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Tutkimuksen tulokset: 

Nuoren itsetuntoon vaikuttavista tekijöistä valikoitui kuusi kansainvälistä tutkimusta. Näistä 
pääteemoiksi tiivistettiin kolme eri pääteemaa. Nämä ovat perheväkivallan-, 
kaltoinkohtelun- sekä vanhempien päihteidenkäytön vaikutus nuoren itsetuntoon. 

Perheväkivallan vaikutus: 

Tutkimukset puolsivat sitä, että perheväkivalta vaikutti kokonaisvaltaisesti nuoren 
itsetuntoon vaikuttaen eri mielenterveysongelmien syntyyn sekä altistaen päihteille. 
Perheväkivalta aiheuttaa nuorelle mm. masennusta, ahdistusta, sosiaalisia ongelmia, 
aggressiivisuutta ja seksuaalisia ongelmia. (5) 
 
Tutkimuksessa todettiin myös perheväkivallan edesauttavan nuoren alttiutta päihteisiin, 
joka voi johtaa nuoren alkoholismiin ja huumeidenkäyttöön. (4) 
 
Lapsen joutuessa todistamaan perheväkivaltaa, olivat vaikutukset suoraan lapsen 
itsetuntoon liittyviä. Tämä näkyi mm.  traumaoirein, seksuaalihäiriönä, unihäiriönä sekä 
dissosiaationa. (5) 

  

Johdanto: 

Suomessa eri mielenterveysongelmilla on hyvin laajat vaikutukset 
yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti, kuin myös taloudellisesti. Huolta herättää se, 
että vuodesta 2000 vuoteen 2018, nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrä on kaksinkertaistunut. Yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia voitaisiin 
lisätä vähentämällä mielenterveysongelmien syntyä sekä ennaltaehkäisemällä 
syrjäytymisiä. (2) 

Aikaisemmin on tutkittu, että lapsuuden ja nuoruuden riski- ja suojaavat tekijät 
vaikuttavat aikuisten mielenterveysongelmien syntyyn. Aikuisiän masennus ja 
heikko- osaisuus ovat yhteydessä nuoruuden heikkoon itsetuntoon sekä 
lapsuuden heikkoihin kasvuolosuhteisiin. (1)  

Riskitekijöitä perheissä ovat mm. köyhyys, vakavat vuorovaikutusongelmat sekä 
päihdeongelmat. Mielenterveydenhäiriöistä puolet alkavat ennen 15- vuoden 
ikää ja 75 % ennen 25- vuoden ikää. (2)    

 

 

 
       

Tutkimusmenetelmä: 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla 
kerättiin tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat kielteisesti nuoren itsetuntoon. (3) 

Aiheeseen liittyviä tietoja kerättiin aiemmin tutkituista aineistoista, joita 
yhtenäistettiin uudella tutkimustiedolla. 

Aineistosta suljettiin pois ei- tarkoituksenmukaiset aineistot käyttämällä sisäänotto 
ja pois- sulkukriteerit. Aineiston arvioitiin, analysoitiin ja siitä tehtiin synteesi, jonka 
jälkeen valittiin lopulliseen aineistoon kuusi kansainvälistä tutkimusta. Valitut 
tutkimukset vastasivat tutkimuskysymykseen: Miten lapsuuden perheen sisäinen 
vuorovaikutus vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon nuoren näkökulmasta?  

 

Kaltoinkohtelun vaikutus: 

Kaltoinkohtelu on yleisin lasten laiminlyönnin muoto. Tutkimuksissa nousi esiin, että 
lapsuuden kaltoinkohtelu alentaa nuoren itsetuntoa huomattavasti. Tämä näkyy: mm. 
arvottomuuden tunteena, ahdistuksena ja itsensä vahingoittamisena. (6,4) 
 
Erityisesti kouluikäisellä laiminlyönti näkyi syrjäytymisenä, keskittymisvaikeuksina, 
heikkona sosiaalisilla vaikutuksilla sekä huonona itsetuntona. (7) 

LAPSUUDEN PERHEENSISÄISEN 
VUOROVAIKUTUKSEN KIELTEISET VAIKUTUKSET 

NUOREN ITSETUNTOON 

 
Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka nuoret itse kokevat perheensisäisen 
kielteisen vuorovaikutuksen vaikuttavan heidän itsetuntoonsa myöhemmin 
nuoruudessa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli, että nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, 
sosiaalialan opiskelijat sekä muut alan ammattilaiset voisivat hyödyntää 
tutkimustietoa omassa työssään.  

 

Vanhempien päihteidenkäytön vaikutus: 

Tutkittaessa vanhempien alkoholiongelman vaikutusta nuoreen, nousi selkeä yhteys 
nuoren masennukseen, eri tunne- elämän ongelmiin ja heikkoon itsetuntoon. 
Tutkimuksesta tuli myös ilmi nuorten kokemana mm psyykkiset ongelmat ja yksinäisyys. (8) 
  

 

Johtopäätökset: 

Lasten- ja nuorten itsetuntoon vaikuttavat voimakkaasti kotiolosuhteet ja lapsen sekä vanhempien välinen 
vuorovaikutus. Tutkimustuloksista ilmeni, että itsetunto voi vaurioitua sekä lyhyellä, että pitemmällä aikavälillä ja 
vaikutukset voivat olla kauaskantoisia. 

Tärkeää olisi puuttua ehkäisevästi ongelmien syntyyn ja panostaa yhteiskunnallisesti mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten vanhempien tukemiseen, jottei heidän omat ongelmansa vaurioittaisi lapsen itsetuntoa. 

Jatkotutkimuksena voisi olla tutkimus, jossa tutkitaan minkälaista tukea vanhemmat tarvitsevat, ettei ongelmia 
pääsisi samalla tavalla syntymään.   
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