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Tutkimustehtävänä on määritellä tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasvatusta psykodynaamisen 

psykologian ja psykoanalyysin teorioiden ja tutkimusten pohjalta. Kasvatusta määritellään suhteessa kasvavan 

kasvuprosessiin: kasvatuksen tavoitteena on kasvavan itseymmärryksen ja autonomian lisääntyminen. 

Tutkimustulokset on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden 

tarkasteluun, mutta muutkin pienten lasten kasvattajat voivat hyödyntää tutkimustuloksia oman kasvatustoimintansa 

reflektoinnissa ja kehittämisessä. 

 

Tutkimustehtävän toteutus on edennyt psykodynaamisen psykologian teorioiden ja käsitteiden määrittelystä 0–6 -

vuotiaan psyyken kehitysvaiheiden ja kehitystehtävien jäsennykseen, ja niiden pohjalta on määritelty persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä tukevaa kasvatusta. Tutkimustehtävän kaikki osavaiheet on toteutettu hermeneuttisen tekstin 

tulkinnan ja käsiteanalyysin menetelmiä hyödyntäen. Kehitysvaiheiden ja -tehtävien jäsennyksessä keskeisiä lähteitä 

ovat Margaret Mahlerin erillistymis-yksilöitymiskehityksen teoriaa selittävät teokset ja Veikko Tähkän (2001) esitys 

mielen rakentumisesta. Psyyken tasapainoista kehitystä tukevaa kasvatusta määritellään viitaten psyyken kehitystä, 

psykoterapiaa ja psykoanalyysia käsitteleviin kirjoituksiin, joissa kuvataan kasvattajan tai terapeutin toimintaa psyyken 

kehityksen mahdollistajana. Tulosten luotettavuutta lisää taustateorioiden yhteensopivuus tutkimuskohteena olevien 

ilmiöiden ontologisiin lähtökohtiin sekä väitteiden perustelujen johdonmukainen esittäminen, mikä on edellyttänyt 

laajaa ja syvällistä perehtymistä aihetta koskevaan kirjallisuuteen. 

 

Tutkimustuloksista ilmenee, että alle vuoden ikäisen kehitystehtävien onnistumista tukee mm. samana pysyvän 

ensisijaisen hoitajan tarjoama johdonmukainen tarpeiden tyydytys, liialta ärsyketulvalta suojelu, riittävän nopea 

rauhoittaminen, emotionaalinen lämpö ja läsnäolo sekä vauvan aloitteiden ja reaktioiden kunnioittaminen 

vuorovaikutuksessa. Kasvattaja tukee vauvan symbolikyvyn ja verbaalisen kyvyn kehitystä kannatellessaan lapsen 

ilmaisemia tunnetiloja ja peilaten paremman ymmärryksensä lapselle katseen, kosketuksen, hymyn ja äänen välityksellä. 

Alle kolmivuotiaan kehitystehtävien läpikäymistä kasvattaja edistää turvaamalla lasta harjoitteluvaiheessa mm. 

liikkumistaitojen opettelussa ja uudelleenlähentymisen vaiheen kriisissä etsien sopivan etäisyyden lapseen. Kasvattaja 

tukee lapsen autonomian tunnetta ja uusien toimintaa säätelevien mielikuvien rakentumista osoittamalla hyväksyntää ja 

ihailua lapsen suoriutumisista. Aggressioiden hallintaa kasvattaja tukee asettaessaan turvalliset rajat ja toimimalla 

rauhoittavana mallina, jolloin lapsi voi sisäistää rauhoittavan mielikuvan: itsesäätelyn kyky kehittyy uusien sisäisten 

rakenteiden myötä. Kasvattaja tukee yli kolmivuotiaan kehitystehtävien onnistumista mm. vahvistamalla lapsen 

käsitystä itsestään hyväksyttynä ja rakastettuna. Vaiheelle tyypilliset pienemmyyden, häpeän ja syyllisen tunteet on 

helpompi sietää kasvattajan auttaessa lasta vaikeiden tunteiden käsittelyssä: lapsen ei tarvitse suojautua ahdistusta 

herättäviltä tunteilta mielen tasapainoisuutta uhkaavalla tavalla, kun tunteet ja kokemukset saavat merkityksen ja 

mielekkyyden kasvattajan empaattisen ymmärryksen välityksellä. 

