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JOHDANTO

Hyvät Kuulijat,

tämän  esityksen  pääotsikko  ”  AFFEKTIEN  SÄÄ
TELY,  MENTALISAATIO  ja  ITSEYDEN  KEHI
TYS” on sama kuin Peter Fonagyn ja kumppaneiden
vuonna 2002 ilmestyneen teoksen nimi (Fonagy ym
2002;  kun  seuraavassa  puhutaan  lyhyyden  vuoksi
”Fonagyn  mukaan”  tarkoittaa  se  aina  ”Fonagyn  ja
kumppaneiden mukaan”).

Psyykkisten  ilmiöiden  parissa  työskenteleville  otsi
kon  ilmiöt  ovat  keskeisiä  ja  vaikka  ei  olisikaan
tutustunut  teorioihin,  joissa näiden  ilmiöiden välisiä
riippuvuuksia  tarkastellaan,  tuntuu  selvältä,  että
niillä on yhteyksiä toisiinsa.

Affektien säätely tarkoittaa tunteiden tai oikeastaan
tunneyllykkeiden,  impulssien säätelyä. Affektit ovat
tunteita,  emootioita  tai  vähäiselläkin  tunne
latauksella  värittyneitä  mielenliikkeitä,  ajatuksia,
aistimuksia.  Työmme  kautta  tiedämme,  että
affektien  säätely  on  monelle  lapselle  ongelma  –
usein  joudutaan  toteamaan,  että  lapsi  ei  hallitse
tunneyllykkeitään.

Mentalisaatio puolestaan  tarkoittaa  kykyä  mielen
keinoin  tavoittaa  asioita,  suomen  kielen  sana
’mieltää’  kuvastaa  tätä  asiaa  hyvin.  Jos  ei  ole
mentalisaation  kykyä,  yllykkeet  menevät  suoraan
teoiksi  tai  vaikeita  tunteita  koetaan  kehollisina
oireina  jne.  Mentalisaatio  on  kehtiyksellisesti
savutetusta  kyvystä  kiinni,  eikä  hoksaamisesta  tai
halusta.

Itseyden  kehitys puolestaan  on  intuitiivisestikin
yhteydessä siihen, että ihmisellä on oma mieli, jossa

hän  kykenee  käsittelemään  omaan  itseen  liittyviä
asioita, niin tunteita kuin ajatuksia. Itseyden kehitys
on sekä tulos saavutetuista kehityksellisistä etapeista
että myös  ihmisen kehitystä ohjaava prinsiippi, sillä
ihminen pyrkii turvaamaan itseydentunteen eheyden
ja  jatkuvuuden  niin  pian  kuin  on  sen  tunteen
saavuttanut.

Itseyden kehitys Daniel Sternin mukaan:

Orastava itse (emergent self) 12 kk
Ydinitse (core self) 36 kk
Yksilöityvä itse (subjective self) 712 kk
Kielellinen itse (verbal self) 12 v
Elämäkerrallinen itse (narrative self) 35 v

(Stern 1985)

Affektien  säätelyn,  mentalisaation  ja  itseyden
kehityksen  ohella  tarkastelen  lisäksi  hiukan
neurotieteellisiä  tutkimustuloksia,  jotka  sivuavat
emootioiden  olemusta  sieltä  suunnalta.  Myös
tarkastelen tarkkaavaisuushäiriön  (ADHD)
olemusta  Barkleyn  esittämän  synteesin  valossa  –
siinä  oletetaan  että  ADHD:ssa  itsesäätely  ei
neuraalisen  kypsymisen  heikkouksista  johtuen
kehity ja vertailen Barkleyn ja Fonagyn näkemyksiä
toisiinsa.  Edelleen  esittelen  näiden  ihmiselle
ominaisten  perusasioiden  rinnalla robotteihin
liittyvää  tutkimustoimintaa,  kiintymyssuhteen
simulointia  mm  virtuaalilemmikeissä.  Se  tuntuu
erityisen  ajankohtaiselta  ja  tarpeelliselta  ottaa  esille
tässä, asiaan liittyvine huolestuttavine piirteineen.

MITEN LAPSI LÖYTÄÄ EMOOTIOT – itsessään ja toisessa?

Meltzoff  ja  Gobnik  ehdottivat  vuonna  1993,  että
lapsella  olisi  jo  vastasyntyneenä  kyky  tavoittaa
toisten  ihmisten  mielentiloja.  Heidän  teoriansa
perustuu  niihin  Meltzoffin  töihin,  jotka  osoittivat
vastasyntyneiden  lasten  kyvyn  ja  taipumuksen

imitoida  aikuisten  tiettyjä  kasvojen  ilmeitä  –  paitsi
kielen  ulostyöntämistä  ja  suun  avaamista  myös
joitakin emootioiden ilmaisemisen perusilmeitä.
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Heidän  teoriansa  olettaa,  että  perusemootioiden
ilmaisemiseen  vakiomuotoisina  on  olemassa
valmiina  kulkevat  hermoradat  ja  vieläpä  niin,  että
hermoradat  ovat  kaksisuuntaisia  sillä  tavoin,  että
ilmeen  asettaminen  kasvoille  johtaa  sitä  vastaavan
emootion  aktivoitumiseen  asianomaisissa  aivojen
keskuksissa.

Kuva  1.  Darwin  tutki  aikalaistensa  anatomisia
tutkimuksia kasvojen lihaksista ja pyrki selvittämään
niiden  merkitystä  emootioiden  ilmaisemisen
kannalta    mikä  ihmisellä  on  uutta  eläimiin
verrattuna.  Myöhemmin  Paul  Ekman  on  jatkanut
Darwinin  viitoittamaa  tietä  ja  saanut  lisävahvistusta
perusemootioiden  universaalisuudesta  kultuurista
riippumatta.

Niinpä  he  olettavat,  että  kun  vauva  imitoi  aikuisen
kasvojen  liikkeitä,  hän  automaattisesti  tavoittaa
siihen  liittyvän  emootion  itsessään  ja  sitä  kautta
joutuu  saman  emootion  valtaan  kuin  aikuinen,  jota
hän  imitoi,  mikä  teorian  mukaan  edistää  toisen
ihmisen mielentilojen tavoittamista yleisemminkin.

Vaikka teoria on kiinnostava ja ehkä hauskakin, sillä
on lukuisia perusoletuksia, joiden ei ole voitu todeta
pitävän paikkaansa.
Fonagyn  tutkijaryhmä  on  puolestaan  kehitellyt
sosiaalisen  biofeedbackin  mallin  kuvaamaan  sitä,

miten  vauva  kykenee  saamaan  kosketuksen  ja
kontrollin  sellaiseen  sisäiseen  tunnetilaansa,  johon
hänellä ei kosketusta alunperin ole.

Biofeedback on  mm  psykosomatiikassa  paljon
käytetty  järjestely,  missä  koehenkilö  saa  jostakin
ruumiillisesta  tilastaan  kuten  esimerkiksi
verenpaineestaan  palautetta,  biofeedbackia
esimerkiksi  auditiivisesti  tai  visuaalisesti.  Itse  olin
opiskeluaikana  Riitta  Harin  tutkimusryhmän
koehenkilönä.  Olin  hämärässä  ja  akustisesti
eristetyssä  huoneessa  EEGanturit  päässäni.  Ainoa
mitä näin oli huoneen katossa oleva lamppu, joka oli
sitä kirkkaampi, mitä enemmän aivoni tuottivat alfa
aaltoa.  Vaikka  en  mitenkään  saattanut  tuntea  alfa
aaltoja  itsessäni,  kykenin  biofeedbackin  kautta
lisäämään  jonkin  verran  niiden  määrää  –  jotenkin
kokeilemalla  miten  lampun  saisi  kirkkaammaksi.
Monien ruumiillisten tilojen suhteen niiden ulkoinen
esittäminen  auttaa  herkistymään  niiden  kokemiselle
ja  joissakin  tapauksissa  saamaan  niitä  sisäisiä  tiloja
säätelyn piiriin.

Fonagyn  esittämän  hypoteesin  mukaan  äidin
tarjoama  affektien  peilaus  lapselle  tarjoaa  sellaisen
luonnollisen  biofeedbackin,  joka  ei  ainoastaan  auta
vaan  on  ratkaisevaa  emotionaaliselle  kehitykselle.
Edelleen  Fonagy  olettaa,  että  tämän  edellytyksenä
vauvalla  on  psyykessään  tällaisia  yhteyksiä
tunnistava  yksikkö.  Tämä  kaipaa  selvennystä.
Fonagyn  nimitys  tälle  on contingency  detection
module  ja  suomennan  sen  yhteyksiä  tunnistavaksi
yksiköksi. Sellaisesta on selvää näyttöä. Esimerkiksi
jo  kaksikuinen  vauva potkii  jalallaan  enemmän,  jos
siihen  tapahtumaan  on  kytketty  jokin  seurannainen,
esimerkiksi  mobilen  liikkuminen  vauvan
yläpuolella.  Jos  puolestaan  tällainen  yhteys  lakkaa
olemasta,  kun  vauva  on  sen  oppinut,  vauva
turhautuu  voimakkaasti.  Vauvalle  ennustettavuuden
katoaminen  on  turhauttavaa  ja  hän  pyrkii  maksi
moimaan  ennustettavuuskontrolliaan.  Tällainen
mekanismi  on  hypoteesin  mukaan  myös  mukana
siinä, kun vauva pyrkii aikuisen antaman sosiaalisen
biofeedbackin  kautta  saamaan  omia  emotionaalisia
tilojaan haltuun aikuisen peilausfunktion kautta.

Watson  on  ehdottanut,  että  yksi  tämän
todennäköisyyksia  tunnistavan yksikön ensimmäisiä
ja    keskeisiä  tehtäviä  on  itsen  toteaminen, self
detection.  Kun  vauva  liikuttaa  omaa  kätään  ja
katsoo  sitä,  on  vastaavuus  täydellinen.  Sen  vuoksi
vastaavuuden  täydellisyys  voi  muodostaa
peruskriteerin  sille,  mikä kuuluu  itseen  ja  mikä  sen
ulkopuolelle.  Tutkijoiden  mukaan  moduudi  olisi
geneettisesti  ohjelmoitu  aluksi  etsimään  ja
tunnistamaan  täydellisiä  stimulaation  ja  vasteen
riippuvuuksia.
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Watson on edelleen olettanut, että noin 3 kuukauden
iässä  kypsyminen  johtaa  siihen,  että  yhteyksiä
tunnistava moduuli asettuu herkimmin tunnistamaan
ei  enää  täydellisiä  vastaavuuksia  vaan  lähes
täydellisiä,  joita  tyypillisesti  tarjoavat  kiintymys
kohteen  reaktiot  vauvan  affektiilmauksille.  Tällä
tavoin  systeemiteoreettisesti  on  mahdollista  kuvata
kehityskulku,  joka  johtaa  vauvan  kokemukseen
itsestään  aktiivisena  toimijana  vuorovaikutuksessa,
joka edelleen johtaa vahvistuvaan elämykseen itsestä
oman itsen säätelijänä.

Mutta  Fonagy  ei  tyydy  vielä  tähän,  sillä  olemme
vielä  kaukana  sen  ymmärtämisestä,  mitä
emotionaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu.

