävä ehto 
• aikuisilla on samat tarpeet ja odotukset oman kehittymisensä tueksi 

• perheen, ystävien ja työyhteisön merkitys 

Ihmisarvoisen kehityksen 
tukeminen 

 

ARVO SYNTYY IHMISSUHTEISSA. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian ja theraplay-

terapiankouluttaja, Theraplay SOS-lapsikylissä10-vuotta 1.3.2011 



Ihmisarvon antamista 

• Sinä tuotat iloa! 

• Sinä levität iloa 
ympärillesi! 

• -> Mun äidilläni / isälläni 
on hauskaa kanssani! 

• Keskitytään ihan vaan 
kokemaan yhdessä. Ei ole 
muuta tavoitetta. 

Muistiin merkitty Jukka Mäkelän luennolta 1.3.11 Sos-Lapsikylän juhlaseminaari 



Tunteiden hallinta ja 
itsetunto 

- Koti-ilmapiiri 



Ihmiset keskustelevat ajatuksissaan jatkuvasti itsensä 

kanssa, kommentoivat ja suunnittelevat tekemisiään. 

Se voi olla kannustavaa tai halveksivaa. 

 

Omat pohdinnat vaikuttavat, eli se pään sisäinen 

puhe. Itse olet eniten itsesi kanssa. 

 

Se alkaa rakentua lapsuudessa. Mitä puhetta 

lapsuuden kotona jäi pääsi sisään? 

 

Myös pitkä ihmissuhde vaikuttaa. 

 

 

Keskustelu itsensä kanssa 



Ei kannata 

yrittää, en mä 

koskaan 

onnistu… 

Eihän tästä 

tule yhtään 

mitään… 

 

Tyhmä! Mä oon idiootti! 

Miksen mä ikinä 

opi… 

Parasta etten 

mokaa enempää... 

Pään sisäinen puhe 

 

Ihmiset saattavat moittia itseään jatkuvasti. Tai he antavat itselleen kannustusta, 

yllyttävät tekoihin tai rauhoittavat itseään. Opettele kuulemaan sisäinen keskustelusi ja 

ohjaamaan sitä! Kiitä myös itseäsi aina, kun olet toiminut oikein. 

 





Tunne on sinussa, mutta olet 
eri asia kuin tunteesi 

• Hankalat ajatukset aktivoivat tunteita 

• Pelko, pettymys tai huono omatunto ovat 
usein signaaleja, jotka auttavat meitä 
toimimaan oikein.  

• Kielteiset ajatukset ja tunteet voivat myös 
riistäytyä hallinnasta tai lukkiutua päälle ja 
vallata mielen ja kehon. 



Aggression portaat –malli 
lähtee siitä, että kaikki tunteet 

ovat sallittuja 
 

• Kyse on vain sen (jatkuvasta) opettelusta, mitä niillä tunteilla 
tehdään.  

• Miten riidellään rakentavasti ja hallitusti?  

• Miten selvitään arjen kahnauksista?  

• Miten selvitään niin omista, kuin toistenkin tunteista? 

• Miten ymmärtää omia ja toisten reaktioita? 

 

 



Aggressio on MUUTOSVOIMA 

• Aggressio ei ole väkivaltaa. 

• Se on voima, pelkkä tunne, ei 
vielä teko. 

• Sen voiman tarkoitus on 
johtaa terveeseen 
itsetuntoon ja 
itsenäistymiseen. 

• Ilman lapsuuden uhmaa  

 ja murrosiän kuohuntaa 
nuori ei itsenäistyisi van-
hemmistaan ja kodistaan 

 

 



Opitaan tunteista 

• Puhu tunteista! 

• Kysy tunteista! 
Anna tunteille nimiä! 

• Siedä tunteita! 
 



Välitön tarvetyydytys: 
nautinto, hyvä olo 

• Lyhyen tähtäimen 
tavoitteet ja tämän 
hetken jutut. 