 

Varhaiskasvatuksessa lasten persoonallisuuden tasapainoista kehitystä voidaan tukea havainnoimalla lasten yksilöllisiä 

kehitystarpeita ja huomioimalla ne pedagogisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Yksilöitymisprosessia voidaan 

tukea mahdollistamalla turvallisten suhteiden syntyminen lasten ja kasvattajien välille. Kehitystehtävien työstämistä 

voidaan tukea luomalla virikkeelliset ja turvalliset puitteet lasten omaehtoiselle leikille, jossa lapsi voi mm. käsitellä 

ristiriitaisia tunteitaan ja harjoittaa autonomiaa. Riittävät ulkoilut ja liikkumisen salliminen mahdollistavat autonomiaa 

lisäävän motorisen kehityksen lisäksi aggressioiden purkamisen hyväksytyllä tavalla. Iloitseminen lapsen tekemisistä ja 

oppimisesta sekä luovan toiminnan mahdollistaminen tukevat aloitteellisuutta ja motivoivan Minäihanteen 

rakentumista.  Tulokset vahvistavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjattujen pedagogisten periaatteiden 

merkitystä lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille (ks. STAKES, 2005). Kaikessa varhaiskasvatuksen pedagogisessa 

toiminnassa olisi tämän tutkielman valossa tärkeää huomioida, että jokainen lapsi tarvitsee kasvattajilta aidosti 

välittävää ja hyväksyvää suhtautumista sekä empaattista ymmärryksen välittämistä vaikeiden tunteiden käsittelyssä. 

Asiasanat psykoanalyyttiset teoriat, psykodynamiikka, pesoonallisuuden kehitys, kasvatus, varhaiskasvatus  

 







  

 

 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Suomen varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmät ovat kansainvälisessä vertailussa edistyksel-

lisiä, jos katsotaan koulumenestystä. Yhteiskunnassamme on kuitenkin pitkään ollut ongel-

mana lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi, mikä näkyy esimerkiksi masennuksena, itse-

tunto-ongelmina ja käytöshäiriöinä. Uskon, että yksi merkittävä lasten ja nuorten hyvinvoin-

tia rajoittava tekijä on lapsen kokemusmaailman vähäinen huomioiminen päivähoidossa. 

Varhaislapsuus on ihmisen elämässä aikaa, jolloin persoonallisuus ja sen häiriöt muodostu-

vat suhteellisen pysyviksi psyyken rakenteiksi vuorovaikutusympäristön vaikutuksessa.   

 

Varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala (2012) kritisoi jyrkästi Suomen päiväkotikas-

vatusta. Hänen mukaansa lapset eivät saa riittävästi kontaktia aikuisiin isoissa lapsiryhmissä 

ja pedagogista toimintaa toteutetaan hyvin vaihtelevasti. Kallialan mukaan lasten päiväkoti-

kokemukset paranisivat, jos varhaiskasvatus siirrettäisiin sosiaalitoimen alaisuudesta ope-

tustoimelle, lastentarhanopettajilta vaadittaisiin varhaispedagogiikkaan pohjautuva lasten-

tarhanopettajan yliopistotutkinto, ryhmäkoot pidettäisiin asianmukaisina ja subjektiivista 

päivähoito-oikeutta supistettaisiin puolipäiväiseksi lapsilta, joiden vanhempi on kotona. (Ks. 

Hiilamo, 2012). Varhaiskasvatus siirrettiin opetustoimen alaisuuteen vuonna 2013, mutta 

varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden viestit päättäjille eivät muilta osin näkyneet varhaiskas-

vatusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi laaditussa esityksessä (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö, 2014).  

 

Miksi pedagoginen osaaminen on niin tärkeää varhaiskasvatuksen instituutioissa? Varhais-

kasvatuksen pedagogiikan periaatteissa painotetaan lapsen prosessinomaista ja yksilöllistä 

kasvua sekä lapselle ominaisia tapoja toimia ja oppia, kuten leikkiä, liikkumista, tutkimista 

ja luovaa ilmaisua. Pedagogisen toiminnan periaatteissa toteutuu myös psyyken kehityksen 

tukeminen, kun hyvinvoiva lapsi on ensisijainen tavoite hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudessa. Lapsen myönteinen minäkäsitys, ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä 

ajattelun kehitys kuuluvat pedagogiin tavoitteisiin, joita varhaispedagogiikan periaatteet si-

säistänyt kasvattaja tietoisesti tukee lapsen arjessa. Kallialan (2008) tutkimuksessa ilmeni, 
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että korkeammin kouluttautuneet kasvattajat ovat keskimäärin sitoutuneempia ja herkempiä 

vuorovaikutuksessa lasten kanssa. (Ks. STAKES, 2005, s. 15–18; Alila ym., 2014, s. 40, 

144.)   