Yksi  kiinnostavimmista  ja  päällisin  puolin
yllätyksellisimmistä  kohdista vanhemman  tunne
peilauksessa lapselle on se seikka, että kun lapsi on
negatiivisessa  mielentilassa,  vanhempi  kykenee
samaan  aikaan  peilaamaan  negatiivisen  emootion,
mutta  kuitenkin  rauhoittamaan  lasta.  Miten  lapsi
tulkitsee  negatiivisen  affektiilmauksen  vanhem
malta  ja  miten  on  mahdollista,  että    negatiivisen
emootion  ilmaiseminen  peilauksena  lapselle  kyke
nee  moduloimaan  lapsen  emotionaalista  tilaa
positiiviseen  suuntaan?  Jos  nimittäin  vanhemman
viestissä  ei  olisi  ollenkaan  lapsen  tunteen peilausta,
vaan  pelkkää  rauhoittelua,  sen  viesti  olisi  käy
tännössä:  ”Unohdetaan  se  mitä  koit  –  tärkeintä  on
että  rauhoitut.”  Kosketus  omaan  pahaan  mieleen
jäisi  saavuttamatta  toisen  kautta.  Kuitenkin  näyttää
siltä,  että  juuri se on  olennaista.  Ilman  omien
tunteiden säätelyn kehittymistä varhainen riippuvuus
rauhoittavasta  toisesta  vain  jatkuisi  tai  lapselle
kehittyisi  epäadekvaatteja  psyykkisen  selviytymisen
keinoja, jotka perustuvat tavalla tai toisella yhteyden
tarpeen kieltämiseen.

Herätteitä  antavassa  artikkelissaan  äidin  peilaus
funktiosta  Winnicott  ehdottaa,  että  vauva  näkee
itsensä  äidin  kasvoilta,  kun  hän  katsoo  äitiä,  joka
katsoo  häntä  (Winnicott  1967).  Tämä  johtuu  siitä
Winnicott  toteaa,  että ”kun äiti  katsoo vauvaa  ...  se
miltä  äiti  näyttää,  on  yhteydessä  siihen  mitä  äiti
näkee  siinä”.  Winnicottin  näkemys  jättää  kuitenkin
epäselväksi  sen  ilmeisen  kompleksin  ilmiökentän,
miten  äidin  ilmaisema  olemus  liittyy  vauvan
emotionaaliseen tilaan.

Ensinnäkin  tulee  ymmärtää,  että  vanhemman
kasvoilta  peilautuvan  ilmeen  katsominen  on
laadullisesti erilaista kuin omien kasvojen peilikuvan
katsominen peilistä. Sen tajuaminen, että peilissä on
oma itse, ei ole vauvalle helppo tehtävä – oikeastaan
siihen  tarvittava  kognitiivinen  voimannäyte  on
mahdollista vasta toisen vuoden lopulla.

Fonagy  huomauttaa,  että  vaikka  usein  puhutaan
tunnepeilauksesta,  on  tuo  käsite  oikeastaan
harhaanjohtava. Vaikka miten  hyvin vanhempi olisi
virittäytynyt lapsen tunnetilaan, hänen kasvojensa ja
äänensävyjensä vauvaa peilaavat ominaisuudet eivät
koskaan vastaa vauvan ilmaisun ominaisuuksia edes
lähellekään.

Arvellaan että vauva ei sen vuoksi erehdy liittämään
vanhemman  ilmaisemaa  emootiota  vanhemman
mielentilaan,  koska  äidit  vaistonvaraisella  tavalla
merkitsevät  vauvan  affektien  peilauksen  ilmaisut
näyttämään/kuulostamaan  erilaiselta  kuin  äidin
omien  affektien  ilmaisut.  Merkkaus  sadaan
tyypillisesti  aikaan  esittämällä  liioiteltu  tai
muunnettu  versio  verrattuna  aikuisen  omien
emootioiden  ilmaisuun  samaan  tapaan  kuin
emootioita ilmaistaan, kun toimitaan leikisti.

Fonagy toteaa, että jo kauan on kiinnitetty huomiota
siihen,  miten  äidin  puhuvat  kautta  maailman
vauvalle  eri  tavalla  kuin  aikuisille.  Vauvalle
suunnatussa  puheessa  on  joukko  yleisiä
tunnusmerkkejä,  kuten  fonologisia  ja  syntaktisia
muunnoksia,  korkeampi  ääniala  ja  liioiteltu
intonaatio  ja  äänenkorkeuden  vaihtelu.  Jo  aiemmin
on  arveltu  näillä  vauvalle  suunnatun  puiheen
piirteillä olevan merkitystä vauvan oman kielellisen
kehityksen  kannalta.  Fonagyn  tutkijaryhmän
näkemys  lisää  aiempaan  näkemykseen  sen,  että
näillä seikoilla on merkitystä myös vauvan affektien
peilauksessa.  Sen  lisäksi,  että  puheen  ominaisuudet
sisältävät  liioiteltuja  piirteitä,  niitä  täydentävät
liioittelut visuaalisessa kasvojen ilmehdinnässä.

Tämän  näkemyksen  mukaan  vauvat  vastaanottavat
tunteiden  ilmaisua  ajan  mittaan  jommallakummalla
kahdesta  muodosta:  merkatussa  muodossa  joka
viittaa  vauvan  affektien  peilaukseen  ja
todenmukaisessa muodossa joka viiittaa äidin omien
tunteiden ilmaisuun.

Fonagyn  mukaan  näille  juurille  rakentuu
myöhemmin  kyky  uskottelun  leikkiin,  pretend
play’hin,  mikä hänen mukaansa on keskeinen vaihe
täydemmän mentalisaation kyvyn kehityksessä.

KÄSITTEITÄ

affect mirroring = tunteiden peilaus
contingency  detection  module  =  yhteyksia

tunnistava  yksikkö  (oletetuksen  mukaan
aivoissa/mielessä)



PSYYKKINEN KEHITYS teleologisesta intentionaaliseen käsitykseen

Michael  Tomasello  on  tutkinut  hyvin  laajasti
ihmisen  kognitioiden  kehittymistä  etenkin
evolutiivisesta  perspektiivistä.  Nojaudun  seuraa
vassa  hänen  teokseensa (Tomasello  1999).  Kun
vertaamme  ihmisvauvan  kehitystä  muiden
kädellisten  kehitykseen,  on  siinä  paljon  saman
kaltaisuuksia.  Noin  4  kuukauden  iässä  vauvat
alkavat  tavoitella  esineitä  ja  tarttua  niihin.  Noin
kahdeksan  kuukauden  iässä  he  alkavat  etsiä
objekteja  jotka  ovat  kadonneet  näkyvistä  ja  jopa
poistaa  tieltä  esteitä  ja  noin  1218  kuukauden  iässä
he alkavat  seurata  esineiden  siirtämistä näkyvillä  ja
näkymättömissä  toiseen  paikkaan  ja  alkavat
ymmärtää  jotakin  spatiaalisista,  temporaalisista  ja
kausaalisista suhteista esineiden välillä.

Kaikkia  näitä  kykyjä  esiintyy  myös  muilla
kädellisillä.  Ihmislapset  tuovat  täten  esille  kädel
listen  nisäkkäiden  yhteistä  perimää,  mutta  lapsille
tämän kyvyn löytyminen kestää yksilönkehityksessä
kauemmin, koska ne syntyvät niin avuttomina.

Kuitenkin  kahdessa  suhteessa  ihmislapsi  eroaa  jo
vastasyntyneenä muista kädellisistä.

Ensinnäkin  pian  syntymän  jälkeen  vauva  kykenee
antautumaan ns varhaiskeskusteluihin. Ne eivät ole
vielä  intersubjektiivista,  sillä  siinä  ei  vauvalla  ole
vielä  käsitystä  toisesta  ihmisestä  sellaisena  jolla  on
myös mieli.

Toiseksi  näissä  varhaisissa  vuorovaiktuustilanteissa
ihmisen  vastasyntyneet  kykenevät matkimaan
joitakin aikuisen kehonliikkeitä, varsinkin pään  ja
suun  liikkeitä, kuten kielen  työntämistä ulos suusta,
suun avaamista ja pään liikkeitä. Meltzoffin mukaan
näissä  jäljittelemisissä  ei  ole  kysymys  ainoastaan
siitä,  että  vauva  tekee  aikuisen  perässä  jo  aiemmin
osaamiaan  liikkeitä,  vaan  saattaa  oppia  imitoimalla
myös uusia. Eräässä kokeessa vauva kykeni aikuisen
perässä  liikuttamaan  kieltään  suupielestä  toiseen,
kun aikuinen  teki  sen  hyvin ponnistelevalla  tavalla.
Siinä on tavallaan kysymyksessä samaistuminen laji
toveriin.  Jos  se  on  totta,  sitä  voisi  rinnastaa  Daniel
Sternin  näkemykseen  siitä,  miten  vauvat  mukaut
tavat omaa affektiivista tilaansa aikuisen vastaavaan
affektien  yhteensoinnutuksen  kautta.  Siinäkin  on
tavallaan  syvällinen  samaistuminen  kyseessä  vielä
ilman tietoisuutta mielen toiminnoista.

Muilla  kädellisillä  ei  ole  tavattu  tällaista
’varhaiskeskustelua’  eikä  vastasyntyneen  kykyä
matkimiseen  kuin  ihmisellä.  Muiden  kädellisten

emot  eivät  ole  sellaisessa  tiivissä  kasvotusten
kontaktissa kuin etenkin länsimaiselle kulttuurille on
ominaista. Muilla kädellisillä peinokainen pysyttelee
tiiviissä fyysisessä kontaktissa emoonsa kuten myös
joissakin  eilänsimaisissa  kulttuureissa  ja  on
mahdollista  että  siinä  kontaktissa  tapahtuu  jotakin
toisenlaista ’varhaiskeskusteltua’.

Kehityksen  edetessä  vauva  kokee  yhä  enemmän
itseään ekologisessa ympäristössä, kuten esimerkiksi
oppivat  olemaan  kurkottamatta  esineisiin  jotka  ovat
niin  kaukana,  että  heidän  asentonsa  kurkottaessa
kävisi  epävakaaksi.  Myös  omaa  itseään  tutkiessaan
vauvat  saavat  aistien  kautta  kehosta  erilaista
palautetta  kuin  mistään  muista  esineistä.  Verraten
vähän on olemassa tutkimuksia vastaavista ilmiöistä
muilla  kädellisillä,  mutta  näyttää  siltä  että  tässä
suhteessa ei lajien välillä ole suurta eroa.

Ensimmäisen  vuoden  toisella  puoliskolla  lapsi
saavuttaa teleologisen  näkemyksen,  joka  tarkoittaa
sitä  että  hän  kykenee  tavallaan  ennustamaan
sosiaalista  käyttäytymistä.  Vaikka  lapsi  ei  vielä
ymmärrä  asioiden  välisiä  syyyhteyksiä,  hän
ymmärtää  että  ”jotenkin  se  tapahtuma  tulee  sieltä,
kun  on  jotenkin  näin,  tässä  näin”.  Tämän  ikäiset
lapset  kohdistavat  tällaista  odotustaan  niin  ihmisiin
kuin  elottomiin  kappaleisiin  tai  ilmiöihin,  kuten
tietokoneen  kuvaruudulla  liikkuvaan  koejärjestelyn
objektiin.  Paitsi  että  lapselta  puuttuu  syy
seuraussuhteiden  ymmärrys,  teleologinen  näkemys
ei  myöskään vielä pidä  sisällään  sitä  tärkeätä asiaa,
että  lapsi  kokisi  toisen  ihmisen  sellaisena,  jolla  on
oma  mieli.  Tämä  tärkeä  kehityksellinen  etappi
saavutetaan vasta 9 kk iässä.