• Onko kivaa vai tyhmää? 

Arvojen mukainen elämä: 
tunnistaa arvonsa 

• Elämällä on kompasseja ja 
suuntaviittoja. 

• Ne ohjaavat valintatilanteissa. 

• Arvoja toteuttaakseen ihminen 
on valmis sietämään 
pettymyksiä, jopa kärsimään. 



 Käy arvokeskustelua: Mikä on tärkeää? Mikä 
on kaikkein tärkeintä elämässä? Minkä asian 
takia olisit valmis hiukan kärsimäänkin? 

 Kerro arvoistasi: ystävyys, rakkaus, vapaus, 
veljeys, tasa-arvo, terveys… 

Aika antaa arvokasvatusta 



Onnistumisella kasvattaminen 
ja itsetunto 

Lasta tai nuorta 
kannustetaan 
rakentamaan ja 
kertomaan oma 
mielipide, olemaan 
oma itsensä. 

 



KIITOLLISUUS 
- Minulla on! 

NEUTRAALI 

KATEUS 
- Minulla ei ole, ei 
kai sinullakaan! 

Keskitytään siihen, mitä jo on, ei siihen mitä 
ei ole 
Kiitollisuus jopa siitä, että asiat eivät ole 
huonommin. 
Optimistisuus, toiveikkuus. 
Kiitollisuudesta puhuminen ääneen, sen 
hämmästely ja ihastelu, mitä elämä tarjoaa. 
Jos lasta kiittää, hän toistaa tekonsa. 

Osaamattomuuteen, puutteisiin keskittyminen. 
Nähdään kaikki se, mitä ei ole. 
Vertaaminen muihin jotka osaavat, joilla on taito. 
Lasten annetaan luokitella ja arvottaa toisiaan, 
ihmisiä. 
Harmittelu, katkeruus. 
Jos lasta moittii, hän kokee olevansa huono(mpi) 
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Kiitollisuus lisää tyytyväisyyttä, 
terveyttä, hyvinvointia 



KUNNIOITUS 

NEUTRAALI 

HALVEKSUNTA 

Kunnioitus tarttuu – 
syrjäytyminen ja menestys ovat 
usein  mallioppimisen tulosta 
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Väkivalta kasautuu 

Väkivalta synnyttää 

väkivaltaa 

Koetaan jatkuvia traumoja, 

defenssejä vahvistuu 



KUNNIOITUS 
- Ei väkivaltaa 

NEUTRAALI 

HALVEKSUNTA 
- Henkinen ja 
fyysinen väkivalta 

Myönteiseen keskittyminen 
Kiittämällä kasvattaminen 
Respektipisteitä, tarravihkoja 
Onnistumisen esiin nostamista 
Asiallista puhetta 

Kielteiseen keskittyminen 
Moittiminen, iva, pelko 
Rankaisu, ankaruus, kuritus 
Epäonnistumisen esiin nostamista 
Mitätöivää puhetta 
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Älä jää halveksunnan 
ilmapiiriin. 
Hakeudu arvostaviin 
ihmissuhteisiin! 

MENESTYS 

SYRJÄYTYMINEN 



Rakentuu kokonaisvaltaisesti, kokemuksellisesti 

Oma keho tarjoaa enimmäkseen hyvää oloa ja 
nautintoa 

Läheisyyttä on tarjolla ja se on molemmin puolin 
nautittavaa 

 

Olen kokonaan hyväksytty! 

Muodostuu lupa nauttia, halu hoitaa, hoivata 
omaa itseä 

 

 Käsitys omasta kehosta 



Kehonkuva ja itsetunto 

Varhain kehittyvä tyttö ja myöhään 

kehittyvä poika ovat erityistuen tarpeessa. 

 

Kouluterveydenhuolto on avainasemassa 

havaitsemassa ja tukemassa. 



