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Lapsi tarvitsee äidin ja isänLapsi tarvitsee äidin ja isän

Jos on kaksi vanhempaa, heJos on kaksi vanhempaa, he
-- tuntuvat ja tuoksuvat erilaisilta, puhuvat ja tuntuvat ja tuoksuvat erilaisilta, puhuvat ja 

leikkivät eri tavoillaleikkivät eri tavoilla
-- lapselle avautuu kaksi erilaista kognitiivista lapselle avautuu kaksi erilaista kognitiivista 

ja affektiivista maailmaa, joiden ja affektiivista maailmaa, joiden 
vertaileminen tulee mahdolliseksivertaileminen tulee mahdolliseksi

-- lapsi hahmottaa jo vauvaiässä itsensä lapsi hahmottaa jo vauvaiässä itsensä 
kolmiosuhteen osaksikolmiosuhteen osaksi



Jos on yksi vanhempiJos on yksi vanhempi

Lapsi on haavoittuvampi vanhemman Lapsi on haavoittuvampi vanhemman 
mahdolliselle psykopatologialle mahdolliselle psykopatologialle 
Jos lapsi on äidin kanssa, äidin ”Jos lapsi on äidin kanssa, äidin ”triadisentriadisen
kyvyn” merkitys lapselle korostuu, so. äidin kyvyn” merkitys lapselle korostuu, so. äidin 
mielikuvat omasta isästään ja mielikuvat omasta isästään ja 
partnerpartner(e)(e)istaan istaan vaikuttavat hänen ja lapsen vaikuttavat hänen ja lapsen 
väliseen suhteeseenväliseen suhteeseen
TriadiseenTriadiseen kykyyn kuuluu valmius nähdä kykyyn kuuluu valmius nähdä 
lapsi kahden aikuisen liiton tuloksenalapsi kahden aikuisen liiton tuloksena



DyadisuusDyadisuus vs. vs. triadisuustriadisuus

DyadisillaDyadisilla suhteilla on taipumus muuttua suhteilla on taipumus muuttua 
komplementaarisiksi: toinen osapuoli tekee komplementaarisiksi: toinen osapuoli tekee 
ja toinen on tekemisen kohteena; toinen ja toinen on tekemisen kohteena; toinen 
pakottaa, toinen antaa periksi jne. pakottaa, toinen antaa periksi jne. 
Kolmenkeskisyys ”pumppaa ilmaa” Kolmenkeskisyys ”pumppaa ilmaa” 
komplementaarisiin suhteisiin, helpottaa komplementaarisiin suhteisiin, helpottaa 
sisäisen mielikuvamaailman rakentumista ja sisäisen mielikuvamaailman rakentumista ja 
ehkäisee vihamielisehkäisee vihamielis-- riippuvaisten ja riippuvaisten ja sadosado--
masokististen suhteiden syntyä  masokististen suhteiden syntyä  



SUKUPOLVIEN VÄLINEN RAJA eli SUKUPOLVIEN VÄLINEN RAJA eli 
UNOHTUIKO OIDIPUS?UNOHTUIKO OIDIPUS?

Vanhempien välinen suhde on perheen ainoa Vanhempien välinen suhde on perheen ainoa 
seksuaalisuhde ja siksi ainutlaatuinen ja seksuaalisuhde ja siksi ainutlaatuinen ja 
hierarkkisesti muiden yläpuolellahierarkkisesti muiden yläpuolella
Hoivaava äiti ja isä muuttuvat seksuaalisiksi Hoivaava äiti ja isä muuttuvat seksuaalisiksi 
olennoiksi, joiden keskinäinen mystinen unioni olennoiksi, joiden keskinäinen mystinen unioni 
vaatii lasta myöntämään oman pienuutensa ja vaatii lasta myöntämään oman pienuutensa ja 
ulkopuolisuutensa ulkopuolisuutensa 
Luovassa, joskus myrskyisässä prosessissa lapsi Luovassa, joskus myrskyisässä prosessissa lapsi 
luopuu luopuu omnipotenssistaomnipotenssista ja taipuu vähittäiseen ja taipuu vähittäiseen 
kasvuun ja oppimiseen kasvuun ja oppimiseen 