Kuuden  kuukauden  iässä  lapset  ovat  toimissaan
vielä  dyadisia  suhteessa  objekteihin.  Jos  lapsi  on
tutkimassa  jotakin  esinettä,  hän  ei  juuri  noteeraa
ympärillä  olevia  ihmisiä  tai  jos  hän  on
vuorovaikutuksessa ihmiseen hän ei välitä ympärillä
olevista esineistä.

Yhdeksän  kuukauden  iässä  tapahtuu  niin  suuria
muutoksia,  että  sitä  on  perusteltua  kutsua  9
kuukauden  vallankumoukseksi.  Vauvat  alkavat
osoittaa  aikuisen  kanssa  erilaisia jaetun  huomion
kohdistamisen  toimintoja. Rinnan  tämän  kanssa



Kaavio 1. Jaetun huomionkohdistamisen toimintoja (Tomasello 1999).

vauvalla  on  kehittymässä  ymmärrys  toisesta
ihmisestä intentionaalisena toimijana,  sellaisena
jolla on oma mieli, ja jonka suhteita ulkomaailmaan
voidaan  seurata,  sitä  voidaan  suunnata  omilla
aloitteilla  ja  näitä  kokemuksia  yhdessä  jakaa.
Vauvalle  kehittyy mentalistinen näkemys  toisesta
ihmisestä.

Tämän suuren  kehityksellisen  muutoksen  jälkeen  ei
enää  ole  minkäänlaista  epäilystä,  että  ihmislapsi  on
lähtenyt  sellaiselle  tielle,  joka  ei  ole  millekään
muulle kädellislajille mahdollista.

Reality mode + Pretend mode = Mentalisaation tärkeä vaihe

Fonagyn  mukaan  toinen  keskeinen  vaihe  lapsen
mentalisaatiossa  ajoittuu  kolmannelle  ja  neljännelle
ikävuodelle  ja  silloin  kehitystehtävänä  on  kahden
erilaisen  psyykkisen  käsitystavan  integroituminen.
Nämä  käsitystavat  ovat psyykkisen  vastaavuuden
(reality  mode)  ja uskottelun  moodit (pretend
mode), joita kumpaakin seuraavaksi selvennän.

Keskusteluesimerkki:  Annetaan  kolmevuotiaalle
pesusieni,  joka  on  muotoiltu  ja  väritetty  kiveä
muistuttavaksi.
 Miltä se näyttää?
 Se näyttää kiveltä.
 Mikä se on?
 Se on kivi.
Lasta kehotetaan puristelemaan esinettä.
 Mikä se sinusta on?
 Se on sieni.
 Miltä se näyttää?
 Sieneltä.

Hän vastaa kysymyksiin miltä se näyttää ja mikä se
on tekemättä eroa näiden näkökulmien välillä.

Lapsi  yhdistää  toisiinsa  vaikutelman  ja
todellisuuden.  Hyvin  pienet  lapset  käyttäytyvät
ikäänkuin  heidän  ja  muiden  ajatukset  uskollisesti
kuvastaisivat todellista maailmaa.

Perner kollegoineen tutki 3vuotiaita lapsia käyttäen
heille  tuttua  namirasiaa.  Jokainen  lapsi  oletti,  että
rasiassa on nameja, mutta heille näytettiin että siellä
olikin  kyniä.  Heiltä  kysyttiin  sitten,  mitä  he
arvelevat  että  oven  toisella  puolella  oleva  heidän
ystävänsä  ajattelisi  rasiassa  olevan.  He  vastasivat
vakuuttuneesti,  että  vastaus  olisi  ”kyniä”.  Tässä
heidän  psyykkinen  todellisuutensa,  joka  heijasti
fyysistä  todellisuutta,  ohjasi  heidän  käsitystään
toisen  ihmisen  psyykkisestä  todellisuudesta.  He
tekivät  saman  virheotaksuman  senkin  jälkeen,  kun
he  olivat  nähneet  toisen  ihmisen  reagoivan
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hämmästyksellä  ja  kun  heille  oli  kerrottu,  mitä
toinen  ihminen  ajatteli.  Lapset  eivät  kyenneet  vielä
kokemaan toisen ihmisen mieltä omastaan erillisenä,
erilaisine  näkemyksineen  ja  tilannearviointeineen.
Aivan vastaavasti lapset eivät kyenneet muistamaan,
että  he  itse  olivat ikinä  luulleet  että  rasiassa  on
nameja.

Pienten  lasten käsitys tunteista ja haluista omassa ja
toisen  psyykkisessä  todellisuudessa  näyttää
kehittyvän  nopeammin  kuin  käsitys  uskomuksista.
Toisella  vuodella  olevat  lapset  oppivat  ainakin
alustavasti,  että  jotkut  toiveet  eivät  välttämättä
toteudu.  Kolmannella  vuodella  he  osaavat
ymmärtää,  että  heidän  omat  tunteensa  voivat  olla
erilaisia  kuin  toisten.  ...  Nämä  havainnot  ovat
samansuuntaisia  kuin    psykoanalyyttiset
näkemykset,  että  emootiot  ja  halut  kulkevat
kehityksessä  käsityksien  edellä.  Kehitykseen  antaa
potkua  lapselle  avautuva  näkymä  halujen
erilaisuudesta.

Kun  em  kokeessa  kynistä  namirasiassa  lapselle
annetaan  hänen  sisäistä  maailmaansa  kuvaava
symboli,  ulkoinen  edustus  (representaatio),  hänen
suorituksensa  paranee.  Kun  lapsille  annettiin
namirasiatehtävässä  niiden  namien  piiros,  mitä  he
olettivat  olevan  laatikossa,  heidän  oli  helpompaa
ajatella  yhtäaikaa  omaa  kuvitelmaansa  ja  toisen
kuvitelmaa tilanteesta. Kun heillä oli käsillä kuvake,
joka  kuvasi  heidän  uskomustaan,  se  sai  ulkoisen
todellisuuden  rinnalle  identitetetin.  Ilman  sellaista
representaatiota  –  symbolia  heidän  aiemmasta
uskomuksestaan,  he  eivät  kyenneet  pitämään  sitä
mielessään.

Miten  3vuotias  ymmärtää  oman  mielensä?
Millainen  on  hänen  psyykkinen  todellisuutensa?
Hyvin  pieni  lapsi  ei  vielä  kykene  ymmärtämään
ideoiden  ja  tunteiden  pelkästään  edustuksellista
luonnetta.  Vanhempi  lapsi  tietää,  että  se  mitä  he
ajattelevat tai uskovat jostakin ei välttämättä heijasta
todellisuutta.  Nuori  lapsi,  joka  ei  vielä  kykene
mentalisoimaan,  pohtimaan  (reflektoimaan)
ajatuksia  ja  tunteita,  ikäänkuin  ulkopuolelta,  on
pakotettu  uskomaan  että  hänen  ajatuksensa  ja
uskomuksensa väistämättä tarkasti heijastaa ulkoista
maailmaa.

Kuten  tiedämme  pienikin  lapsi  kykenee  toisaalta
uskottelemaan  asioita,  jotka  eivät  ole  todellisia.
Psyykkisen  vastaavuuden  toimintatavan,  reality
moden,  rinnalla  on  siten  olemassa  kuvittelun
toimintatapa, pretend mode.

Lapsi  kykenee  uskottelemaan,  että  tuoli  on  tankki
eikä  kuitenkaan  oleta  että  se  ampuisi  oikeita
kranaatteja.  Kokeellisesti  on  todettu,  että  lapset

voivat  pitää  mielessän  erilaisia  vaihtoehtoisia
uskomuksia  helpommin  uskotteluleikissä  kuin
todellisuuden ajattelemisessa.

Gopnik  ja Slaughter  rakensivat koejärjestelyn,  jossa
ajateltiin  asioita  leikisti.  He  pyysivät  lasta
uskottelemaan,  että  tyhjä  lasi  oli  täynnä  kaakaota,
sitten  aikuinen  leikisti  kaatoi  sen  tyhjäksi  ja  lasta
pyydettiin  leikisti  täyttämään  lasi  limonadilla.
Melkein kenelläkään 3vuotiaalla ei ollut vaikeuksia
muistaa, että alunperin kuviteltu juoma oli kaakaota.

Vygotsky kirjoitti:”Leikissään lapsi on aina ikäistään
ylempänä,  arkitoimintojensa  yläpuolella;  leikissä
hän  on  kuin  itseään  päätä  pidempi”.  Leikin
maailmassa  tulee  mahdolliseksi  osittain  irrottaa
representaatiot siitä,  mitä  ne  edustavat  ja  antaa
näiden  vapautettujen  representaatioiden  muuntua  ja
syntyy  joustavampi  ajattelun  tapa,  joka  kannustaa
latenttien  mielen  rakenteiden  esille  tuloa.    Niinpä
leikkiminen  tai  uskotteleminen  (pretending)  aika
ajoin paljastaa uskomattomia kykyjä, kun taas toisin
ajoin  se  tarjoaa  mahdollisuuden  regressioon  ja
piilotajuisten  huolenaiheiden  ilmaisuun.  Kun  pieniä
lapsia  pyydetään  kuvaamaan  jotakin,  mitä  ei  ole
olemassa,  he  heti  ymmärtävät  ilmaisun,”ai
piirtämään  kuvan  joka  on  päässä”.  He  käyttävät
vertauskuvaa  päästä  säiliönä,  jossa  kuviteltuja
tilanteita  ja  objekteja  voidaan  luoda  ja  tutkiskella.
Leikissä  jopa  pienikin  lapsi  omaa  psyykkisen
kokemisen  mentalisoivan  toimintamallin  ja  näkee
oman  mielensä  edustavan  ideoita,  haluja  ja  muita
tunteita.

Kaksi  esimerkkiä  normaalikehityksestä  havain
nollistavat  ajattelun  voimaa  pienellä  lapsella.
Nelivuotias  poika  kuunteli  äidin  lukemaa  kummi
tustarinaa. Vaikka kertomuksen ei pitänyt olla kovin
pelottava,  poika  oli  silminnähden  järkyttynyt  siitä.
Äiti  tarjosi  pikaisesti  rauhoitusta  sanomalla,  että
”Älä pelkää, Simo, ei se oikeasti tapahtunut”. Lapsi
koki  tulleensa  väärinymmärretyksi  ja  pani  vastaan
sanoen:”Mutta  kun  sinä  luit  sitä,  se  tosissaan
tapahtui  minulle”.   Toisen  esimerkin  tarjoaa 3vuo
tias  poika,  joka  pyysi  isäänsä  tuomaan  ulkomailta
tuliaisena  Batmanasua.  Isällä  oli  suuria  vaikeuksia
löytää  sellaista,  mutta  löysi  lopulta  naamiasasujen
kaupasta  hyvin  kalliin  asun.  Valitettavasti  asu  oli
niin  realistinen,  että  poika  pelästyi  kun  hän  näki
itsensä peilistä ja kieltäytyi panemasta sitä uudelleen
ylleen ja palasi käyttämään äitinsä hametta Batman
kaapuna.

