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Hyvää Kalevalanpäivää !

“Mieleni minun tekevi,
aivoni ajattelevi,
lähteäni laulamahan
saa’ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan,
lajivirttä laulamahan.”
- Kalevala, suomen kansan neuropsykiatrista viisautta
-> linkki sähköiseen Kalevalaan



Esityksen
osa-alueet

Mentalisaation alustavaa määrittelyä
Mentalisointikyvyn kehitys
Tarve kehittää rajatilapotilaan hoitomallia
Näkökulman vertailua muihin samantapaisiin
Mentalisointikyky arjessa
Terapeuttinen vorovaikutus, lastenpsykiatrinen

arviointikontakti ja vaikean potilaan hoito
Kehityksellinen näkökulma uudestaan - Greenspan
Kokoavia näkökulmia



Mentalisaation
alustavaa

määrittelyä

• Oma mieli mielessä – having one’s own
mind in mind

• Tunteminen ja ajattelu samaan aikaan
• Kyky tulkita toisen ihmisen toimintaa hänen

sisäisten pyrkimystensä tuloksena



Mentalisaatiokyvyn
seurauksia

• Tunne siitä, että itse on oman toimintansa
aiheuttaja, omistaja

• Kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja
empatiaan

• Kyky säädellä omia tunteita, kestää pettymyksiä,
asettaa tavoitteita ja pitää itsellään ihanteita

• Symbolisaation kyky



Alkuvaiheet:
Vuorovaikutuksen

vastaavuus
• Vauvalla on kyky tavoitella vuorovaikutusta, sisäisen

kokemusmaailman vastaavuutta toisessa (contingency
detection)

• Vauva hakee aikuisen tarjoamaa peilausta (vahva
vastaavuus)

• Liioiteltu peilaus auttaa vauvaa erottamaan peilattu tunne
aikuisen omasta tunteesta (aikuisella ymmärrys eikä saman
valtaa joutuminen)

• Pelkkä täydellinen peilaus johtaisi pidempään jatkuvana
kehitystä uhkaavaan tilaan



Alkuvaiheet:
Vuorovaikutuksen

vastaavuus

• Pelkkä täydellinen peilaus, imitointi, olisi pidempään
jatkuvana samaa kuin itsestimulointi vauvan kannalta, eikä
antaisi sitä turvaa joka tulee kokemuksesta, että on toisen
hallussa – aikuinen mielessään käsittelee sitä tunnetta,
jonka on vauvalta vastaanottanut

• Vastaavuuden puuttuminen jättää myös vaille
kehityksellistä tukea

• Vuorovaikutuksen riittävän sopiva vastaavuus ratkaisee
pääseekö suhde kehittymään kiintymyksen ja
mentalisaation suuntaan vai aktivoituuko taistelun ja paon
sisäänrakennettu toimintamalli tai vetäytyminen



Mentalisointikyvyn
myöhempi kehitys

FONAGYn ym mukaan
• Reality Mode
• Pretend Mode
• Full Mentalization Mode, integraatio joka

vähitellen tapahtuu noin 4 vuoden iästä



Reality Mode

• Asiat ovat joka hetki sitä miltä ne näyttävät
• Jos näkemys muuttuu, ei aiempi enää ole

mielessä



Annetaan 3-vuotiaalle kiven
näköinen pesusieni ...

A: Miltä se näyttää?
L: Se näyttää kiveltä.
A: Mikä se on?
L: Se on kivi.
Lasta pyydetään puristamaan pesusientä.
A: Mitä luulet että se on?
L: Se on sieni.
A: Miltä se näyttää?
L: Sieneltä.



Sarja kokeita 3-vuotiaalla tutun
namirasian kanssa

Tuttuun namirasiaan namien sijasta kyniä.
• Mitä 3-vuotiaan kaveri toisessa huoneessa ajattelee

rasiassa olevan? Vastaus: Kyniä!
• Vaikka toinen kutsutaan paikalle, lapsi näkee tämän

yllätyksen (kyniä eikä namia!) ja se selostetaan
hänelle – ei vaikuta asiaan. 3-vuotias ei kykene
ajattelemaan toisen kuvitelmaa omasta
ajatuksestaan erillisenä.

• Eikä samanikäinen kynistä yllättynyt enää muista
että oli hetkeä aiemmin luullut siellä olevan namia.



Sarja kokeita 3-vuotiaalla tutun
namirasian kanssa

Tuttuun namirasiaan namien sijasta kyniä.
• Mutta jos samalle pöydälle laitetaan paperille

piirrettyjä namien kuvia edustamaan väärää
arvausta, lapset osaavat pitää mielessään väärän
arvauksen todellisuuden rinnalla.