Vanhempien representaatiot Vanhempien representaatiot 
lapsestalapsesta

”lapsen ”lapsen selfinselfin kehityksen ydin on äidin kehityksen ydin on äidin 
tiedostamattomassa”tiedostamattomassa”
Äidin ja isän mielikuvat omasta itsestään, Äidin ja isän mielikuvat omasta itsestään, 
vanhemmistaan ja puolisostaan vaikuttavat niihin vanhemmistaan ja puolisostaan vaikuttavat niihin 
mielikuviin, joita heillä on lapsestaanmielikuviin, joita heillä on lapsestaan
Representaatioilla on suuri merkitys mm. lapsen Representaatioilla on suuri merkitys mm. lapsen 
sukupuolisukupuoli--identiteetin kehittymisen kannaltaidentiteetin kehittymisen kannalta
Vääristyneet mielikuvat voivat haitata vakavasti Vääristyneet mielikuvat voivat haitata vakavasti 
lapsen kehitystälapsen kehitystä



Kiintymyssuhteen kehittyminenKiintymyssuhteen kehittyminen

Kiintymyssuhde on voimakas, spesifinen Kiintymyssuhde on voimakas, spesifinen 
tunneside lapsen ja hoivaajan välillätunneside lapsen ja hoivaajan välillä
Se on ”esiviritetty”, leimautumisen sukuinen Se on ”esiviritetty”, leimautumisen sukuinen 
järjestelmäjärjestelmä
Välttämätön, mutta ei riittävä henkiin Välttämätön, mutta ei riittävä henkiin 
jäämisen edellytysjäämisen edellytys
”spatiaalinen” teoria: osapuolten välinen ”spatiaalinen” teoria: osapuolten välinen 
fyysinen etäisyys ratkaisee (”miten päästä fyysinen etäisyys ratkaisee (”miten päästä 
äidin lähelle”)äidin lähelle”)



Kiintymysteorian luonneKiintymysteorian luonne
Lapsen tahdonvastainen eroon joutuminen Lapsen tahdonvastainen eroon joutuminen 
hoivaajasta johtaa ahdistumiseen ja muihin hoivaajasta johtaa ahdistumiseen ja muihin 
emotionaalisiin oireisiinemotionaalisiin oireisiin
Kiintymyssuhdemalli muodostuu 1. ikävuoden Kiintymyssuhdemalli muodostuu 1. ikävuoden 
aikana, ja sillä on tietty pysyvyystaipumus (IWM; aikana, ja sillä on tietty pysyvyystaipumus (IWM; 
internalinternal workingworking modelmodel))
Strategia, jonka avulla lapsi on voinut parhaiten Strategia, jonka avulla lapsi on voinut parhaiten 
ennakoida tulevaa ja saada hoivaaja lähelleen, ennakoida tulevaa ja saada hoivaaja lähelleen, 
nousee hallitsevaksinousee hallitsevaksi
Ennakointi perustuu kognitiiviseen ja affektiiviseen Ennakointi perustuu kognitiiviseen ja affektiiviseen 
informaatiooninformaatioon



KOGNITIOKOGNITIO

Ajallisiin sekvensseihin järjestyneen Ajallisiin sekvensseihin järjestyneen 
informaation muuttuminen kausaalisuutta informaation muuttuminen kausaalisuutta 
koskevaksi informaatioksikoskevaksi informaatioksi
Jos vaara vältetään, etsitään selitys Jos vaara vältetään, etsitään selitys 
vaaratilannetta edeltäneistä tapahtumistavaaratilannetta edeltäneistä tapahtumista
Tämä voi johtaa mielekkääseen käytökseen, Tämä voi johtaa mielekkääseen käytökseen, 
mutta myös estoihin ja pakonomaisiin mutta myös estoihin ja pakonomaisiin 
toimintoihin (vaaroja torjutaan rituaaleilla)toimintoihin (vaaroja torjutaan rituaaleilla)