Neljännellä  vuodella  psyykkisen  vastaavuuden  ja
uskottelun moodit  tulevat normaalisti yhä enemmän
integroituneiksi  ja  mentalisaation  eli
reflektiivisyyden  toimintatapa  vakiintuu.  Lapset
alkavat hyväksyä sen, että kaikki asiat eivät ole sitä
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miltä  ne  näyttävät,  toinen  ihminen  voi  nähdä
todellisuuden  eri  tavalla,  että  uskomuksilla  voi  olla
eri  määrät  todellisuuspohjaa  ja  että  he  itse  kokivat
asioita eri tavalla aikaisemmin.

Tällä  kognitiivisella  integraatiolla  ja  saavutetulla
mentalisaatiokyvyllä on erittäin suuria merkityksiä:
(a)  Se  tuo  mukanaan  mahdollisuuden  kokea
psykologisen itseyden jatkuvuutta. Lapsi voi sovittaa
ajatuksensa maailmaa kohtaan ilman että hän kokisi,
että  on  tarpeen  muuttaa  itseään,  jotta  voisi  muuttaa
mieltään.  ”Muuttaa  mieltään”  on  tässä  hauska  ja
monivivahteinen  ilmaisu,  kun  sitä  ajattelee  tässä
puheena  olevasta  ymmärryksen  kehityksen
vaiheesta.
(b)  Toiseksi  saavutettu  kyky  mahdollistaa  muiden
ihmisten  näkemisen  monipuolisemmin,  heidän
tekojaan  voi  ymmärtää  heidän  ajatustensa  ja
näkemystensä kautta. Heidän käyttäytymsiensä tulee
ennustettavammaksi,  mikä  vähentää  jatkuvaa
riippuvuutta toisista.

Monet kehityspsykologit pitävät mantalisaatiokyvyn
kehittymista  yksinkertaisesti  kypsymistapahtumana,
itsestään  esille  tulevana.  Monet  vanhemmat
psykoanalyyttiset kehitysteoriat ovat otaksuneet, että
itseys  kehittyy  transsendenttisesti  ihmisen  sisältä
käsin,  niin  että  laadullinen  hyppäys  tulee  itsestään.
Kirjoituksessaan narsismista Freud väitti, että on on
olemassa  ”alkuperäinen  minän  latautuminen
potitiivisilla  tunteilla,  josta  latauksesta  myöhemmin
osa siirtyy minän ulkopuolisiin objekteihin...”.
Freudin  mukaan  toiset  ihmiset  ovat  vauvalle  ja
pikkulapselle eräällä tavalla itseyden ulokkeita.
Fonagy kumppaneineen täsmentää, että vaikka tämä
voi olla jollakin tavalla tarkka kuvaus kehityksestä,
heidän  mielestään  on  vielä  oikeutetumpaa  nähdä
niin,  että  itseys  saa  alkunsa  toisen  ihmisen
kokemisen jatkeena.

Jotta  mentalisaation  kyky  kunnolla  kehittyisi,  lapsi
tarvitsee  Fonagyn  mukaan  toistuvia  kokemuksia
kolmesta  asiasta:  omista  sen  hetkisistä
mielentiloista,  näistä mielentiloista  representoituina,
eli  koettuina  miten  ne  ovat  objektin  mielessä  ja
puitteet  näille  asioille  jota  edustaa  aikuisen
normaalisti  ulkoiseen  realiteettiin  rakentunut
näkökulma.

Tämä  kaikki  edellä  esitetty  on  pikkulapsitutkimuk
sen  antia  ja  laajennusta psykoanalyyttiselle kehitys
teorialle.

Monenlaista  vaikeata  psyykkistä  problematiikkaa
voidaan  jäljittää  edellä  kuvattujen  kehitystehtävien
puutteelliseen sisäistykseen. Lapsen  jääminen koko
naan  vaille  affektiivista  tunnepeilausta  voi  johtaa
hyvin  vaikeisiin  sisäiseen  huonouden  ja  pahuuden

tuntemuksiin  ja  mm  vaikeaan  masokistiseen
kontaktiinhakeutumisen tapaan (Green 1986; Novick
ja  Novick  1987)  –  turvallisen  tunnepeilauksen
puuttuminen  vaikuttaa  samaan  tapaan  kuin
aktiivinen  kaltoinkohtelu.  Tarve  paneutua  aikuisen
tunteisiin  sen  sijaan  että  omat  tunnetarpeet  tulisivat
vastaanotetuiksi  puolestaan  etäännyttää  aidosta
itsestä  jopa  ns  false  self  persoonallisuuden
muodostumiseen  (Winnicott  1960).  Reality  moden
ja pretend moden  integroitumattomuuden kautta voi
puolestaan  Fonagyn  mukaan  ymmärtää
rajatilaproblematiikkaa.

Lastenpsykiatrisen  kriisi  ja  tutkimusosastomme
tavallisin  diagnoosi  viime  vuonna  oli  laajaalainen
psyykkinen  kehityshäiriö  (eiautistinen)  rajatilaisin
tai  psykoottisin  piirtein.  Tähän  ryhmään  kuuluville
lapsille ovat  ominaisia mm seuraavat piirteet:

 Lapsella  ei  ole  vakaata  sisäistettyä  kuvaa
itsestään ja objektista

 Lapsi ei elä ruumiissaan
 Lapsi joutuu herkästi hajoamisen uhkan äärelle
 Lapsi ei kykene tukeutumaan aikuiseen
 Hoidossa  tulee  usein  kiinnipitoja,  joiden

yhteydessä  hän  huutaa  ahdistuneena  sisäistä
hämmennystään

KÄSITTEITÄ

reality  mode,  psychic  equivalence  mode  =
psyykkisen  vastaavuuden  kokemistapa,  jonka
mukaan  sisäiset  mielikuvat  ja  ulkonen  todellisuus
ovat yhtä

pretend  mode  =  kuvittelun  kokemistapa,  jossa
sisäisillä  mielikuvilla  ja  ulkoisella  todellisuudella
ei ole mitään yhteyssä

representaation = edustus, esim ulkoisen tapahtuman
vastine mielikuvamaailmassa

pretend play = uskotteluleikki
protoconversation  =  ’varhaiskeskutelu’,  todellisen

keskustelun  eräänlainen  esiaste,  yhdessä  ääntely,
missä  on  vuorotteleva  rakenne  ja  emotionaalinen
sisältö,  mutta  ei  tietoisuutta  omasta  ja  toisen
mielestä

teleological  stance  =  tuloshakuinen  näkemys
(maailmasta, objekteista ympärillä)

intentional  stance  =  pyrkimyksellinen  näkemys
(toisista ihmisistä)

joint  attentional  behaviors  =  yhteisen  huomion
kohdistamisen toiminnot



Tapausvinjetti

Esittelen  seuraavaksi  yhden  tapausvinjetin.  Se  on
poimittu  lasten  psykoterapiakirjallisuudesta  ja  sen
tarkoituksena  on  selventää  edellä  esitettyjä
kehityksellisiä  näkökulmia  sellaisten  lasten  osalta,
joilla  kehitys  on  sujunut  epäkiitollisesti  johtaen  ns
kehitykselliseen psykopatologiaan (Hurry 1998).

Tapaus  on  Anne  Harrisonin  kuvaama  4  vuotiaasta
tytöstä  (Harrison  A  1998).  Hän  oli  älyllisesti
lahjakas,  jopa  varhain  kehittynyt  ja  musikaalinen,
mutta  kärsi  peloista  ja  fobioista  mm  koiria  ja
muitakin eläimiä kohtaan. Hän ei kyennyt  toimiviin
ihmissuhteisiin  kodin  ulkopuolella  ja  aloite  tutki
muksiin  ja  hoitoon  tuli  päiväkodista,  missä  Martha
ei  antautunut  minkäänlaiseen  todelliseen  vuoro
vaikutukseen  henkilökunnan  kanssa  ja  näytti  aivan
tyhjältä muiden lasten läsnäollessa. Kotona hän vaati
tulla  ruokituksi  tuttipullosta,  tulla  kanniskelluksi
sylissä,  vaati  saada  käyttää  vaippoja  ja  tulla  kaiken
kaikkaan  kohdelluksi  vauvana.  Hänen  suhtautumis
tapansa  kaikkeen  oli  jäykän  kontrolloiva.  Van
hemmat  pelkäsivät  tutkimuksiin  käytäessä,  että
lapsen  outous  ja  vaikeahoitoisuus  olisivat  välttä
mätön  osa  sitä,  että  lapsi  on  erikoinen,  lahjakas  ja
muutoinkin erityislapsi.

Tutkimuskontaktissa Martha esittäytyi kiehtovana ja
epätavallisena  lapsena,  joka  oli  ikäisekseen  pieni
kokoinen,  ulkonäöltään  sievä,  vakavailmeinen  ja
käytökseltään  erikoisella  tavalla  itsehillitty. Hänellä
ei  tuntunut  olevan  tietoisuutta  itsestään.  Hän  tuli
terapeutin  luokse  valmiina  tutkimaan  sitä  lelu
laatikkoa,  jonka  oli  etukäteen  kerrottu  olevan  siellä
tarjolla. Hän alkoi nimetä esineitä ja järjestellä lego
palikoita  niiden  värin  mukaan  pinoihin  ja  tehdä
samaan  aikaan  tähän  liittyviä  merkintöjä  huopa
tusseilla  paperille.  Hänen  puhettaan  oli  vaikea
seurata  ja  hän  puhui  oikeastaan  vain  pyytääkseen
jotakin.  Lapsen  ja  terapeutin  välillä  ei  ollut  muuta
vuorovaikutusta  ja  kaiken,  mitä  terapeutti  sanoi,
lapsi  sivuutti  ikäänkuin  ei  olisi  kuullut  sitä.  Tera
peutille  jäi  tunne,  että  lapsi  on  heiveröisen  luotta
muksen  takana  hyvin  epävarma,  vaarassa  joutua
voimakkaiden tunteiden hukuttamaksi, jos hän sallisi
itselleen  kokea  terapeutin  läsnäoloa  tai  ylipäätään
jotakin oman itsensä ja kontrollinsa ulkopuolella.

Referoin  vain  yhden  kehityslinjan  terapia
kuvauksesta.  On  tarpeen  korostaa  sitä,  että  vaikka
tässä esitettävien  teoreettisten näkökulmien  logiikan
kautta saattaa tulla tunne helposta ja suoraviivaisesta
terapiasta,  se  ei  sitä  ollut  vaan  täynnä  vaikeiden
tunteiden  äärelläolemista.  Lapsi  oli  nimennyt  osan
legopalikoista jo melko alussa sotkuisiksi (messy) ja
leikissään jatkuvasti siirsi niitä pois.

Toisessa  leikissä  hän  käytti  neljää  possua,  jotka
nimesi  perheensä  jäseniksi  ja  myöhemmin  antoi
itseään  esittäneelle  possulle  nimen  ”Messy  Pig”,
jonka  suomennan  tässä  Sotkupossuksi.  Nämä
teemat  elivät  kaiken  aikaa.  Lapsi  lajitteli  lego
palikoita  ja  lausahteli  rituaalinomaisesti  samalla
”tuota palikkaa en halua – se on sotkuinen.”

