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CARE-Index, PC-ERA, EA, MIM, SST, 
LTP…

• Funktio

• Kesto
• Videoitava tilanne

• Ikäryhmä

• Muuttujien määrä

• Seulonta, hoito, 
seuranta

• 3-90min ->
• Vapaa leikki – tehtävä –

ero ja jälleennäkeminen

• 0-7v ->

• Muutama – useita 
kymmeniä



CARE-Index

• Patricia M. Crittenden -81
• Kiintymyssuhdeteoria 
• Lapsen ja vanhemman välisen dyadisen

vuorovaikutuksen tutkiminen
• 3-5min, vapaa leikkitilanne
• Infants (<15 kk), Toddlers (15-30kk)
• Muuttujia 7
• Tutkimus, seulonta, hoito, hoidon seuranta
• Koulutus



CARE-Index

• Kulttuurierot 
• Kehitystason merkitys

– fysiol. säätely, vuorottelu, leikki, objekti, 
kieli, neuvottelu

• Tunteiden ilmaisun vääristyminen
– tunteet, teot

• Aikuisen sensitiivisyys lapsen viesteille



Videon arviointi

• Katso kerran – yleiskuva, toimintatapa?

• Katso sitten 2-3 kertaa yksityiskohtia 
tarkastellen – hidasta, pysäytä, useita kertoja

• Koodaa lapsi vanhemman silmin ja vanhempi 
lapsen silmin

• Mikä on toiminnan funktio?

• Yksittäinen hetki ei ratkaiseva

• Vertaa lopussa vielä kokonaisarviointiin



Tarkastelun tasoja

• Yleisarviointi dyadisesta
synkroniasta

• Vanhemman/lapsen toimintatapa

• Muuttujakohtainen koodaus 



Sensitiivisyys

• Mitä tahansa leikkiä tai toimintaa, joka 
- miellyttää lasta, 
- lisää lapsen hyvänolontunnetta, 
- kiinnostusta ja yhteyttä/sitoutumista 
vuorovaikutukseen/toimintaan sekä 
- vähentää stressiä

= tyynnytä, vastaa, stimuloi
• Dyadinen käsite, sensitiivisyys ’juuri tämän 

lapsen’ tarpeille



• Sensitiivinen/ko-operatiivinen

• Kyllin hyvä

• Selviä ongelmia

• Riski

• Jaettu ilo, kuin tanssia; 
leikkisyys, positiivisia 
tunteita

• Leikkiä, ei tanssia, 
epäsynkroniaa; ei näkyviä 
ongelmia

• Selkeitä ongelmia, niukkaa 
leikkisyyttä, ei uhkaa tai 
empatian puutetta

• Selkeä empatian puute, ei 
leikkisyyttä.



Äiti ja lapsi, 8kk –video sensitiivisestä 
vuorovaikutuksesta

• Virittyminen – yli/ali/sopiva?

• Leikki?

• Jakavatko positiivisen tunteen?

• Onko epäsuhtaa lapsen käyttäytymisessä tai  
v-l välillä?

• Onko mukava katsoa? Haluaisiko että jatkuu?



Arvioitavat tekijät, 0-2 sens/co

1. Katsekontakti ja kasvojen ilmeet
2. Puhe ja äänensävy
3. Asento ja fyysinen kontakti
4. Tunneilmaisu ja virittyminen

5. Vuorottelu
6. Kontrolli
7. Toiminnan valinta



Sensitiivisyys
Ko-operatiivisuus

Max 7x2=14



Äiti ja lapsi, 13kk
- video äidin unresponsiivisuudesta ja 

lapsen passivisuudesta 

• Kieli mukaan leikkiin?

• Aikuisen aktiivisuus, aktivoiko?

• Kuka päättää mitä leikitään, kuka puhuu, 
miten lähellä ovat?

• Kuinka paljon lapsi osallistuu leikkiin? Pitääkö 
siitä mitä aikuinen tekee? Onko jäykkä/veltto?



Sensitiivisyys Unresponsiivisuus

+ -



Ko-operatiivisuus Passiivisuus

+ _



Arvioitavat tekijät, 0-2 sens/co

1. Katsekontakti ja kasvojen ilmeet
2. Puhe ja äänensävy
3. Asento ja fyysinen kontakti
4. Tunneilmaisu ja virittyminen

5. Vuorottelu
6. Kontrolli
7. Toiminnan valinta



Äiti ja lapsi, 18 kk, video äidin unresponsiivisuudesta
ja lapsen pakonomaisesta tottelevuudesta
- neuvottelu?



Sensitiivisyys

Unresponsiivisuus

Kontrolloivuus

+
-

-



Cooperative

Difficult

Compulsive

Passive

+

_



Sensitiivisyys

Unresponsiivisuus

Kontrolloivuus

+
-

-



Äiti ja lapsi, 4kk, video äidin 
kontrolloivuudesta ja lapsen 

pakonomaisesta tottelevuudesta

• Vuorottelu?

• Onko jaettu positiivinen tunne?

• Liittyykö lapsi vuorovaikutukseen?

• Epäsynkroniaa?