AFFEKTITAFFEKTIT

Tilannesidonnaisia aistiärsykkeitä, joiden Tilannesidonnaisia aistiärsykkeitä, joiden 
perusteella arvioidaan ympäristön perusteella arvioidaan ympäristön 
turvallisuutta tai vaarallisuuttaturvallisuutta tai vaarallisuutta
Vireystila (Vireystila (arousalarousal) vaihtelee) vaihtelee
Kovat äänet, pimeys, yksinolo pelottavatKovat äänet, pimeys, yksinolo pelottavat
Fyysinen läheisyys, silittely, keinuttelu Fyysinen läheisyys, silittely, keinuttelu 
rauhoittavatrauhoittavat



TURVALLINEN KIINTYMYSSUHDETURVALLINEN KIINTYMYSSUHDE

Lapsi elää loogisessa, ennakoitavassa Lapsi elää loogisessa, ennakoitavassa 
maailmassa, jossa on rakenteita ja rutiinejamaailmassa, jossa on rakenteita ja rutiineja
Epämiellyttäviäkään realiteetteja ei vältellä Epämiellyttäviäkään realiteetteja ei vältellä 
eikä hämärretäeikä hämärretä
Asiat selitetään ja perustellaanAsiat selitetään ja perustellaan
Voimakkaat tunteet Voimakkaat tunteet –– myös kielteiset myös kielteiset ––
lähentävät lasta ja hoivaajaa toisiinsalähentävät lasta ja hoivaajaa toisiinsa
Lapsi oppii käyttämään vuorovaikutuksessa Lapsi oppii käyttämään vuorovaikutuksessa 
sekä älyä että tunnettasekä älyä että tunnetta



MENTALISAATIOMENTALISAATIO

MentalisaatioMentalisaatio on joukko psykologisia on joukko psykologisia 
toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään 
oman ja toisten ihmisten käyttäytymisen oman ja toisten ihmisten käyttäytymisen 
taustalla olevia mielentiloja sekä po. taustalla olevia mielentiloja sekä po. 
mielentilojen ja näkyvän käyttäytymisen mielentilojen ja näkyvän käyttäytymisen 
välisiä yhteyksiävälisiä yhteyksiä
MentalisaatioMentalisaatio on spontaania, intuitiivista, ja on spontaania, intuitiivista, ja 
suurimmaksi osaksi tiedostamatontasuurimmaksi osaksi tiedostamatonta



MENTALISAATION KEHITYS  IMENTALISAATION KEHITYS  I

MentalisaationMentalisaation kehittyminen käynnistyy, kun kehittyminen käynnistyy, kun 
vauva on sellaisen hoivaavan aikuisen vauva on sellaisen hoivaavan aikuisen 
lähellä, joka auttaa luomaan mielentilojen lähellä, joka auttaa luomaan mielentilojen 
symbolisen representaatiojärjestelmän symbolisen representaatiojärjestelmän 
peilaavan vuorovaikutuksen avullapeilaavan vuorovaikutuksen avulla
Lapsen mielen on oltava hoivaajan mielessäLapsen mielen on oltava hoivaajan mielessä
Hoivaaja reflektoi lapsen tunteita ja Hoivaaja reflektoi lapsen tunteita ja 
pyrkimyksiä olematta enempää tunkeutuva pyrkimyksiä olematta enempää tunkeutuva 
kuin passiivinenkaankuin passiivinenkaan



VUOROVAIKUTUKSEN VUOROVAIKUTUKSEN 
VASTAAVUUS (”VASTAAVUUS (”contingencycontingency”)”)