 

Tämän pro gradu -tutkielman aihe on syntynyt halustani edistää lasten hyvinvointia. Tarkoi-

tuksenani on perustella, miksi lapsen mielenmaailman syvempi ymmärtäminen ja persoo-

nallisuuden kehityksen onnistumisen edellyttämän kasvuympäristön tarjoaminen erityisesti 

pienimmille lapsille edistäisi psyyken tasapainoista kehitystä myös myöhemmässä elämässä. 

Mielestäni kasvatuspsykologian yhtenä sovellusalueena tulisi olla tieteellisen tiedon välittä-

minen persoonallisuuden rakentumisesta varhaislapsuudessa ja kasvattajan toiminnan mer-

kityksestä sen kehitykseen. Tietoa voitaisiin välittää esimerkiksi työnohjauksen avulla var-

haiskasvatuksen ammattilaisille ja psyykkisesti oireilevien lasten parissa työskenteleville. 

Se edellyttäisi kasvatuspsykologian ja psykologian koulutukselta subjektiivisista merkityk-

sistä rakentuneen mielen tunnustamista merkittäväksi tutkimuskohteeksi. 

 

Tutkimustehtävänä on määritellä tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasva-

tusta mielen rakentumisen eri vaiheissa vauvasta kuusivuotiaaksi psykodynaamisen ja psy-

koanalyyttisen tutkimus- ja teoriatiedon pohjalta. Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijana 

jäsennän kasvatuksen kohdeilmiötä, psyyken kasvua, käyttäen psykologista tietoa ja käsit-

teistöä. Kasvatuksen määrittelyyn tarvitaan puolestaan kasvatustieteellistä kasvatuksen kä-

sitteen teoreettista tarkastelua. Tässä tutkielmassa ei ole kuitenkaan tavoitteena tarkastella 

kasvatuksen käsitettä laajemmin, vaan keskittyä kuvaamaan ja käsiteanalyysin menetelmin 

määrittelemään sellaista kasvattajan toimintaa, joka edistää kasvatettavan kasvuprosessin 

suotuisaa etenemistä ja kehitystehtävien onnistunutta läpikäymistä. Tarkoituksenani on 

tuoda psykologista tutkimus- ja teoriatietoa psyyken kasvusta varhaiskasvatuksen pedago-

giseen keskusteluun. Luvussa 2 kuvaan tutkimustehtävää, käsiteanalyysin hermeneuttista 

tutkimusmenetelmää, tutkimuskohteen ontologista ja tieteenteoreettista paikannusta sekä 

tutkimusaineistoa. Määrittelen tutkielmani keskeiset käsitteet ja esitän psykodynaamisen 

psykologian mukaista käsitystä mielen struktuureista ja dynamiikasta luvussa 3. Luvussa 4 

jäsennän pääosin objektisuhdeteorioiden pohjalta mielen rakentumisen vaiheet ja merkittä-

vät psyyken kehitystehtävät eri kehitysvaiheissa. Tasapainoista persoonallisuuden kehitystä 

tukevaa kasvatusta määrittelen esittämällä psykoanalyyttisiin psyyken kehitysteorioihin tu-

keutuviin kirjoituksiin viitaten, kuinka kasvattaja voi tukea kasvavan kehitystehtävien on-



3 

 

 

nistumista. Esitän tulokset tiivistettynä luvussa 5, jossa esitän myös joitakin mahdollisuuk-

sia, kuinka tutkimustuloksia voitaisiin huomioida varhaiskasvatuksen pedagogisessa toimin-

nassa.  

 

Kasvun jumiutuminen tai vääristyminen varhaislapsuudessa näkyy myöhemmässä elämässä 

eriasteisena ja erilaisena psyykkisenä oireiluna johtaen mm. riskiin syrjäytyä yhteiskunnasta. 