• Ilman oman mielen ulkopuolella olevaa symbolista
representaatiota lapsi ei tuossa iässä vielä kykene
erottamaan kuvitelmaa todellisuudesta ja jokainen
kokee hänen mielestään samalla tavalla.



Halujen ja tunteiden ymmärtäminen
etenee käsitysten edellä

• Toisella vuodella oleva lapsi tajuaa ainakin
pintapuolisesti etteivät kaikki toiveet toteudu

• Kolmannella vuodella lapsi tajuaa, etteivät omat
tunteet vastaa aina toisen tunteita

• He saattavat pitää jotakin mieluisana, jota toinen on
pitänyt epämieluisana

• Havainnot vahvistavat psykoanalyyttista
näkemystä, että tunteet ja halut kulkevat
kognitiivisempien käsitysten edellä ja avautuva
kokemus halujen vaihtelevuudesta vie kehitystä
eteenpäin.



3-vuotiaan maailma

Miten 3-vuotias siis ymmärtää oman mielensä?
• Pieni lapsi ei vielä koe ideoiden ja tunteiden

representatiivista olemusta.
• Vanhempi lapsi tietää, että heidän ajatuksensa

eivät välttämättä ole yhtäpitäviä todellisuuden
kanssa

• Pienempi lapsi ei vielä osaa mentalisoida,
reflektoida omia ajatuksiaan ikään kuin
ulkopuolelta ja on pakotettu ajattelemaan niiden
olevan yhtäpitäviä todellisuuden kanssa



Pretend Mode
• Mielikuvituksen maailma, todellisen tuntuinen
• 4-vuotiaalle luetaan kummitustarinaa, lapsi pelkää, äiti

rauhoittaa ettei se ole totta, mutta lapsi kokee ettei äiti
ymmärrä, sillä ”kun sinä luit sitä, se tosiaan tapahtui
minulle”

• Yhtymäkohdat todellisuuteen ovat myös uhkaavia
• 3-vuotias poika haluaa leikkiinsä Batman-asun, isä ostaa

hyvin todenmukaisen kaupasta, mutta poika säikähtää
nähdessään itsensä peilistä ja palaa käyttämään äidin paitaa
viittanaan

• 2-3-vuotiaat lapsen käyttävät paljon aikaa roolien ja
sääntöjen ”neuvotteluun”, merkkinä leikin ja todellisuuden
tärkeän rajan valvomisesta



Full Mentalization
• Todellisuuden tarkastelu ja mielikuvituksen käyttö

tulevat joustavammin haltuun, tukemaan toisiaan
• Antaa mahdollisuuden psykologisen itsen

jatkuvuuden kokemiseen – näkökulman vaihto sen
sijaan että pitäisi itse muuttua kokonaan

• Ihmisten toimiin tulee mielekkyyttä, kun on
mahdollista tajuta, että toisella on ajatuksia ja
tunteita

• Sisäisen ja ulkoisen totuuden eroavaisuus löytyy
• Monipuolisempi vuorovaikutus tulee

mahdolliseksi



Toisen merkitys
mentalisointikyvyn

kehittymisessä

• Monet kehityspsykologit ovat pitäneet
mentalisointikykyä itsestään esille
kypsyvänä, ihmisyyteen kuuluvana

• Freud arveli itsekateksin (narsisimin)
siirtyvän osaksi objektiin kohdistuvaksi

• Fonagy ym näkevät asian päinvastoin:
itseys löytyy suhteesta toiseen



Toisen kanssa harjoittelu

Lapsi tarvitsee toistuvia tilanteita joissa hän
samaan aikaa voi kokea

• oman psyykkisen todellisuutensa
• sen miten se on toisen mielessä edustettuna
• ja aikuisen tavanomaisen realiteetti-

orientoituneen perspektiivin



Esityksen keskeiset lähteet



Tarve kehittää
rajatilapotilaan

hoitomallia
• Tutkimusnäyttö: Monenlaiset hoitomallit auttavat BPD:ssä

ja suurella osalla sairaudenkuva on 6 vuodessa helpottunut
• Miksi sitten psykoterapian maailmassa elää käsitys terapia-

resistenttisyydestä ja aiempien terapiatutkimustenkin
mukaan USA:ssa 97% potilaista ollut keskim 6
terapeutilla.