Koskettaminen ja 
itsetunto 

Riidellä, syödä, lököillä, OLLA yhdessä…… 

Kosketuksen merkitys. Peuhiupainia, 

reppuselkää, körökörökirkkoa. 

-> stressinsietokyky, sosiaalinen älykkyys. 

 



 Kokonaisuus on tärkein 

 Elämä on merkityksellistä! 

 Mikä aiheuttaa terveyttä? 
Mikä johtaa elämänlaatuun? 

 Mikä tarjoaa syytä elää? 

 Intohimot ovat tärkeitä. 

Elämänlaatu 

Professor, barnläkare Bengt Lindström, 
Folkhälsan 24.11.2020 



 Kyse ei ole vain olemassa olevista 
resursseista, vaan kyvystä ja joustavuudesta 
käyttää omia resurssejaan terveyttä 
tuottavalla tavalla. 

 Lähtökohta: katsotaan resursseja ja 
voimavaroja. 

Salutogeneesin avain 

Bengt Lindström: The Hitchhiker’s Guide to the Salutogenesis. Salutogenic 
pathways to health promotion. Folkhälsan 2010 



 Ei saa mitätöidä lasten pystyvyys-kokemuksia. 

 Haluaminen ja yrittäminen on tärkeää. 

 Ei pidä tehdä kaikkea lapsen puolesta. 

Tahtominen ja itsetunto 

Lapsen ja nuoren biologinen tehtävä on 
haluta loputtomasti, aikuisen 
kasvatuksellinen tehtävä on vetää raja, kun 
nuori on saanut tarpeeksi. 
 



Tahtominen ja itsetunto 

Diane Levy: Increasing a child’s self-esteem? Random House 2002 

   Mitä väliä? 

              Drop out 

      Itsetuhoisuus 

En osaa juuri mitään 

En osaa  



• On paljon asioita, joita en osaa.  
• Onneton, aloitekyvytön.  
• Yhteistyöhaluton, itkuinen, ärtyinen.  
• Vihaisesti mulkoileva, välinpitämätön. 

 

Kielteinen palaute!  
 



Olen aika hyvä! 
  Osaan ja pystyn, jos yritän 
    Osaan paljon! 
      Osaan aika paljon 
        Osaan jotakin 
          Osaan… 
            Osaan? 

Tavoiteltavia 

asioita 

Haluttavia 

asioita 



Saammeko olla erilaisia, yksilöitä? 
Olet eri asia kuin mielipiteesi 

 Mitä mieltä sinä olet? 
 Miltä sinusta tuntuu? 
 Mitä sinä haluaisit? 

17.10.2011 



Kys 95 Onko Sinulla tällä hetkellä todella 
läheistä ystävää,  
jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes 
kaikista omista asioistasi? 

Ei ole yhtään  

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Peruskoulu Poika 16,6 16,4 15,3 15,2 13,5 11,9 

Tyttö 7,1 7,2 7,2 6,4 5,2 5,5 

Lukio Poika 13,7 12,9 13 13,2 11,6 11 

Tyttö 4,8 5,8 5,8 5,7 4,6 4,7 

Aol Poika         11,4 9,4 

Tyttö         4,5 4,7 

  



 Yhteenkuulumisen tunne 
antaa voimaa ja turvaa 

 Olemme laumaolentoja, 
haluamme kuulua yhteen 

 Uskallanko rauhassa sanoa 
oman mielipiteeni, vaikka 
muut olisivat eri mieltä? 

 

Tarve kuulua samanmielisten 
joukkoon, 

sosiaaliset taidot, ystävyys 



Raisa Cacciatore, 2010 

Ystävyyden säännöt 
 (Seurustelusuhde = paras ystäväsi) 
 
 

Ole kohtelias 

Ole ystävällinen  

Hymyile, puhu kivoja 

Ole siisti 

Osoita, että välität 

Ole reilu ja rehellinen 

Älä kerro yksityisjuttuja muille 

Älä puhu pahaa takana 

Älä petä 

Älä painosta / pakota 

Pyri rakentavaan riitelyyn 

Selitä miksi, jos suhde ei toimi 



Onnistumisella kasvattaminen 
ja itsetunto 

Perhe/koulu, jossa lasta 
kannustetaan 
rakentamaan ja 
kertomaan oma 
mielipide, olemaan 
oma itsensä. 