Ohitan  tässä  välillä  vaheita,  joissa  tapahtui
terapiakontaktin  kannalta  muita  tärkeitä  asioita  ja
siirryn  kohtaan,  jossa  terapeutilla  kypsyi  halu
puuttua lapsen leikkiin uudella tavalla. Tällä kerralla
hän sanoikin: ”Nyt kun sinä olet  tehnyt  oman  lego
tornin,  minäkin  haluan  tehdä  jotakin  noista  toisista
palikoista.  Haluan  tehdä  talon.”  Aluksi  lapsi  jätti
terapeutin  huomioimatta,  mutta  kun  terapeutti
rakensi  taloa  eri  värisistä  palikoista  hän  alkoi
huolestuneena seurata. Hän sanoi monta kertaa ”ei!”.
Kun  terapeutti  otti  mukaan  lapsen  hylkäämiä
palikoita,  lapsi  varotti  ettei  niihin  kannata  koskea
koska  ne  ovat  sotkuisia.  Terapeutti  ei  jäänyt
kyselemään  lapselta,  miksi  hän  kokee  niin,  vaan
selosti,  ettei  usko  niiden  olevan  sotkuisia,  vaan
vähän  erilaisia  ...  ehkä  ne  ovat  vähän  yksinäisiä  ja
haluaisivat päästä mukaan muiden palikoiden kanssa
rakentamaan  taloa...”  Sitten  lapsi  kokeilunomasesti
laittoi  myös  terapeutin  sanoja  toistellen  omaan
rakennelmaansa niitä eri  värisiä palikoita. Tavaroita
siivottaessa lapsi koki hetkellisesti uudenlaista halua
lähestyä  varovaisesti  terapeuttia,  mitä  terapeutti
saattoi sanoittaa.

Sen  jälkeen  terapiassa  tuli  uusia  vaiheita,  mm
monenlaista  leikkimistä  kahdella  hahmolla,  joista
toinen  oli  iso  tyttö  ja  toinen  pieni  tyttö.  Myös  tuli
voimakkaan sotkemisen vaihe,  missä  lapsi pärskytti
vetta myös terapeutin päälle. Terapeutti joutui välillä
estämään  tätä  ja  lapselle  oli  uusi  kokemus,  että
terapeutti ei niin tehdessään antanut periksi mutta ei
menettänyt malttiaan. Aikaisemmin SotkuPossu oli
lapsen  leikissä  pärskyttänyt  ja  nyt  terapeutti  saattoi
ehdottaa,  että  lapsi  on  kuin  se  SotkuPossu.  Sitten
terapeutti  ehdotti,  että  pärskyttämishalun  keskellä
otettaisiin  SotkuPossu  leikkiin  tekemään  sitä
pärskytystä  ja  lapsi huusi kiihtyneenä,  että  se possu
on TosiSotkuPossu.

Vähitellen  lapsi sai vähän etäisyyttä  tähän haluunsa
ja sitä saattoi jälleen sanoittaa. Myöhemmin tiukassa
paikassa  terapeutti  ehdotti  lapselle,  että  ehkä  nyt
tarvitaan  SotkuPossu  apuun.  Se  ei  heti  toiminut.
Lapsi sotki sekä  itseään että vähän myös terapeuttia
mustalla  värillä.  Terapeutti  sanoitti:  ”Kun  sä  sotket
mua, sä pelkäät että mä olen sulle hirveän äkäinen ja
pelkäät  että  mä  pidän  sua  pahana”.  Lapsi  pani
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pensselit  sivuun  ja  terapeutti  jatkoi:”Mutta  onneksi
meillä on pesuallas ja paljon vettä niin  että voidaan
pestää  kädet  puhtaiksi.”  Seuraavalla  kerralla  kun
sotkemishalu  jälleen  yllätti,  lapsi  ryntäsi
lelulaatikolle ”Missä Possu, missä possu”.

Näin  työskentely  kontaktissa  pysymisen
vaalimiseksi  jatkui  ja  siinä  oli  kaiken  aikaa  esillä
hyvin  syvällisten  huonous  tai  pahuustunteiden
äärellä oleminen. Eri keinoin oli mahdollista edistää
symbolisaatiota,  jolla  oli  suuri  merkitys  siinä,  että
lapsen affektien säätely  aikuisen  kanssa  eteni  ja  loi
pohjaa lapsen itsesäätelyn kehittymiselle.

Työskentelystään  lapsen  kanssa  terapeutti  toteaa
vielä  seuraavia  tärkeitä  asioita.  Terapeuttisen
tilanteen  täytyy  tarjota  lapselle  sellainen  vahva
turvallisuus,  että  hän  uskaltaa  ryhtyä  ajattelemaan.
Kun  terapeutti  asetti  rajoja  lapsen  pärskyttämiselle,
aggression  suoralle  purkamiselle  ja  tarjosi  samalla
korvaavaa  asetelmaa  (jossa  Sotkupossu  on  se  joka
meuhkaa),  tuli  terapeutille  ja  lapselle  mahdollisuus
yhdessä  ajatella  sitä  asiaa,  rinta  rinnan  eli

mentalisoida.  Se  tuli  mahdolliseksi  hyvin  työlään
vaiheen  kautta,  missä  ymmärrys  lapsen  psyykkisen
kehityksen vaiheesta auttoi terapeuttia sekä olemaan
lujana  että  tahdikkaan  sensitiivisesti  tarjoamaan
kontaktiin  uusia  sävyjä.  Terapeutti  antoi  lapsen
ymmärtää, että myös hänellä aikuisena on tarpeita ja
toiveita  ja  kriittisellekän  hetkellä  hän  saattoi  pitää
niistä huolta ja samalla pitää lapsesta huolta.

Anne  Harrison  toteaa,  että  Marthan  kaltaiselle
lapselle  taakka  on  kahdenlainen  sen  vuoksi,  että
hänelle tunnetilojen psyykkinen vastaanottaminen ja
kokeminen on estynyt:  ensinnäkin hän  jää yksinään
avuttomaksi  monenlaisten  tunteiden  alle,  jotka
uhkaavat  kaiken  aikaa  tukahduttaa  hänet,  koska
häneltä  puuttuu  kyky  jäsentää  ja  eritellä  sisäisiä
kokemuksiaan;  toiseksi  samaan  aikaan  ja  edellisen
vuoksi,  hän  jää  primitiivisen  kokemistavan
loukkuun,  maagiseen  ajatteluun,  missä  hän  kokee
olevansa  kauhistuttavan  voimakas  ja  kauhistuttavan
paha.

POHDINTAA TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖSTÄ

Russel  A  Barkley  on  selvittänyt  perusteellisesti
tarkkaavaisuushäiriön  olemusta  ja  kirjoittanut
näkemyksistään  kirjan  ”ADHD  and  the  Nature  of
SelfControl”  (Barkley  RA  1997).  Tämä  teos  on
tällä  hetkellä  keskeinen  neuropsykologinen  synteesi
siitä, mistä tarkkaavaisuushäiriössa arvellaan olevan
pohjimmaltaan  kysymys.  Barkleyn  mukaan
ADHD:ssa  keskeistä  eli  ongelmaa  parhaiten
luonnehtivaa  ja  patogeneettisesti  selittävää  ei  ole
tarkkaavaisuuden  heikkous  vaan  itsesäätelyyn
kuuluvien  inhiboivien  mekanismien  heikkous  
ongelmat tominnanohjauksessa.

Englanniksi  termi  on  executive  functions.  Tämä  on
joukko  prosesseja,  jotka  Barkley  määrittelee
seuraavasti:  ”selfdirected  actions  of  the  individual
that are being used to selfregulate”.

Barkley  on  luonut  uudenlaisen  synteesin,  joka
aiempaa  paremmin  vastaa  monia  tarkkaavaisuus
häiriöstä todettuja tutkimustuloksia. Hybriditeoriaksi
kutsumansa  mallin  hän  on  koonnut  kaavakuvaan
(kaavio  2,  seuraavalla  sivulla).  Siinä  keskellä  ovat
toiminnanohjauksen neljä osaaluetta: verbaalinen ja
eiverbaalinen  työmuisti,  affektien/  motivaation/
valppauden  itsesäätely  sekä  uusien  toimintojen
muotoilu.  Näiden  yläpuolella  on  se  mikä  Barkleyn
näkemyksessä  häiritsee  toiminnanohjausta:
käyttäytymisen  disinhibitio.  Alimpana  on  sitten

kaikki  se,  mikä  on  tulosta  puutteellisesta
toiminnanohjauksesta ja näkyy ADHD:n oirekuvana.

Kun  tarkastelemme  kuvaa,  tulee Fonagyn  synteesin
perusteella  mieleen  ajatus,  että  eikö  oikeastaan
toiminnanohjauksen  kolmannen  laatikon  ilmiöitä
voisi asettua myös kaiken yläpuolelle: puutteellinen
affektien  säätely,  puutteellinen  mentalisaatio  eli
puutteellinen yllykkeiden saaminen mielen keinojen
hallintaan ja kehittyvän itseyden heikko pääseminen
psykofyysisten  ilmiöiden  kokoavaksi  prinsiipiksi,
olisi  syynä  siihen,  että  yllykkeet  pääsevät  läpi,
eivätkä  inhiboivat  mekanismit  ole  siten  päässeet
kehittymään  niitä  suodattamaan.  Siinäkin  tapauk
sessa, että on osoitettavissa neuraalisen maturaation
ongelmia,  tulisi  itsesäätelyn  kehityksen  perus
mallissa  olla varhaiseen  vuorovaikutukseen
perustuva  affektiivisen  säätelyn  tehtävää
kuvastava osio ylimmällä  tasolla,  kuten  kuvaan on
täydennetty.

Mitä  Barkley  sanoo  tästä?  Miten  hän  itse  arvioi
affektien merkitystä mallissaan?

Barkley  näkee,  että  yksilön  kehityksessä  tapahtuu
aluksi julkisten, ulospäin suuntautuneiden ilmaisujen
privatisoutuminen,  kääntyminen  yksilön  sisäisiksi
tapahtumiksi.  Emootioiden  ilmaiseminen  ulospäin
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saa  rinnalleen  niiden  ilmaisemisen  ihmiselle
itselleen.

”Lapset  voivat  oppia  luomaan  positiivisempia
affektien  ja  motivaatioiden  tiloja  itsessään,  kun
ovat  vihaisia,  turhautuneita,  pettyneitä,
mielipahan vallassa, ahdistuneita tai pitkästyneitä
oppimalla  manipuloimaan  niitä  muuttujia,  josta

sellaiset  negatiiviset  tunnetilat  ja  niiden
positiiviset  vaihtoehdot  ovat  riippuvaisia.  Nämä
itseen  kohdistuvat  manipulaation  muodot  voivat
aluksi  olla  julkisia,  mutta  kehityksen  myötä
muuttuvat  emnemmän  sisäisiksi  tapahtumiksi,
kuten sisäiseksi ...

Kaavio  2.  Barkleyn  hybridimalli  ADHD:n  taustalla  olevista  neuropsykologisista  ilmiöistä  ja  niiden  välisistä
yhteyksistä  (Barkley 1997,  s 191). Mallin  oikeaan  yläkulmaan  on  lisätty  kysymysmerkillä  varustettuna  uusi
laatikko  nostamaan  esille  sen  kysymyksen,  mikä  merkitys  emotionaalisen  kehityksen  tekstissä  käsitellyillä
ilmiöillä voisi olla kokonaisuuteen.