• Miksi sairauden spontaani kulku ja psykoterapian
hoitotulokset ovat ristiriidassa

• Rajatilapotilaiden psykoanalyyttisen hoito on olettanut
potilaalla olevan kykyä oman mielen tarkasteluun

• Hoito on jopa saattanut pahentaa tilannetta



Tarve kehittää
rajatilapotilaan

hoitomallia

• Potilas ei kestä sen tulkitsemista, mitä hän tuntee, mitä
hänessä tapahtuu – raja itsen ja toisen välillä on niin hauras

• BPD-potilailla ”hyperaktiivinen kiintymyssuhde-malli”
biologisen alttiuden ja kasvukokemusten pohjalta

• Mentalisaatiokyky on puutteellisesti kehittynyt
• Sekä dynaamisesti että kognitiivisesti orientoituneet

psykoterapiat voivat mennä vikaan johtaen näennäisiin
selityksiin joihin potilas mukautuu

• Tuloksekas terapia joutuu kulkemaan vaikeaa polkua
potilaan kiintymystunteiden herättelyn ja
mentalisaatiokyvyn säilyttämisen välillä

• Hoitomalleja on manualisoitu



Näkökulman
vertailua muihin

samantapaisiin

• Reflektointi, reflektiivinen kyky, ”Observing ego”, insight,
subjectivity, Mindfullness, psychological mindedness

• Melanie Kleinin paranoidis-skitsoidinen ja depressiivinen
positio

• Tietoinen toiminta, tiedostaminen, merkityksien
antaminen, uuden luominen

• Transitional space, potential space
• Theory of Mind –kyky, Empatiakyky
• Narratiivinen koherenssi
• Transferenssi – vastatransferenssi tarkastelun kohteena



Mentalisointikyky
arjessa

Aiemmat alustavat määritelmät:
• Oma mieli mielessä – having one’s own mind in mind
• Tunteminen ja ajattelu samaan aikaan
• Kyky tulkita toisen ihmisen toimintaa hänen sisäisten pyrkimystensä

tuloksena

Arjen nopeasti vaihtuvissa tilanteissa:
• Mentalisaatiokyky koetteilla, rauhallinen

reflektointi ei pysy mukana
• Virhetulkinnat kanssaihmisen toimista, ikään kuin

hän ei ajattelisi itse ollenkaan
• Kyky rapistuu, jos ei ole kontaktia toiseen: liikenne



Mentalisaatio
ja terapeuttinen
vuorovaikutus

• Fonagy esittää neurotieteiden tutkimus-tulosten(kin)
nojalla että kaiken psykoterapian perustana on
paradoksaalisesti yhtä aikaa kiintymyksen ja
mentalisaation tarve.

• Mentalisaatioon perustuva psykoterapia ei siten ole (vain)
yksi psykoterapiasuuntaus, vaan yksi tarjolla oleva
näkökulma kaikkeen

• Mentalisaation kyvyn arvio auttaa vaihespesifissä
ajattelussa

• Potilasta ei voi auttaa mentalisoimaan, jollei terapeutti itse
mentalisoi potilasta (hänelle)



Arviointitapahtuman
pohdintaa

• Tilanne jossa lapsi kykenee pohjimmaltaan
vastavuoroisuuteen ja kykenee säätelemään
tunteitaan ja yllykkeitään kahdenkeskisessä
tilanteessa kun ei ole ylikuormittunut

• Työskentelymallina vapaa keskustelu,
vuoropiirustus, terapeuttinen saduttaminen ja
lapsella mahdollisuus milloin vain suuntautua
vieressä olevaan nukkekotiin ja muihin
tarvikkeisiin, ympärillä kohtuullisesti muita
virikkeitä, tauluja, kirjahylly, huone on hiljainen



Vuoropiirustus

• Minä teen ensin alun ja sinä voit jatkaa
• Ihan millainen sattuu tulemaan
• Sitä voi käännellä tällä tavalla eri suuntiin ja

katsella ja miettiä mistä alkaisi
• Sitten sinä teet minulle alun ja minä jatkan
• Tuloksen tarkastelua yhdessä
• Struktuuri luo turvaa (merkinnät)
• Nimeäminen tukee kielen käyttöä merkitysten

antamisessa



Vuoropiirustus
- pohdintaa

• Yhteistyön, vastavuoroisuuden, peilauksen,
malliin samaistumisen, temaattisen sisällön
lisäksi mahdollista tarkastella
mentalisaation eri näkökulmia: Miten esim
potilaan mentalisoiminen (tunteiden
vastaanottaminen ym) vaikuttaa hänen
hetkittäiseen kykyynsä liikkua kahden
psyykkisen moodin välillä (reality/pretend)