Persoonallisuuden kehityksen huomioiminen varhaiskasvatusta koskevassa päätöksenteossa 

sekä varhaiskasvattajien pedagogisessa ajattelussa voisi ennaltaehkäistä monenlaisia psyyk-

kisiä ongelmia, joihin puuttuminen jälkikäteen on kallista ja haastavaa. Lakiin lasten päivä-

hoidosta (1983/304) on kirjattu seuraava kasvatustavoite: ”Päiväkodin tulee tukea päivähoi-

dossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lap-

sen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.” Tutkielmani antaa varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille välineitä kyseisen lailla säädetyn velvoitteen toteuttamiseen. Yhteiskunnan ke-

hittämiseen tähtäävänä tavoitteenani on välittää psykologista tutkimus- ja teoriatietoa tasa-

painoisen persoonallisuuden kehityksen tukemisesta varhaislapsuudessa. Tulosten huomioi-

minen varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatukselle suunnatuissa resursseissa on pitkällä 

tähtäimellä edullinen ja eettisesti hyväksyttävin tapa huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista. 
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Käsiteanalyysi voi olla itsenäinen tutkimus, joka perustuu käsitteelliseen tarkasteluun, mutta 

se voi olla myös osa empiiristä tutkimusta tai sisältyä mihin tahansa tutkimukseen. Käsittei-

den analyysi laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta auttaa käsitteisiin liitettyjen merkitysten 

ymmärtämistä, ja käsitteen analyysista saadun tiedon avulla myös ymmärrys tutkimuksen 

kohdeilmiöstä lisääntyy. (Puusa, 2008, s. 36, 38.) Käsiteanalyysia tarvitaan erityisesti käsit-

teiden monien tulkintamahdollisuuksien yhteydessä, kuten silloin, kun tieteenalan sisällä 

sama käsite voidaan tulkita eri lähtökohdista käsin riippuen käsitteen määrittäjän edusta-

masta paradigmasta (Kakkuri-Knuutila & Ylikoski, 1999, s. 28–29; Puusa, 2008, s. 38–39). 

Tämän tutkielman psykodynaaminen suuntaus sekä tutkimuskohteena olevan mielen onto-

loginen jäsennys eroavat merkitsevästi psykologiatieteen muista suuntauksista, joten en ver-

taa esimerkiksi persoonallisuuden käsitteen määritelmää muiden psykologian suuntausten 

määritelmiin. 

 

Käsiteanalyyttisen tutkimuksen luonnetta voidaan Puusan mukaan kuvata hermeneuttiseksi, 

koska käsitteiden määrittely etenee hermeneuttisen kehän tavoin. Käsitteiden merkitysten 

ymmärtäminen suuntaa teoriaosuutta koskevan aineiston valintaa ja tulkintaa, ja syvällinen 

perehtyminen lähdeaineistoon auttaa käsitteiden merkitysten rajaamista ja jäsentymistä. 

(Puusa, 2008, s. 40). Psykodynaamisen psykologian teorioiden ja käsitteiden ymmärtäminen 

vaativat syvällistä perehtymistä aiheeseen. Syvennän ymmärrystäni tutkimusongelmaan liit-

tyvistä ilmiöistä ja niitä selittävistä käsitteistä ja teorioista hermeneuttisen tekstin tulkinnan 

periaatteiden mukaisesti etsien kirjottajien antamia merkityksiä käsitteille ja teorioille. Kak-

kuri-Knuutilan & Ylikosken (1999, s. 30–31) mukaan hermeneuttisen tulkinnan periaattei-

siin kuuluu 1.) esiymmärryksen eli ennakkokäsitysten korjaaminen tekstin ohjaamana, 2.) 

tekstin merkitysten ymmärtäminen tekstin kontekstista eli merkitysten ilmaisuyhteyksistä 

käsin ja kokonaisuuden ymmärtäminen tekstin osista käsin tulkinnan edeten kehämäisenä 

prosessina merkityksistä merkitysyhteyksiin ja takaisin sekä 3.) tekstin sisällön mielekkyys 

eli ymmärrettävyys tulkinnan onnistumisen kriteerinä. Laine (2007, s. 36–37) kuvaa herme-

neuttista kehää vuoropuheluksi tutkimusaineiston kanssa, jossa ymmärrys jatkuvasti kor-

jaantuu ja syventyy aineistosta tehtyjen tulkintahypoteesien koettelun ja kriittisen reflektion 

avulla.  