Behavioral disinhibition
Disinhibited prepotent responses
Perseveration of ongoing responses
Poor interference control

Poor  working  memory
(nonverbal)

Inability  to  hold  events  in
mind

Unable to manipulate or act
on the events

Impaired  imitation  of
complex sequences

Defective hindsight
Defective forethought
Poor anticipatory set
Limited selfawareness
Diminished sense of time
Deficient  nonverbal  rule

governed behavior
Delayed  crosstemporal

organization

Delayed  internalization
of  speech  (limited  ver
bal working memory)
Reduced description and

reflection
Poor selfquestioning/

problem solving
Deficient  rulegoverned

behavior (instruction)
Less effective generation

of rules/metarules
Impaired  reading

comprehension
Delayed moral reasoning

Immature  selfregula
tion  of  affect/
motivation /arousal
Limited selfregulation of

affect
Less  objectivity/social

perspective taking
Diminished  selfregula

tion of motivation
Poor  selfregulation  of

arousal  in  the  service
of goal directed action

Impaired reconstitution

Limited  analysis  and
synthesis of behavior

Reduced verbal fluency/
behavior fluency

Deficient rule creativity
Less  goaldirected

behavioral  creativity
and diversity

Less  frequent  use  of
behavioral simulations

Immature  syntax  of
behavior

Reduced motor control/fluency/syntax
Disinhibited taskirrelevant responses
Impaired execution of goaldirected responses
Limited novelty/complexity of motor sequences
Diminished goaldirected persistence
Insensitivity to respense feedback
Behavioral inflexibility
Less task reengagement following disruption
Poor control of behavior by internally

represented information

Poor  affect
regulation,
mentalization  and
development  of  the
self

    ?
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...  puheeksi.  Sellaiset  itseen  kohdistuvat  toimet
voivat  sisältää  itsetyynnyttelyä,  sisäistä  puhetta,
visuaalista  kuvittelua,  itsekannustusta  ja  itse
vahvistusta.  Tämä  motivaation  ja  affektien
itsesäätelyn  prosessi  voi  alkaa  niinkin  aikaisin
kuin  510  kuukauden  iässä.  Sitä  näyttävät
auttavan  vanhempien  motivoimat  lausumat
lapselle  tehtävien suorituksen äärellä,  jotka sekä
antavat  lapselle  mallia  itseen  kohdistuville
rohkaisuille  että  ehkä  suoraan  vahvistavat  itse
kontrollia ja tehtävän äärellä pysymistä.” (Barkley
1997, s 184)

Verrattaessa  tätä  luonnehdintaa  psykoanalyyttiseen
kehityspsykologiseen  pohdintaan,  näyttäisi
näkemysten  ero  olevan  suuri. Barkley  näkee  lapsen
kykenevänä itsenäiseen ”muuttujien manipulointiin”
sellaisessa  kehitysvaiheessa,  jossa  lapsi  psyko
analyyttisen  kehityspsykologian  mukaan  on  vielä
suurelta osin affektiivisen yhdessäsäätelyn varassa.

Tai  kuten  tuoreessa  Duodecimin  artikkelissa  asia
muotoillaan:

”Alussa  tunteiden    säätely  tapahtuu  vuorovaikutuk
sessa  lapsen  ja  vanhemman  välillä.  Vaikka  pienel
läkin  vauvalla  on  omat  keinonsa  säädellä  tunne
tilojaan  esimerkiksi  itsetyynnyttelyn  ja  itse
stimulaation  avulla,  vauvan  keinot  ovat  aina  riittä
mättömiä  ja  hän  tarvitsee  vanhemman  tai  muun
hänestä  huolehtivan  aikuisen  apua  tunnetilojensa
säätelyyn. Kehityksen aikana lapsi sitten sisäistää ja
oppii säätelymallit,  joita hän on toistuvasti vanhem
pansa  kanssa  kokenut,  ja  vähitellen  hänen  kykynsä
säädellä  omia  tunteitaan  itsenäisemmin  lisääntyy.”
(Mäntymaa M et al 2003)

Barkley  näkee  tarkkaavaisuushäiriön  ongelman
hyvin  vahvasti  synnynnäisenä,  lapseen  liittyvänä
ongelmana,  missä  geneettisillä  seikoilla  on  suuri
merkitys. Aivan varmasti  on paikallaan olettaa, että
osalla  lapsista  on  erilainen  synnynnäinen  taipumus
kypsyä  affektien  säätelyssä,  mentalisaatiossa  ja
itseyden kehityksessään. Mutta se, että tarkastelussa
jätetään kokonaan sivuun kiintymyssuhteen merkitys
näiden  edesauttajana  ja  sitä  kautta  psyykkistä
kehitystä  tukevan  aikuisen  osuus,  tekee  mallista
selvästi ontuvan.

Barkleyn  mukaan  ihmisen  itsesäätelyn  kyky  on
”suurelta osin  vaistonvarainen”,  synnynnäinen.  Hän
korostaa – tämä on jälleen suora käännös – että:

”Ihmiset eivät saavuta itsekontrollia niinkään so
siaalisen  indoktrinaation  tai  opettamisen  kautta
kuin  esille  tulevan  kypsymisen  kautta,  jota  pre
frontaalisen  korteksin  neuraalisten  rakenteiden
kehittyminen  edistää.  Sosiaalinen  stimulaatio  ja
kannustus  jota  itsekontrolloiva kulttuuri  tarjoavat
neuraalisen kypsymisen mahdollistamalle  toimin

nanohjaukselle  on  riittävää  kehityksen  turvaa
miseen.  Muodollinen  kasvatus  ja  sosialisaatio
ovat  varmasti  tärkeitä,  mutta  ei  vaikuta  tähän
kehitykseen.  Aivan  kuten  kieli  kehittyy  neuraa
lisen maturaation  kautta  puhuvassa  yhteisössä1,
niin  aivan  samoin  kehittyy  itsesäätely
neuraalisesta  maturaatiosta  itseään  kontrolloi
vassa yhteisössä.” (Barkley 1997, s 233234)

Hän  kuitenkin  kiinnittää  huomiota  tunneseikkojen
osuuteen  teoksensa  loppuosan  pohdinnassa  todeten
mm,  että  käyttäytymisen  inhibition  ja  emotionaa
lisen itsesäätelyn välillä näyttäisi olevan jonkinlaisia
yhteyksiä  ja  että  ainakin  osittain  ADHDlasten
tavallinen  torjuva  ja  vihamielinen  käytös  saattaa
johtua puutteellisesta emotionaalisesta itsesäätelystä.

Kuten  olemme  huomanneet  Barkley  käyttää  paljon
käsitettä  self  control,  mutta  hänellä    on  keskeinen
merkitys  tietoisilla  toiminnoilla.  Tuntuu  siltä,  että
Fonagyn  esittämä  synteesi  tarkastelee  paljon
enemmän  self  regulation  –tapahtumia  ja  siinä
keskeinen  merkitys  on  tiedostamattomalla  –
affektien säätely ohjaavan aikuisen kautta on aluksi
yhdessä  säätelyä  ja  kun  se  muuttuu  itsesäätelyksi,
jää  tätä eriytymistä edeltävä aika muistamisen rajan
taakse,  vaipuu  tiedostamattomaan  –  siitä  tulee
sellaisia psykkisiä rakenteita, joiden varassa itseyden
perusta on niin paljon, että sitä ei voi tiedostaa.

Haluan  tässä  lyhyesti sivuta myös psykostimulantti
hoidon merkitystä.

Selvästi tutkimusten mukaan lääkitys tuo jarrua sillä
tavoin,  että  toiminnanohjaus  kohenee,  inhiboivat
mekanismit  vahvistuvat.  Mutta  millä  tavalla  ne  sen
tekevät?  Kun  normaalisti  inhibitio  tapahtuu  sitä
kautta,  että  vuorovaikutussuhteessa  sisäiset  ja
ulkoiset  yllykkeet  tulevat  mentalisoiduiksi,  mielen
keinoilla  tavoitetuksi,  niin  tässä  inhibitio  on
neurofarmakologinen  –  yllykkeet  vain  pysähtyvät.
On  äärimmäisen  tärkeätä  tutkia  tätä  kohtaa
vaikutuksessa, sillä pelkällä jarrulla eivät psyykkiset
rakenteet muodostu.

Psykostimulanttihoidon  pitkäaikaisvaikutukset,  joi
hin kehitykselliset vaikutukset tietysti kuuluvat ovat
suurelta  osin  tuntemattomia.  Seuraava  lainaus  on
National  Institute  of  Mental  Healthin  esittämä
helmikuussa  2000.  NIMH  on  yleisesti  hyvinkin
voimakkaasti  stimulanttihoidon  kannattaja  Yhdys

1  Michael  Tomasello  on  eri  mieltä  tästä:  kieli  ei  kehity
pelkästään  neuraalisen  maturaation  kautta  kielellisessä
ympäristössä,  vaan  sen  kehityksen  edellytyksenä  on
aluksi  vastavuoroinen  läheinen  suhde,  kommunikaation
harjoittelu vastavuoroisessa kontaktissa (Tomasello 1999,
luku  4  ”Lingustic  communicatiom  and  symbolic
representation”.)
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valloissa,  joten  kyseessä  ei  ole  ideologinen  nega
tiivisuus, vaan perusteltu varovaisuus.

”Effective  treatments  for  children  with  attention
deficit hyperactivity disorder  (ADHD) exist, but a
major  gap  in  our  knowledge is  the  lack  of
adequate data on  the  longterm effects of  these
treatments.  For  instance,  it  is not  known  if
effective  treatment  of  ADHD  symptoms results
in  improved  educational  achievement,
decreased  antisocial  behavior,  reduced
substance  abuse,  or  better  occupational  status.
Likewise, it  is  not  known  if  exposure  to
amphetaminelike  stimulant  medications  for
extended  periods  of  time  during  child
development may  carry  negative
consequences,  as  manifested  by  an  increase
use  of  illicit  drugs,  higher  incidence  of  mania,
psychosis,  or  other  manifestations  of  psycho
pathology.  Data  from  naturalistic  followup  of
clinical samples are limited by lack of appropriate

controls and selfselection biases that are difficult
to  account  for.”  (National  Institute  of  Mental
Health 2000; lihavoinnit HW)

Jatkuvasti  kuulemme,  miten  stimulanttihoitoa  on
tutkittu  niin  paljon,  että  se  jos  mikä  on  täysin
todistetusti  turvallinen  ja  tehokas  ja – niin annetaan
ymmärtää  –  spesifisesti  poikkeavuuden  korjaava
lääkehoito.  Sen  korostaminen,  että  asiaa  on  tutkittu
enemmän  kuin  mitään  lääkehoitoa,  jättää  helposti
tunteen,  että  kysymyksien  esittämiseen  ei
yksinkertaisesti ole oikeutusta, epäily on naurettavaa
sen todistusvoiman edessä.

Lastenpsykiatrian  keskeinen  tehtävä  on  selvittää,
miten  turvataan  psyykkinen  kehitys,  mentalisaatio,
ei  pelkästään  oireiden  ulkoinen  hallitseminen,
riippumatta  siitä,  onko  turvauduttu  lääkehoitoon  tai
ei. Vain tällä tavalla stimulanttihoidon toteuttaminen
on kehityksellisesti turvallista.