 



Onko hyvä asia olla poika tai tyttö 

Perheen aikuisten tyytyväisyys ja 
elämän hallinta 

Sukupuolten arvostus perheessä 

Kaveripiirissä testataan ja 
vahvistetaan opittua 

 

Sukupuolisidonnaiset arvot, oikeudet 
ja velvollisuudet sisäistyvät 

 

  Mielikuva sukupuoliroolista 



Tytöt leikkivät prinsessaleikkejä 



Riskinottoa 

Uskallusta 

Pelon voittamista 

Rohkeuden osoittamista 

Kilpailua 

Haasteita 

Taitojen testaamista 

Rohkeuden testaamista 

 

 

Energiaa, joka vaatii purkautumista!                                       

Nujakointia, kisailua, telmimistä! 



Voit vaikuttaa paljon toisten itsetuntoon 
 

 Kun olet vuorovaikutuksessa, vaikutat joka tapauksessa, 
suuntaan tai toiseen 

Voit tehdä tietoisen päätöksen alkaa olla myönteisesti 

vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa. 

 



 Kuulua mukaan 

 Ymmärtää miten perhe tai koulu toimii 

 Miksi olen mukana 

 Mitä vanhemmat / koulu tekee 

Merkityksellinen yhteys 

Professor, barnläkare Bengt Lindström, 
Folkhälsan 24.11.2020 



• Tuntevat olevansa 
yksin, pinnistelevänsä 
joukosta erillään 

• Missio hukassa, miksi 
oikein opiskelen, 
haluanko tätä 

Oppilaat uupuvat jos 

Kehitysjohtaja Jari Jokinen, Aalto-

yliopisto 2.2.2011 



Seuraavat 50v pärjää työelämässä, jos on: 

 Hyvät asenteet: tykkää mitä tekee 

 Kyky oppia uutta: koko ajan 

 Intohimoa: haluaa tehdä mitä tekee 

 Uteliaisuutta: jatkuvaan muutokseen 

Työelämän jatkuva muutos 

Prof. Kalevi Ekman, Aalto-yliopisto 2.2.2011 



Tue, älä tuomitse 

• Jos nuori tuntee, ettei hän 
ole sellainen, kuin pitää, 
hän tulee epätoivoiseksi. 

• Epätoivoinen nuori tekee 
epätoivoisia tekoja. 

• Toivottomuus, huono 
itsetunto ja unelmien puute 
tavallisimmat syyt 
riskikäyttäytymiseen 



• Anna mahdollisuuksia, 
tietoa ja usko lapseen ja 
nuoreen. 

 

• Ole mallina: Ole itse 
itsesi paras ystävä! 

Itsetunnon 
rakennustyö 
on jatkuvaa 

Puhu itse itsellesi 
arvostavasti Itse olet 
itsesi kanssa 
vuorovaikutuksessa 
jatkuvasti. Olkoot omat 
pohdinnat sinulle 
itsellesi arvostavia ja 
ystävällismielisiä! 
 



Ammattilaiset, vanhemmat 



ITSETUNTOKASVATUS 



KEHO-ITSETUNTO 

SEKSUAALISUUS 



SEKSUAALISUUDEN 

PORTAAT 

TUNNEKASVATUSMALLI 



TIETOFINLANDIA -ehdokas! 





Hauska, jännittävä ja 
vauhdikas tarina 
ystävyydestä.  
 
Kertomuksessa 
seikkailevat ihka oikeat 
koirat. 
www.dinajapolo.fi 



 Kaikkien aikuisten vastuulla 
jokainen lapsi ja nuori. 