 

Puusan (2008, s. 39–41) kuvaamasta Wilsonin (1969) kahdeksanvaiheisesta käsiteanalyysin 

menetelmästä hyödynnän kuutta ensimmäistä vaihetta, joita toteutan hermeneuttisena tul-
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kintaprosessina. Menetelmän alkuvaiheisiin sisältyy analysoitavien käsitteiden valinta ja nii-

den alkuperän kuvaaminen sekä analyysin tavoitteen ja tarkoituksen esittäminen. Kolman-

nessa vaiheessa perehdytään laajasti käsitettä koskevaan kirjallisuuteen, jonka pohjalta tar-

kastellaan käsitteen erilaisia tulkintatapoja. Neljännessä vaiheessa käsitteitä kuvataan esi-

merkkien avulla. Seuraavaksi etsitään käsitteiden kriittisiä ominaispiirteitä, joiden avulla ne 

erotetaan lähikäsitteistä ja lopuksi käsitteistä laaditaan malliesimerkkejä. Kolmannessa vai-

heessa voidaan edetä Broomin (1998) esittämän integratiivisen kirjallisuuskatsauksen käsit-

teiden muodostamisen metodin mukaisesti, jossa tavoitteena on ”syventää tutkijan ymmär-

rystä tutkimuksen kohteena olevasta käsitteestä perehtymällä mahdollisimman kattavasti ja 

monipuolisesti saatavilla olevaan aineistoon” (Puusa, 2008, s. 40). Aineistosta etsitään kä-

sitteeseen liittyvää tietoa mm. käsitteestä tehdyistä aiemmista määritelmistä, käsitteen 

eroista suhteessa sen lähikäsitteisiin sekä käsitteeseen liittyvistä teoreettisista ja tieteenfilo-

sofisista lähtöoletuksista (m.t., s. 40). Käytän edellä kuvaamiani käsiteanalyysin menetelmiä 

aina tilanteen mukaan nk. työkaluina teorian ja käsitteiden jäsentämiseksi ymmärtämisen 

syventämisen ja kirjoittamisen prosessissa.  

 

Tutkimustehtävän ensimmäisessä osavaiheessa määrittelen tutkimuksen pääkäsitteet sekä 

kuvaan persoonallisuuden kehitykseen liittyviä taustateorioita. Tavoitteenani on määritellä 

pääkäsitteiden merkitykset yhteensopiviksi tutkielmassani käsittelemieni teorioiden kanssa, 

jolloin tutkimustehtävän toteuttaminen etenee loogisesti ja perustellusti, ja teoriat on hel-

pompi ymmärtää. Käsitteiden määrittely, taustateorioiden kuvaus sekä mielen rakentumisen 

vaiheiden jäsentäminen ovat lähtökohtana varsinaisen tutkimustehtävän toteuttamisessa eli 

määritellessäni tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasvatusta. Määrittely ta-

pahtuu vuoropuhelussa aiempien lukujen ja kirjallisuuden kanssa hermeneuttisen tulkinnal-

lisen prosessin mukaisesti: teoreettisessa jäsennyksessä esiin nousseiden kehitystehtävien 

läpikäymistä tukevaa kasvatusta määrittelen viittaamalla aiempiin lukuihin sekä kirjoituk-

siin, jotka pohjautuvat psykoanalyyttiseen kehitysteoriaan ja sisältävät mainintoja kasvatta-

jan toiminnasta eri kehitysvaiheiden aikana. Tavoitteenani on esittää, miten kasvattaja vastaa 

kasvavan kehitystarpeisiin tavalla, joka todennäköisesti tukee tasapainoisen persoonallisuu-

den kehitystä varhaislapsuudessa. 
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suhteessa että kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kaikki ihmisen olemispuolet toimivat omalla 

logiikallaan. Tajunnallisuus on elämyksinä ilmenevää kokemista, ja kokemusten sisällöt 

ovat merkityksiä, joiden aiheet tarjoutuvat kaikista ihmisen olemispuolista. Merkitsevyyden 

logiikkaa noudattavaa tajunnallisuutta voidaan lähestyä menetelmillä, jotka tuottavat ym-

märrystä merkityksellistämisen prosesseista, elämyksinä ilmenevästä kokemismaailmasta. 

(Rauhala, 2009, s. 25–26.) 