Alle 3 kk:n ikäiset vauvat etsivät täydellistä Alle 3 kk:n ikäiset vauvat etsivät täydellistä 
vastaavuuttavastaavuutta
Tämän jälkeen täydellinen vastaavuus Tämän jälkeen täydellinen vastaavuus 
(imitointi) ei enää rauhoita, vaan se on sama (imitointi) ei enää rauhoita, vaan se on sama 
kuin kuin itsestimulointiitsestimulointi ja se voi olla yhtä ja se voi olla yhtä 
stressaavaa kuin virheellinen peilaaminen stressaavaa kuin virheellinen peilaaminen 
(”(”nonnon--contingencycontingency”)”)
”kyllin hyvä” vastaavuus = ”melkein sama ”kyllin hyvä” vastaavuus = ”melkein sama 
kuin minä mutta ei ihan”kuin minä mutta ei ihan”



PEILAAMINEN JA VASTAAVUUS IPEILAAMINEN JA VASTAAVUUS I

Peilaaminen on vaistonvarainen vaste Peilaaminen on vaistonvarainen vaste 
vauvan ilmaisemaan tunteeseenvauvan ilmaisemaan tunteeseen
Liioiteltu, ”markkeerattu” peilaaminenLiioiteltu, ”markkeerattu” peilaaminen

-- voimistaa positiivisia tunteitavoimistaa positiivisia tunteita
-- vähentää stressiävähentää stressiä
-- kertoo vauvalle, että tunne ei ole aikuisen kertoo vauvalle, että tunne ei ole aikuisen 

oma: ”ymmärrän, mutta en ole sama”oma: ”ymmärrän, mutta en ole sama”



PEILAAMINEN JA VASTAAVUUS IIPEILAAMINEN JA VASTAAVUUS II

Johtaa vähitellen paranevaan tunteiden Johtaa vähitellen paranevaan tunteiden 
säätelyynsäätelyyn
Syntyy hallinnan illuusio ja kyky rauhoittaa Syntyy hallinnan illuusio ja kyky rauhoittaa 
itse itseäänitse itseään
Kokemukset muuttuvat toisen asteen Kokemukset muuttuvat toisen asteen 
järjestelmäkasi, kun lapsi sisäistää järjestelmäkasi, kun lapsi sisäistää 
hoivaajan tavan käsitellä affektejahoivaajan tavan käsitellä affekteja
Yhteyden kokemus on osa toisesta erillisen Yhteyden kokemus on osa toisesta erillisen 
itseyden luomisessaitseyden luomisessa



LEIKKILEIKKI

Kaksi tapaa sisäisen maailman Kaksi tapaa sisäisen maailman 
kokemiseen:kokemiseen:

1.1. Psyykkisen ekvivalenssin moodi: ulkoinen Psyykkisen ekvivalenssin moodi: ulkoinen 
ja sisäinen realiteetti vastaavat toisiaanja sisäinen realiteetti vastaavat toisiaan

2.2. Leikin ja mielikuvituksen maailma. Leikin ja mielikuvituksen maailma. 
Turvallisessa ympäristössä nämä kaksi Turvallisessa ympäristössä nämä kaksi 
moodia integroituvat; leikkisyys auttaa moodia integroituvat; leikkisyys auttaa 
ymmärtämään omia ja toisten mielentiloja ymmärtämään omia ja toisten mielentiloja 
ja parantaa empatiakykyäja parantaa empatiakykyä



TRANSITIONAALITRANSITIONAALI--ILMIÖTILMIÖT

Siirtyminen sisäistettyihin mielikuviin sen Siirtyminen sisäistettyihin mielikuviin sen 
sijaan, että toisen olisi oltava konkreettisesti sijaan, että toisen olisi oltava konkreettisesti 
läsnäläsnä
Siirtymäobjekti: ”Siirtymäobjekti: ”firstfirst notnot--me me possessionpossession”, ”, 
samanaikaisesti konkreettinen ja abstraktisamanaikaisesti konkreettinen ja abstrakti
Vauvan ensimmäinen symboliVauvan ensimmäinen symboli
Portti symbolien, mielikuvien, taiteiden ja Portti symbolien, mielikuvien, taiteiden ja 
uskontojen maailmaanuskontojen maailmaan