Sensitiivisyys

Unresponsiivisuus

Kontrolloivuus

+
-

-



Cooperative

Difficult

Compulsive
Passive

+

_



Kompulsiivisen lapsen käytös tähtää

• aikuisen vihamielisyyden 
vähentämiseen tai 

aikuisen hylkäämisen tai 
poissaolevuuden torjumiseen



Kompulsiivisuus

• Kasvojen ilmeet: Puolittaiset hymyt, äkilliset 
naurun alut ja loput, epäsymmetriset 
ilmaukset, kasvojen peittäminen aikuista 
lähestyttäessä, elottomat kasvot, poispäin 
katsoessa hymyn putoaminen ja ilmeen 
muutos, negatiivisen tunteen piilottaminen 
vanhemmalta, jäätynyt tarkkaavaisuus/ katse, 
katsekontaktin aktiivinen välttäminen



…kompulsiivisuus

• Ääni:   Hiljaisuus, käsi suun edessä, jännittynyt 
positiivinen ääni,  stressi (hikka, yskiminen)

• Asento ja fyys. kontakti: epämukava asento, 
jäykkä ja liikkumaton keho, raajat liikkumattomia, 
kulmikkaat liikkeet

• Tunteet ja viriäminen: toiminta alkaa ja loppuu 
äkkinäisesti, iloinen ja onnellinen toiminta alkaa 
ilman sitä edeltävää virikettä, aidon ilon puute, 
korkea vireys yhdistyneenä hiljaisuuteen, 
yliviritetty innostus, keskeytynyt tai vajaaksi jäävä 
toiminta



…kompulsiivisuus

• Vuorottelu: ei lapsen aloitteita, läheisyyden 
välttely, toiminnan katkeamiset, ajalliset 
viiveet 

• Kontrolli: äkkinäiset vanhemman toiveiden 
mukaiset vaihtelut, välitön siirtyminen 
aikuisen kiinnostukseen

• Toiminnan valinta: lapsi hyväksyy ilman 
protestia aikuisen epämieluisan käytöksen



Pakonomainen –kompulsiivinen käytös

• Pakonomainen totteleminen

• Pakonomainen huolehtiminen

• Pakonomainen huomiointi

• Pakonomainen suoriutuminen



Kompulsiivisuuden erottaminen ko-
operaatiosta

• Aito ilo : hitaasti kehittyvä hymy, joka vaihtelee ja 
pysyy silloinkin, jos lapsi kääntyy aikuisesta poispäin.

• Lapsi tekee aloitteita läheisyyteen ja leikkiin ja lapsi 
toivoo miellyttävän leikin toistumista.

• Vireys keskinkertainen ja miellyttävä.
• Joustava liikehdintä
• Vanhempi muuntaa käyttäytymistään lapsen 

vasteiden mukaan.



Äiti ja lapsi, 26kk, vihamielinen 
äiti ja hankala lapsi



Sensitiivisyys

Unresponsiivisuus

Kontrolloivuus

+
-

-



Cooperative

Difficult

Compulsive

Passive

+

_



CARE-Index

• Tutkimuskäyttö: sekä matalan että korkean 
riskin äitejä; pahoinpiteleviä ja laiminlyöviä, 
nuoria, huumeita käyttäviä, psyykkisesti 
sairaita ja vammaisia äitejä, ennenaikaisia 
lapsia; seurantoja, interventiotutkimuksia 
(n.40)

• Crittenden P.M. (2000) A dynamic-maturational exploration of 
meaning of security and adatation: Empirical, cultural, and 
theoretical considerations. In P.M. Crittenden and A.H. Claussen
(Eds). Organization of attachmentrelationships: Maturation, culture, 
and context. New York: Cambridge University Press.



5 minuuttia vs 1 vuosi (PC-ERA)

• Lyhyt hetki paljastaa pitempikestoisen vv-tyylin (78% 
muuttujista) 

• Negatiivinen liittyy jatkuviin ongelmiin
• Positiivisen sitoutumisen puute – peilaaminen, 

mielihyvä lasta kohtaan, jaettu huomio, 
vastavuoroisuus - liittyy jatkuviin ongelmiin

• Määrä voi johtaa harhaan –fyysinen kontakti, puheen 
määrä, aloitteiden määrä

• Kulttuuri vaikuttaa – positiivinen fyysinen kontakti
• Havaintoihin luottamisen tärkeys



Vuorovaikutus ja jatkuvuus, 0-2v

• Äidin sensitiivisyyden jatkuvuus (s, un, k)
• Ongelmat ajoituksessa eivät välttämättä 

viittaa jatkuviin ongelmiin
• Vähäinen sensitiivisyys ja negatiiviset 

tunteet ennustavat ongelmia 
vuorovaikutuksessa ja lapsen 
käyttäytymisessä

• >20% tarv lisätukea, >10% intensiivistä 
tukea



Äitien sensitiivisyys ja lapsen 
käyttäytymisen ongelmat

• Vähäinen sensitiivisyys ennustaa ongelmia lapsen 
tavassa olla vv:ssa, kehityksessä

• Eniten huolissaan lastensa käyttäytymisestä äidit, 
joilla kohtalaisia ongelmia saavuttaa mukava 
yhdessäolon hetki vauvan kanssa

• Äidit, joilla eniten ongelmia vv:ssa havaita lapsen 
viestejä, kuvasivat vähemmän ongelmia – vaikeus 
nähdä passiivisuus vai kompulsiivisuus/passiivisuus
-> vaikeus



Ehdotuksia 

• Havainnoinnin tärkeys

• Videoiden kautta oppiminen, 
opettaminen

• D-C:0-3R:n vv-ongelmien
luokitukseen perustuva luokittelu

• Yhteinen kieli



Kiitos!
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