EMOOTIOT ja AFFEKTIT
Neurotieteellistä takennusta

Olen  tässä  esityksessä  jo  useaan  otteeseen  puhunut
’affekteista’ ja ’emootioista’ ja olen  myös käyttänyt
suomalaista  sanaa  ’tunne’  ilman,  että  olen
selventänyt  näitä  käsitteitä.  Tällainen  selvennys  on
nyt paikallaan.

Käytän  tässä  käsitteitä  seuraavasti  ja  näkemykseni
perustuu  Antonio  Damasion  esittämään  jäsentelyyn
(Damasio A 1999; kts kaavio 3 seuraavalla sivulla).
Emootiot  kuuluvat  elämän  säätelyjärjestelmään.
Tässä säätelyjärjestelmässä alimpana ovat Damasion
näkemyksen  mukaan  ruumiin  aineenvaihdunnalliset
tapahtumat,  refleksit  sekä  kivuksi  ja  nautinnoksi,
tarmoksi  ja  motivaatioksi  muuttuva  taustalla  oleva
biologinen  koneisto.  Tämä  vastaa  hyvin  sitä,  mitä
psykoanalyyttisessä  teoriassa  nimitetään vietiksi
(Tähkä 1996, s 68).

Kun  hetkestä  toiseen  nämä  ruumiilliset  tapahtumat
kuvautuvat  aivoihin,  saavat  siellä  representaation,
kutsuu  Damasio  sitä  emootioiksi.  Emootiot  ovat
tiedostamattomia, ne ovat biologisesti määräytyneitä
ja  kaikille  ihmisille  luonteeltaan  samanlaisia  ja
täysin  automaattisia.  Ne  ovat  viestejä  aivoille
elimistön tilan muutoksista.

Emootioiden  varaan  ja  ympärille  rakentuvat
yksilölliset  tunteet,  jotka  nekään  eivät  kaikki  ole
tiedostettuja,  mutta  tietoisuuden  taso  kuitenkin
lähestyy.  Tunteet  ovat  yksilöllisiä  ja  niihin
vaikuttavat aiemmat kokemukset, perhe ja kulttuuri.

Seuraavana  jäsentelyssä  on  sitten  koko  tietoinen
toiminta. Mallia ei tee mieli kutsua hierariseksi siinä

mielessä,  että  sen  ylin  taso  hallitsisi  alempia,  vaan
rakentuu niiden päälle.

Emootiot  pitävät  sisällään  nk perusemootiot,
joita  ovat  onnellisuus,  surullisuus,  pelko,  viha,
yllättyneisyys ja inho.

Sen  lisäksi  on sekundaarisia  eli  sosiaalisia
emootioita,  kuten  häpeä,  nolous,  mustasukkaisuus,
syyllisuudentunto ja ylpeys.

Edelleen  puhutaan taustaemootioista,  kuten
hyvänolon  tunne,  pahanolon  tunne,  tyyneys  ja
jännittyneisyys.

Affekteilla tarkoitetaan  kaikkia  elämyksiä,  niin
emootioita kuin tunteita.

Vaikka  tässä  mallissa  korostetaan,  että  järjen
toiminnat  rakentuvat  elämän  tiedostamattomien
säätötoimintojen  päälle,  saatamme  ylläpitää
näkemystä, että järki on emootioista irrallaan, koska
koemme  sen  olevan  niin  silloin  kun  vain  puhtaasti
ajattelemme.

Aivotutkijat  ovat  kuitenkin  tuottaneet
merkittävää  tietoa  emootioiden  merkityksestä
ihmisen  ajattelun  taustalla.  Lyhyesti  sanottuna
näyttää  nimittäin  siltä,  että  jos  ihmiseltä  katkeaa
yhteys  ruumiista  tuleviin  emotionaalisiin viesteihin,
hänen  ajattelukykynsä  häiriintyy.  Damasio  sanoo
sen näin:

[Näyttää  siltä,]  ”että  emootioiden  valikoiva
väheneminen haittaa rationaalisuutta ainakin yhtä
paljon kuin liialliset emootiot. Ainakaan ei vaikuta
siltä,  että  järki  hyötyy  siitä,  että  se  toimii  ilman
emootioiden  tukea.  Päinvastoin  emootio
luultavasti auttaa päättelyä, varsinkin, jos on kyse
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henkilökohtaisista  ja  sosiaa
lisista asioista,  joihin  liittyy  riita
tai  kiista.  ...  Neurologiset
todisteet  yksinkertaisesti
viittaavat  siihen,  että  emootioi
den  valikoiva  puute  on
ongelma.”

Emootiot  ovat  ensimmäisiä
tunnemerkityksen  antajia.  Ilman
emootioita  –  viestejä  kehosta,  ei
ole itseyden kokemusta.

Tämän  näkemyksen  kanssa
linjassa  on  myös  se  jo  aiemmin
esitetty  havainto  lapsen
varhaisesta  kehityksestä,  että
ensimmäiseksi  hän  virittyy
kokemaan  tunteita  itsessä  ja
toisessa  ja  vasta  sitten  kehittyvät
näkemykset  omista  ja  toisen
haluista  ja  yllättävän  myöhään
kyky  ajatella,  omia  ja  toisen
käsityksiä ja niiden paikkansapitävyyttä.

Kun  ajattelemme  psyykkisessä  kehityksessään
jäljessä  olevia  keskittymiskyvyttömiä  pieniä
koululaisia  ja  heitä  tehtävän  äärellä  pysymään
kannustavia  henkilökohtaisia  avustajia,  on  edelleen
tarpeen  pohtia,  mikä  on  emotionaalisen  kasvun
merkitys  ja  miten  sen  toteutuminen  parhaiten
turvataan.

Kaavio  3.  Elämän  saadön  tasot  A.Damasion
teoksesta ”Tapahtumisen tunne” (Damasio 1999)

Vaikka  emootiot  ovat  ehdottomasti  elävälle
organismille  kuuluvia  asioita,  tapaamme
lelumarkkinoilla  kapistuksia,  joilla  väitetään  olevan
emootioita.

Kuvat 2 ja 3. Sonyn TEKNOkoira kuvattuna Kodin Anttilan hyllystä Vantaan Petikossa 25.8.2001. Oikealla
yksityiskohta  pakkauksesta,  jossa  kerrotaan  TEKNOkoiralla  olevan  oppimisen  ja  muistikapasiteetin  ohella
myös reaaliaikaisia mootioita ja mielialoja (emotion and moods).

Ennen  kuin  siirryn  tarkastelemaan
virtuaalilemmikkejä,  muutama  sana  tietokoneen

toiminnasta  tähän  emootioiden  selventämisen
perään.



Tietokoneen ydintoiminta

Tietokoneen  prosessori  ja  koko  tietokone  toimii
siten,  että  kellopiirin  kvartsikide  lähettää  koko
koneen  läpi  kulkevia  sakaraaaltoja  nopeaan  tahtiin
(esimerkiksi 1000 MHz:n koneessa miljardi sykäystä
sekunnissa).  Nämä  sykkeet  kulkevat  tahdistettuna
läpi  puolijohdepiirien  ja  toteuttavat  loogisia
operaatioita.  Koko  koneen  tila  muuttuu  siten
jatkuvasti  hetkestä  toiseen,  enimmillään
kellotaajuuden  tahdissa.  Perättäisistä
tilanmuutoksista  seuraa  sitten  kaikkea  sitä  mitä
tietokoneiden sanotaan  tekevän –  tuottavat  ruudulle
ja  massamuistiin  tekstiä  näpyttelijän  toivomalla
tavalla  muotoiltuna,  ratkaisuja  vaikeisiin
matemaattisiin pulmiin, tiedon lajittelua ja poimintaa
jne.  Tietokone  on  siten  hyvin  keskusjohdettu  laite,
kellopiiri panee kaiken marssimaan tahdissa.

Tavallinen  tietokone  on  toisaalta  toiminnallisesti
keskeytysohjattava  kone  (Lähteinen  O  1997).  Se
tarkoittaa  sitä,  että  normaalisti  kone  lepää
käyttöjärjestelmän  luomassa  ohjelmasimukassa  ja
toistaa  tiettyjä  ylläpitotoimia.  Kun  jokin  sisäinen
prosessi  tai  ulkopuolinen  oheislaite,  esimerkiksi
näppäimistö,  hiiri  tai  levykeasema,  aiheuttaa
toiminnantarpeen,  se  lähettää  keskeytyspyynnön,
jolloin  sopivassa  välissä  keskusyksikkö  tutkii

tarkemmin,  minkälaista  toiminnantarvetta  siellä  on
ja  suorittaa  pyyntöön  liittyvän  aliohjelman  ja  palaa
alkuperäiseen  tehtävään.  Esimerkiksi  näppäimistöä
painettaessa  lähtee  keskusyksikölle  ensin  tieto,  että
näppäimistöpuskurissa  on  tietoa  ja  vasta  kun
keskusyksikkö  saa  tästä  tiedon,  käydään
puskurimuistista lukemassa, mitä se tieto on.

Prosessoriohjatut  virtuaalilemmikit  toimivat
periaatteessa  samalla  tavalla,  niissä  on  ärsykkeitä
vastaanottavia  sensoreita,  ohjelmakirjasto  joka
kertoo  mitä  milloinkin  tehdään  ja  erilaisia  tapoja
toimia  ulospäin.  Tamagochissa  koko  lemmikki  oli
suttuinen  kuva  pienessä  näytössä,  mutta  AIBO
koiralla  on  oma  ulkoinen  olemus  ja  paljon
ohjelmoituja liikkeitä.

Ero  tietokoneen  ja  ihmisen  aivojen  välillä  on  niin
suuri,  että  tuntuu  kuin  sitä  olisi  tarpeetonta  todeta.
Kahta  seikkaa  haluan  kuitenkin  tässä  kohdin
korostaa:  Ensinnäkin  aivojen  perusviritys  tulee
emootioista,  kun  taas  tietokoneessa  kellopiiristä.
Toiseksi  tietokone  pitää  rakentaa  valmiiksi  ennen
kuin  se  toimii.  Ihmisen  aivot  toimivat  tehtävänsä
täydellisesti  täyttäen  kautta  koko  niiden  kasvun  ja
kehityksen.

Kuva 4. PCtietokoneen keskeytysohjainten luettelon alkua.



VIRTUAALILEMMIKIT ja KIINTYMYS

Tarkastelen  robotteja  käsittelevää  tutkimus
toimintaa  Frederic  Kaplanin  artikkelin  pohjalta
(Kaplan  F  2001).  Tämä  artikkeli  on  Pariisissa
sijaitsevan  SONYn  tutkimuslaboratorion  nuoren
tutkijan  kirjoitus,  jonka  tarkoituksen  hän  kuvailee
seuraavasti:

Tämä  artikkeli  rakentaa  siltoja  robotiikan,
psykologian  ja  etologian  välille  pyrkimyksenä
löytää eräänlainen Turingin testi viihderobottien
testaamiseksi.  Väitämme  että  suunnitteluperi
aatteet  menestyvän  keinolemmikin
tuottamiseksi  eivät  ole  riittäviä  tarjoamaan
palkitsevaa  suhdetta  omistajalleen.  Jotta  tähän
tavoitteeseen  päästäisiin,  pitää  robotin  kyetä
tarjoamaan  keinotekoista  kiintymyssuhdetta.
Ottaen  viriketta  psykologiassa  ja  etologiassa
käytetystä  vierastilannetutkimusasetelmasta
(Strange  Situation  Test)  selostamme
koejärjestelyn, jolla mitataan robotin kiintymysta
omistajaansa.  Sitten  pohdimme,  miten  robotti
voisi joskus läpäistä tämän testin.