Terapeuttinen saduttaminen

• Saduthan alkavat yleensä, että ”Olipa kerran”
• Sitten siinä kerrotaan vähän alkua niin että kuulija

pääsee mukaan
• Sitten vaikka kerrotaan jostakin tapahtumasta, että

”Eräänä päivänä...”
• Sitten kun satu on tarpeeksi valmis, se päättyy että

”Sen pituinen se”
• Kerro sinä niin minä kirjoitan – aina kun haluat,

voin lukea mitä siihen asti on tullut



Terapeuttinen saduttaminen
- pohdintaa

• Annettu struktuuri johdattaa miltei
poikkeuksetta lapsen hänelle keskeisten,
tärkeiden psykologisten kysymysten äärelle
sellaisella luovuudella ja avoimuudella, jota
ei realiteettiorientoituneella haastattelulla
saa esille.



Kokoava tapaaminen yhdessä
vanhemman kanssa

• Usein lapsi haluaa näyttää vanhemmalle kaikki
piirrokset ja että luen sadun

• Hän usein selostaa innokkaasti ja satua
kuunnellessaan vilkuilee jännittyneenä
vanhempaansa erityisesti latautuneissa kohdissa
(onko niitä siinä?)

• Näkökulma tähän: Arvioinnissa lapsi kykenee
tuomaa leikillistä luovuutta ja yhteistapaamisessa
sovittaa sitä aikuisen realiteettiorientoituneeseen
maailmaan ? Onko usein juuri näin?



Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Melko tavanomaisen lapsuuden ja hyvän
koulumenestyksen jälkeen 12-vuotiaana tyttö
vetäytyy kontakteista, irrottautuu harrastuksista,
katsekontaktista, tulee pakko-oireista toimintaa,
vakava masennus, itsetuhoisia ajatuksia/yrityksiä
ja viiltelyä.

• Arvioinnissa myös ajatushäiriöitä, epäily
psykoottisen prosessin esioireista.

• Psykoterapia ja lääkehoito (antidepr/antipsyk),
vain vähäistä edistystä.
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• 16-vuotiaana tapahtui vakava trauma, kahden
kesken isän kanssa isä menehtyy auto-onnetto-
muudessa, tytär yrittää antaa ensiapua tuloksetta

• Jää syyllisyys, että isän huomio oli poissa
liikenteestä, kun he olivat keskustelleet

• Äidin surureaktio on syvä, mutta hän yrittää
huojentaa tyttären syyllisyyttä

• Tytön oireet vaikeutuvat: outoa ritualistista
käytöstä, puhumista itsekseen, suisidaaalisuutta,
terapiassa sulkeutuu, äiti järjestää sairaalahoitoon
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Sairaalassa ei katsekontaktissa, tunteet latistuneet,
myöntää akuutteja psykoottisia oireita olleen jo
ennen isän kuolemaa (audit/visual hallusinaatioita,
deluusioita)

• Pakkotoimintojen tarkoituksena kertoi oleva estää
pahaa salaseuraa lukemasta hänen ajatuksiaan ja
samoin katsekontaktin välttämisen estävän hänen
mieleensä pääsemistä

• Alkoi osastohoito eri osatekijöineen, vetäytyvyys
rajoittaa osallistumista, itsensä vahingoittamisen
estäminen myös tarpeen fyysisin keinoin,
psykoterapia kyetään turvaamaan
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Kontakti aluksi vain ei/kyllä -nyökkäyksien
varassa, kuitenkin heiveröistä mielen raottamista,
tarve suojautua salaseuralta

• Tyttö epäilee terapeutin kuuluvan myös
salaseuraan, terapeutti toteaa miten vaikea silloin
on luottaa, mutta myös selostaa että hän ei kuulu
sellaiseen, ne ovat sairauden tuomia käsityksiä.

• Terapeutti reflektoi, miten vaikea on potilaan
tilanne niiden käsitysten ja uskomuksien vallassa,
mutta toisaalta toivoen että voisi luottaa toiseen.

• Deluusioista huolimatta tyttö kykeni sietämään
terapeutin erilaiset tulkinnat hänen kokemuksistaan
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Luottamuksen merkkinä välillä tyttö ojentaa
terapeutille tämän takin

• Osastolla olleen vaikean riitaisan tilanteen jälkeen
tyttö näyttää omassa huoneessaan terapeutille
valokuvakansion, kuvia isästään, kertoo mitä he
tekivät yhdessä, näyttää piirustuksiaan, myöntää
kaipaavansa isää.