 

Merkityssuhde muodostuu objektista tai asiasta, sitä vastaavasta mielestä (engl. sense) sekä 

mieltä ilmentävästä tajunnasta, ja sillä tarkoitetaan ”kaikenlaisia mahdollisia mielen ilmene-

misen vaiheita ja asteita maailmankuvassa” (Rauhala, 2005, s. 28–29). Subjektiivisten mer-

kityssuhteiden rekonstruoimisen menetelmänä on tulkinta ja ymmärtäminen: tutkija pyrkii 

tavoittamaan tutkittavan kokemusmaailmaa tavoitteenaan ymmärtää kokemusten mielek-

kyys tutkittavan subjektiivisten merkitysten yhteydessä (Latomaa, 2012, s. 17, 22–23). Her-

meneuttinen tekstin tulkinta sekä käsitteiden analyysi hermeneuttisella menetelmällä ovat 

tämän tutkimuksen menetelmiä, jotka valikoituivat tutkimuskohteen luonteen ontologisen 

tarkastelun myötä. Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologisessa tarkastelussaan Ahonen ja 

Kallio (2002, s. 91) sijoittavat tulkitsevan käsitetutkimuksen osaksi sekä teoreettista että kä-

sitteellistä tutkimusta, joten tämä tutkimus voidaan luokitella teoreettiseksi tai teoreettis-kä-

sitteelliseksi tutkimukseksi (vrt. Huttunen, 1997, s. 139). Tutkimukseni ei sisällä empiiristä 

osiota, vaan määrittelen tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasvatusta tutki-

mus- ja teoriakirjallisuuden pohjalta pitäytyen psykoanalyyttisen teorian viitekehyksessä, 

mikä edellyttää siteeraamieni tekstien teoreettisten taustaoletusten tulkintaa ja ymmärtä-

mistä.  

 

Tämän tutkielman taustalla olevien objektisuhdeteorioiden muodostaminen on edellyttänyt 

tutkijoilta psykoanalyyttista, syvähermeneuttista (syvyyspsykologista), ymmärtämistä ja 

psykoanalyyttisiin teorioihin perustuvaa tulkintaa (vrt. Latomaa, 2012, s. 41–43), jossa py-

ritään rekonstruoimaan analysoitavan kokemushistoriaa sekä se mielen rakentumisen vaihe, 

jossa analysoitavan kasvu on lapsuudenaikaisissa kehitystehtävissä jumiutunut tai vääristy-

nyt (Tähkä, 2001, s. 213–216). Tähkän mukaan analysoitavan kokemusmaailman ymmärtä-

miseksi analyytikko hyödyntää mielessään ilmeneviä rationaalisia ja affektiivisia vasteita. 

Affektiiviset vasteet viittaavat subjektiivisen maailman luonteeseen, yksilön tunnepitoiseen 

suhteeseen itseensä (vrt. Latomaa, 2008, s. 378; 2012, s. 39). Pelkästään rationaalisella ym-
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märryksellä ei voida saavuttaa tietoa subjektiivisesta todellisuudesta, ihmisen kokemusmaa-

ilman merkityksistä ja merkityksellistämisen prosesseista. (Tähkä, 2001, s. 223–228, 231–

236). Hermeneuttiseen pintatason ymmärtämiseen nähden psykoanalyyttisessa ymmärtämi-

sessä on Gadamerin (2005, s. 270) sanoin selvästi erilainen tavoite: ”siinä ei tahdota ymmär-

tää, mitä toinen haluaa sanoa, vaan se, mitä hän ei halua sanoa tai myöntää itselleen”. Rau-

hala (2005, s. 14) vertaa psykoanalyysin edellyttämää ymmärtämistä kielen hermeneuttiseen 

ymmärtämiseen seuraavasti: ”Psykoanalyysissa joudutaan tekemisiin myös sellaisen ym-

märtämisen ja analysoitavalle merkitsevän kanssa, joka ei ole koskaan ollut eikä tule ole-

maankaan kieltä.” Tähkä (2001, s. 447) rinnastaa psykoanalyysin menetelmän kasvatukseen 

ja puhuu analyytikosta potilaan uutena kehitysobjektina. Hänen painottaa sekä psykoana-

lyysin että kasvatuksen edellyttävän empaattista ymmärtämistä: ”vanhemman osoittama 

mielenkiinto lapsen subjektiiviseen kokemiseen oikein tavoitetun ja välitetyn empaattisen 

ymmärryksen avulla näyttää olevan vanhemman generatiivisesti kaikkein adekvaateinta ja 

lapsesta parhaiten välittävää toimintaa” (m.t., s. 446–447). 