Tässä on siis kysymys siitä, miten voitaisiin tuottaa
yhä  enemmän  elävää  elämään  jäljitteleviä
lemmikkejä  niin,  että  ne  eivät  enää  pelkästään
jäljittelisi  joitakin  lemmikieläimen  liikkeitä  ja
ääntelyitä,  vaan  vastaisivat  omistajansa
emootioihin  mahdollisimman  kiinnostavalla
tavalla.

Kaplan  kysyy  artikkelissaan  ”Mikä  on  tavoite
siinä,  kun  suunnitellaan  keinotekoisia  ystäviä?”.
Hän  toteaa,  että  tätä  kysymystä  harvoin  esitetään,
vaikka  viime  vuosina  on  voitu  nähdä  eläimen
näköisten  ja  sittemmin  lasten  näköisten  robottien
esiinmarssi.  Joitakin  näitä  on  esitelty  uusina
opppimisen  apuvälineinä,  mutta  useimpia  niistä
markkinoidaan keinotekoisina kumppaneina.

”Jos  viihderobotin  tarkoituksena  on  luoda  ja
ylläpitää suhdetta omistajaansa, niin miten voidaan
arvioida että robotti on menestyksellinen?”, Kaplan
kysyy  artikkelissaan.  Vaikka  esimerkiksi  Tama
gochi  oli  kaupallinen  menestys  ja  vaikka  monet
lapset  ja  myös  aikuiset  ovat  valmiita  viettämään
paljon  aikaa  näiden  virtuaaliotusten  kanssa,
voidaan  kyseenalaistaa  sen  kontaktin  rikkaus,
Kaplan toteaa.

Kaplan  erittelee  sitten  piirteitä,  jotka  näyttävät
olevan  olennaisia  keinolemmikkien  kiinnosta
vuuden  ja  vetoavuuden  kannalta.  Ensinnäkin
keinolemmikin tulee osoittaa ainakin jonkinasteista
omaehtoisuutta,  pelkkä  kuuliainen  palvelijan  rooli
ei  riitä,  vaikka  Asimovin  keskeinen  robotiikan

periaate  kuuluukin,  että  robotin  tulee  totella
kuuliaisesti ihmisen käskyjä. Jos keinolemmikki on
omaehtoinen,  se  luo  kuvilteman  että  sillä  on  oma
tahto, oma sielunelämä. Toiseksi keinolemmikin ja
omistajan  välille  on  luotava  riippuvuussuhde.
Lemmikki vaatii jatkuvaa ”hoivaa” eli käsittelyä ja
palkintona  se  saattaa  esimerkiksi  ”kehittyä”,
ikäänkuin  kasvaa  varttuneemmaksi  erilaisine
kuvitteltuine  tarpeineen.  Kuten  Kaplan  toteaa,
”Omistajan  on  tunnettava  syyllisyyttä,  jos  hän  ei
hoida  lemmikkiään”.  Mitä  enemmän  aikaa
käytetään,  sitä  paremmaksi  se  voi
ominaisuuksiltaan  kehittyä.  Lisäominaisuuksia  ja
mahdollisuuksia saa rahalla.

Kolmanneksi  keinolemmikin  ulkoisissa  piirteissä
olevat  juveniilit  piirteet  tekevät  siitä  vetoavan.
Toisaalta nykyiset keinolemmikit eivät  realistisesti
ole  eläinten  poikasten  näköisiä,  mutta  silti  ovat
vetoavia.

Neljänneksi  keinolemmikin  on  kyettävä
jäljittelemään  emotionaalista  kommunikaatiota.
Kaplan  toteaa,  että  tässä  on  periaate,  jonka
kohdalla  keinolemmikkien  suunnittelijat  ovat  eri
linjoilla  perinteisten  nukkien  suunnittelijoiden
kanssa. Nukkien kohdalla on  tärkeänä pidetty sitä,
että  nukke  ei  ilmaise  mitään,  jolloin  lapsi  voi  itse
leikissään  projisoida  omia  tunteitaan  ja  halujaan
nukkeen.  Keinolemmikkien  kohdalla  ajatellaan
päinvastoin:  Mahdollisimman  rikas  kommuni
kaatio  tekee  siitä  mielenkiintoisemman.  Tällä
hetkellä  verbaalinen  komunikaatio  on  vielä
alkeellista,  mutta  sen  mahdollisuudet  kehittyvät
hyvin nopeasti.

Tietotekniikan  perinteinen  Turingin  testi  koskee
keskustelua:  teköäly  on  päässyt  tavoitteeseensa,
kun  ihminen  ei  enää  kykene  keskustelun
perusteella  erottamaan,  onko  toisena  osapuolena
tietokone  vai  toinen  ihminen.  Älyllisen
kommunikaation  ohella  pidetään  tärkeänä,  että
kommunikaatiossa  olisi  myös  emootioiden
ilmaisua  ja  tunnistamista.  Kone  on  läpäissyt
emootioiden Turingin testin kun ihminen ei kykene
sanomaan onko elio oikea vai jäljitelmä sen  ilmai
semien  emootioiden  tai  niiden  jäljitelmien
perusteella.  Kaupallinen  robotti  AIBO2  sisältää
emootioiden  tunnistamisen  ohjelmiston  ja  se  itse
ilmaisee  ”emootioita”  ruumiinasennoilla,
yksinkertaisilla melodioilla ja valon välkkeillä.

Tämän  katsauksen  jälkeen  Kaplan  kysyy  ovatko
nämä suunnitteluperiaatteet riittäviä.
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Riittääkö,  että  keinolemmikki  suunnitellaan
tällaisten  periaatteiden  mukaan  herättämään
sympatiaamme  ja  tulemaan  kumppaniksi  ja
ystäväksi?  Jos  haluamme,  että  robotin  ja  sen
omistajan  välinen  suhde  lähestyisi  sosiaalista
kiinnittymistä,  kuten  koiralla  omistajaansa,  on
vielä  pitkä  matka  kuljettavana.  Mutta  mitä
puuttuu?

Sen  jälkeen  Kaplan  lähtee  kehittelemään  ajatusta,
että Ainsworthin Strange Situation Testiä voitaisiin
soveltaa  sen  tutkimiseen,  millainen  on  robotin  ja
sen  omistajan  välinen  suhde.  Pyrkimyksenä  olisi
tuottaa  robotteja,  jotka  tämän  testin  mukaan
näyttäisivät toimivan turvallisesti kiinittyneesti.

Lopuksi

En jatka artikkelin esittelyä pidemmälle, vaan etenen
kommentteihin.  Ihmisen  älyllisten  toimintojen  ja
emootioiden  tutkiminen  niitä  simuloimalla  on
kiinnostavaa ja monin kohdin se omalta suunnaltaan
selventää  joitakin  kysymyksiä.  Akateemisena
tieteenalana  se  niin  ollen  puolustaa  paikkaansa.
Mutta silloin kun vakavissaan puhutaan emootioista
virtuaaliympäristöissä  (Poel  M  2002)  ollaan
irtaannuttu realiteeteista: emootiot ovat, kuten edellä
todettiin  biologiseen  säätelyjärjestelmään  kuuluvia
ilmiöitä.

Jos  niille  luodaan  käsitteellisiä  vastineita  ja  niiden
kanssa  operoidaan  loogisesti,  tai  luodaan  emoo
tioiden ilmaisemisen näköisiä keinotekoisesti luotuja
naamatauluja,  ollaan  vieraannuttu  todellisuudesta,
elävästä yhteydestä.

Voidaan  tietysti  luoda  sellainen  virtuaalinen  olio
transistoreista,  että  se  kokisi  oman  tilansa
muutoksista emootioita, mutta ne eivät olisi ihmisen
kokemuksia,  turvallista  kasvun  tukea  vauvalle.
Kuulostaa naiivilta, mutta tästä on kysymys!

Näen  suurena  vaarana  sen,  että  nämä  hyvin
addiktiiviset kumppanit yleistyessään ohjaavat lasten
psyykkistä  kehitystä  haitalliseen  suuntaan.  Tätä
tunnepitoista  näkemystä  en  tietenkään  voi  perustaa
tutkimuksien  tuloksiin,  sillä  elämme  tällä  hetkellä
tällaista  suurta  kokeilua  keskuudessamme.
Vastahakoisuus  hyväksyä  tätä  kehityssuuntaa  ja
näkemys  sen  haitallisuudesta  tulee  sen  sijaan
elämyksellisesti  eteen, kun  on  tällä  tavoin pohtinut,
mikä  ihmislapsen  psyykkisessä  kehityksessä  on
olennaista  ja  miten  kaukana  virtuaalimaailma  siitä
on.

Lasten kiintymystarve on suuri, mutta lapsi on sokea
siinä  mihin  luottaa.  Suuri  tutkimuskapasiteetti  on
tällä  hetkellä  valjastettuna  erilaisten  yhä
monimutkaisempien virtuaalilemmikkien rakentami
seen  ja  niissä  piilevä  kaupallinen  potentiaali  on
valtava.  Tämän  markkinatalouden  toinen  ankara
lainalaisuus  tällä  hetkellä  on,  että  ihmisen  avun
tarjoaminen toiselle on liian usein liian kallista.

Jotta  esityksen  alun  tunnelmat  palaavat,  kehotan
teitä  ajattelemaan  yksivuotiasta  lasta,  joka  on
oppinut  leikkimään  äitinsä  kanssa  tuttua  lorua
”harakka  huttua  keittää”  (siinä  äiti  hämmentää
puuroa  lapsen  kämmenpohjassa  ja  sitten  antaa
jokaiselle  sormelle  vuorollaan).  Lapsi  istuu
syöttötuolissa  ja  ottaa  aikuisen  lusikasta  hyvää
muhennosta.  Kun  on  syöty,  on  leikin  aika.  Äiti
kysyy  keittääkö  harakka  huttua?  Lapsi  ojentaa
avatun kämmenensä odottavaisena. Äiti alkaa laulaa
riimiä  ja  pyörittää  sormiaan  lapsen  kämmen
pohjassa. Lapsi katsoo odottavaisena, kun äiti ”antaa
tuolle ... antaa tuolle ... antaa tuolle ...” ja kun riimin
loppu alkaa lähestyä, lapsenkin jännitys alkaa kasvaa
ja kun äiti ”heittää loput Katariinan kainaloon”, lapsi
nauraa  herakasti  ja  kohta  sen  jälkeen  ojentaa
kämmenensä  äidin  eteen,  jotta  saisi  kokea  tämän
uudestaan.  Äidillä on mielesään riimi ja lapsella on
myös  se  mielessään  (omana  hahmonaan  vaikka  ei
osaa  itse  sanoja  vielä).  Äidillä  on  mielessä,  miten
lapsi sitä kuuntelee ja lapsella on mielessä, miten äiti
sitä  laulaa  ja  leikkii.  Mutta  äidillä  on  myös
mielikuva siitä, miten hän itse on lapsen mielessä ja
lapsi  kokee  miten  äiti  ajattelee  häntä. Siinä  on
monentasoisia representaatioita itsestä ja toisesta.

Sellaisten varassa ihmisen mieli kehittyy.
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