• Terapeutti kokee tytön alkaneen nähdä hänet poten-
tiaalisena liittolaisena eikä pelaajana deluusioissaan

• Skitsofrenia-diagnoosin vahvistuttua terapeutti auttoi
selventämään sen merkitystä ja silti kuntoutumisen
mahdollisuutta
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Luottamus on yhä koetteilla, kun tyttö epäilee tera-
peutin voivan olla väärässä hänen suhteensa vaikka ei
olisikaan salaseuran jäsen, mistä hän voi olla varma.

• Osaston hoitajat tuntuvat tytöstä kauko-ohjatuilta
roboteilta, kun lääkemuutoksien aikana hänen
haavoittuvuutensa on suurempi

• Terapeutti jatkaa empaattisten selvennysten linjalla ja
viittaa lääkevaihdosten vaikutukseen – yksi
lääkehoidoista alkaa lopulta toimia paremmin

• Terapeutin pienen loman ajalle potilas ottaa tuekseen
terapeutin kirjoittaman tekstin – kykenee käyttämään
transitionaaliobjektia
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Vinjetti vaikeasta terapiasta
(O’Malley 2003)

• Sairaudesta huolimatta luottamus kasvoi, sitten
sairaus alkoi helpottua ja tyttö kuntoutui niin etteivät
psykoottiset oireet enää dominoineet

POHDINTAA
Allenin (2003) mukaan potilaan mentalisaation

kehitystä ei voi tukea jollei terapeutti itse mentalisoi
potilasta – sekä omassa mielessään (hänen
maailmansa ajatteleminen, mielessä pitäminen,
yhteisen työskentelemisen jatkuva pohdinta) että
tarvittaessa myös tälle itselleen (empatian
tarjoaminen, vaihtoehtoisten näkemysten tarjoaminen,
hänen näkemystensä reflektointi hänelle)
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Vaikea traumatisoituminen
• Esimerkki: Nöyryyttävä, dehumanisoiva seksuaalinen

hyväksikäyttö lapsuudessa
• Aikuisena latautuneet vuorovaikutustilanteet laukaisivat

aiempien traumojen näkymät esille
• Ylikuormittuessaan potilas hakkasi seinää kunnes sai

luunmurtumia, tavoitti ainoastaan jkl voimakkaan
tuntemuksen rinnassa ja käsissään

• Ei kosketusta siihen miltä hänestä tuntui emotionaalisesti,
mikä laukaisi tunneliikahdukset ja mistä ne kumpusivat.

• Kokemisen tapa oli raa’an fyysinen tuntemus yhdistyneenä
suoraan toimintayllykkeeseen, jossa ei ole mieltä eikä
siihen synny mieltä.



Kehityksellinen
näkökulma uudestaan

- Stanley Greenspan

• Kuormittuneena (sisäisesti tai ulkoisesti) kehitys ei etene,
sisäisten ja ulkoisten kuormituslähteiden huolellinen
kartoitus

• Floor time: Seuraa lapsen ideaa, mutta anna hänelle
haastetta – kontaktin suuntaan!

• Monivaiheisia tunnepitoisia vastavuoroisen
kommunikaation syklejä

• Arvioinnissa vygotskilainen ote – missä olosuhteissa taito
on hallussa, orastamassa, kokonaan poissa.



Hypoteesia
evoluution

perspektiivistä

• Mielen maailman avautuminen antaa
aiempaa paremmat mahdollisuudet hallita
ympäristöä

• Varhainen hoivasuhde on välttämätön
tämän kehittymiselle – se ei ole
synnynnäinen kyky, kuten ei kielikään



Kokoavia
näkökulmia

• Toiminta vs mentalisaatio ja elämän
haasteet – kumpikin on välttämätöntä

• Mentalisointikyky kehityksellisenä
saavutuksena ja psyykkisenä toimintatapana

• Hoiva vs haasteet ja mentalisointikyvyn
kehittyminen, hoivan tuella sopivassa
määrin haasteita



Katkelma teoksesta

•

Luku 5, etenkin s 82-

Aiheeseen hyvin sopivaa
tematiikkaa



Aiheeseen sopiva leffa

Elokuva
Paolo ja Vittorio Taviani:

Tähtikirkas Yö
1982

Lapsi kykenee käyttämään maagista
ajatteluaan sen tuella selviytymään vaikeista

ulkoisista realiteeteista – ja myöhemmin
muistelemaan niitä.
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Aiheeseen sopiva leffa

Elokuva
Vittorio DeSica:

The Children Are Watching Us
1944

Lapsi kuormittuu aikuisten
tunnevetoomuksista eikä saa tukea omien

tunteiden lähestymiseen

4



Fin