 

Ihminen on mentaalisia merkityksiä luovassa suhteessa luonnon maailmaan, itseensä ja kult-

tuuriseen (moraaliseen) maailmaan, mikä edellyttää ihmiseltä erilaisia mentaalisia kykyjä ja 

toimintakompetensseja eri maailmoista tajuntaan tarjoutuvan käsittelemiseksi.  Subjektiivi-

seen maailmaan suhteessa oleminen on kokemusta itsestä. Oman kokemusmaailman ym-

märtäminen edellyttää itsetuntemusta ja psyykkinen toiminta itsesäätelyn välineitä. Kasvava 

lapsi tarvitsee kasvattajan apua itseymmärryksensä ja itsesäätelyn (autonomian) kasvuun. 

(Latomaa, 2008, s. 376–386). Psyykkistä autonomiaa ja itseymmärrystä lisäävänä kasvatuk-

sen menetelmänä on ymmärryksen välittäminen kasvavan ymmärryskykyä vastaavalla ta-

valla. Tässä tutkielmassa tavoitteenani on esittää, minkälaista ymmärryksen välittämistä kas-

vattajalta edellytetään kasvavan kehitystarpeisiin vastaamiseksi eri kehitysvaiheissa. Tut-

kielmani on kasvatuspsykologista kasvatuksen ja kasvun tutkimusta, jossa psyykkisenä il-

miönä ymmärretty kasvu määritellään psykologian käsitteiden ja teorioiden avulla ja kasva-

tus kasvatustieteen käsitteellisten tarkastelujen ja psykoanalyysin menetelmän pohjalta. Tut-

kimustulokset ovat puolestaan suunnattu palvelemaan kasvatuskäytäntöjä varhaislapsuu-

dessa sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden kriittistä tarkastelua. 
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tutkijoiden paljon siteeraama McDougall (1999; 2000) on kuvannut tutkimuksissaan analy-

soitaviensa psykoanalyysia ja tuonut ilmi tulkintansa heidän lapsuudenaikaisten objektisuh-

teiden yhteydestä vaikeisiin psyyken ongelmiin aikuisena. Freudin seuraajat ovat testanneet 

ja kehittäneet psykoanalyyttisia kehitysteorioita myös laajojen ja pitkäaikaisten observaatio-

tutkimusten avulla. Objektisuhdeteoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa viitataan usein Rene´ 

Spitzin ja Margaret Mahlerin lasten ja vanhempi-lapsi -suhteen havainnointitutkimusiin. 

(Hakanen, 1999, s. 10; St. Clair, 1986; Spitz, 1974; Mahler ym., 1975, Mahler, 1979.) Ob-

jektisuhteiden ja egon kehitysteoriat ovat saaneet vaikutteita lisäksi mm. Anna Freudin ja 

Melanie Kleinin psyykkisesti häiriintyneiden lasten psykoanalyyseihin ja molempien omilla 

tahoillaan johtamiinsa observaatiotutkimuksiin perustuvista näkemyksistä (Makari, 2009, s. 

425–426; St. Clair, 1986). Viittaan tutkielmassani sekä teorioiden alkuperäisten esittäjien 

teksteihin, että teorioita kehitelleiden ja niitä eri näkökulmista tarkastelevien tutkijoiden kir-

joituksiin. 

 

Keskeisinä lähteinä mielen ja minän/itsen kehityksen kuvaamisessa olen käyttänyt Margaret 

Mahlerin (ym., 1975) tutkimuksiin pohjautuvia kirjoituksia ja Veikko Tähkän (2001) koke-

muksellisen mielen rakentumista ja psykoanalyyttista hoitamista yksityiskohtaisesti käsitte-

levää teosta (luku 4). Risto Vuorinen käsittelee teoksessaan Minän synty ja kehitys (1997) 

lapsen psyykkistä syntymää ja varhaiskehitystä koskevassa luvussa Mahlerin erillistymis-

yksilöitymiskehityksen teoriaa, koska hänen sanoin ”kyseessä on yksityiskohtaisin normaali-

lasten seurantatutkimus” (m.t., s. 81.) Hän perustelee Mahlerin kehitysteorian luotettavuutta 

vastaten useisiin lähteisiin viitaten teoriaa koskevaan kritiikkiin. Mahleria kritisoineet kehi-

tysteoreetikot ovat tarkastelleet varhaiskehityksen eri puolia, kuten Daniel Stern on kuvan-

nut itseyden kehitystä ohittaen Freudin teorian minästä ja minuuden tuottamisesta. (Vuori-