KOKEMUKSEN PIENIMMÄT KOKEMUKSEN PIENIMMÄT 
YKSIKÖTYKSIKÖT

””ProtonarrativeProtonarrative envelopesenvelopes” (esikielelliset ” (esikielelliset 
muotit) ovat pieniä tapahtumaketjuja, joilla muotit) ovat pieniä tapahtumaketjuja, joilla 
on alku ja loppu, tietty kesto, muoto ja on alku ja loppu, tietty kesto, muoto ja 
intensiteettiintensiteetti
Ensimmäiset leikit ovat samankaltaisia Ensimmäiset leikit ovat samankaltaisia 
esikielellisiä muotteja, ja niiden rakenne esikielellisiä muotteja, ja niiden rakenne 
muistuttaa musiikin fraasejamuistuttaa musiikin fraaseja
Musiikki antaa kognitiiviset rakenteet, joissa Musiikki antaa kognitiiviset rakenteet, joissa 
emootioita voidaan kokea ja käsitelläemootioita voidaan kokea ja käsitellä



FORM AND FEELINGFORM AND FEELING

Ihmisen psyykkisellä ja fyysisellä ”sisäisellä Ihmisen psyykkisellä ja fyysisellä ”sisäisellä 
elämällä” on yhtymäkohtia musiikin elämällä” on yhtymäkohtia musiikin 
muotoihin muotoihin –– liikkeeseen ja lepoon, liikkeeseen ja lepoon, 
jännitykseen ja sen purkautumiseen, jännitykseen ja sen purkautumiseen, 
valmisteluun ja täyttymykseen jne.valmisteluun ja täyttymykseen jne.
Fyysinen ja psyykkinen sisäinen elämä on Fyysinen ja psyykkinen sisäinen elämä on 
aluksi luonteeltaan ”aluksi luonteeltaan ”viskeraalistaviskeraalista” ” 
(vitaliteettitunteet)(vitaliteettitunteet)
Kuohahduksia, aaltoja, haipumista… Kuohahduksia, aaltoja, haipumista… 



LAPSET TARVITSEVAT SIIS… LAPSET TARVITSEVAT SIIS… 
MUSIIKKIA (metafora)MUSIIKKIA (metafora)

Ensimmäiset merkittävät emotionaaliset Ensimmäiset merkittävät emotionaaliset 
äänet jättävät jälkensä aivorungon äänet jättävät jälkensä aivorungon colliculuscolliculus
inferioriininferioriin
Väristyksiä aiheuttava musiikki aktivoi em. Väristyksiä aiheuttava musiikki aktivoi em. 
syviä aivoalueitasyviä aivoalueita
Musiikki on siis yhteydessä varhaisimpiin Musiikki on siis yhteydessä varhaisimpiin 
psykologisiin ja fysiologisiin kokemuksiimmepsykologisiin ja fysiologisiin kokemuksiimme
Musiikilliset fraasit muistuttavat esikielellisiä Musiikilliset fraasit muistuttavat esikielellisiä 
muottejamuotteja



LAPSET TARVITSEVAT MUSIIKKIA LAPSET TARVITSEVAT MUSIIKKIA 
(ja ylipäänsä luovuutta)(ja ylipäänsä luovuutta)

Musiikki on sekä kognitiivisesti että Musiikki on sekä kognitiivisesti että 
emotionaalisesti aina ”totta”, eikä sen avulla voi emotionaalisesti aina ”totta”, eikä sen avulla voi 
koskaan valehdellakoskaan valehdella
Musiikin oppiminen antaa mahdollisuuden hallita Musiikin oppiminen antaa mahdollisuuden hallita 
äänien maailmaa, leikkiä äänillä ja olla luovaäänien maailmaa, leikkiä äänillä ja olla luova
Luovuus parantaa valmiuksia ymmärtää toisia ja Luovuus parantaa valmiuksia ymmärtää toisia ja 
ehkäisee väkivaltaaehkäisee väkivaltaa
Luova asenne johtaa autonomian tunteeseen Luova asenne johtaa autonomian tunteeseen 
(”(”truetrue selfself”) ja tekee elämästä elämisen arvoisen”) ja tekee elämästä elämisen arvoisen
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