nen, 1997, s. 83–142.) Sternin teoria ei Vuorisen (1997, s. 136–137) mukaan huomioi psy-

kodynaamista näkemystä psyyken omalakisuudesta, joten en käsittele sitä kuvatessani mie-

len rakentumisen vaiheita. Myös psykoanalyysin sisällä on paljon käsitteellisiä ja painotuk-

sellisia eroja, joiden systemaattinen tarkastelu ei kuulu tämän tutkimuksen tavoitteisiin. Olen 

kuitenkin valinnut tarkasteltavaksi vain teorioita, jotka eivät ole perustavasti ristiriidassa 

keskenään, ja pyrin tutkielmassani tuomaan esiin siteeraamieni tutkijoiden näkemyserot. 

 

Mahlerin ensimmäisten tutkimusten tavoitteena on ollut psykoanalyyttisten hypoteesien tes-

taamisen lisäksi tuoda uusia näkökulmia ja vahvistaa aiempia tutkimuksia infantiiliin psy-

koosiin liittyen. Tutkimukset ovat suuntautuneet myöhemmin normaalien äitien ja heidän 



12 

 

 

lastensa havainnointiin ja keskittyneet lähinnä lapsen kehitykseen psyykkisen syntymän (se-

paraatio-individuaatioprosessin) aikana. Mahler viittaa tutkimuksissaan psykoanalyyttisiin 

teorioihin ja käyttää objektisuhdeteorian käsitteitä. (Mahler, 1979, s. 3; St. Clair, 1986, s. 

105.) Mahleriin viitataan paljon niin kehityspsykologian oppikirjoissa kuin psykoterapiaa ja 

psykoanalyysia koskevissa teoksissa, joten näen aiheelliseksi huomioida hänen teoriansa 

persoonallisuuden varhaiskehityksessä. Separaatio-individuaatioprosessin kuvaamisessa 

käytän lähteinä Mahlerin (ym., 1975) teosta The Psychological Birt of the Human Infant 

sekä Mahlerin kirjoituksista koostettua teosta Separation-individuation (1979). Hyödynnän 

käsitteiden suomentamisessa ja teoriaan liittyvien keskeisten ilmiöiden hahmottamisessa St. 

Clairin (1986) eri objektisuhdeteoreetikoiden tutkimuksia ja teorioita käsittelevää teosta, Ai-

raksen (2005) artikkelia lasten psykoterapiaa käsittelevässä teoksessa sekä Minän syntyä ja 

kehitystä monipuolisesti tarkastelevaa Vuorisen (1997) teosta.  

 

Minän (egon/itsen) varhaiskehitys eriytymisestä objektikonstanssin ja yksilöitymisen saa-

vuttamiseen on Mahlerin kirjoituksissa kuvattu lapsen ulkoisen toiminnan havainnointitut-

kimuksista tehtyjen tulkintojen pohjalta, ja vaikka tulkintojen taustalla on psykoanalyyttisiä 

teorioita ja näkemyksiä, jää kuvaus Minän synnystä ja kehityksestä tämän tutkielman tavoit-

teiden kannalta pintapuoliseksi. Vaiheiden kokemuksellisen puolen ymmärtämiseksi kuvaan 

jokaisen Mahlerin nimeämän kehitysvaiheen yhteydessä myös Veikko Tähkän (2001) esit-

tämät (tai uudelleen nimeämät) mielen rakentumisen vaiheet varhaislapsuudessa. Tähkä ku-

vaa dynaamisen kehitysteorian mukaista eriytymisen ja yksilöitymisen kehitystä lapsen ko-

kemusmaailmasta käsin ja vertaa käsityksiään eri psykoanalyyttisiin suuntauksiin ja kehi-

tysteorioihin perustellen niiden soveltuvuutta tai soveltumattomuutta lähtökohtaiseen näke-

mykseensä mielen toiminnan dynamiikasta ja kokemuksellisuudesta. Hän kritisoi erityisesti 

sellaisia adultomorfisesti muodostettuja käsityksiä lapsen psyyken toiminnasta ja raken-

teista, joissa lapsen mielen tapahtumia selitetään tavalla, joka ei ole voinut olla mahdollista 

vielä kyseisessä kehitysvaiheessa. Tähkä pyrkii deskriptiivisen kehitysvaiheiden kuvausten 

sijasta tuomaan esiin kehityksen taustalla olevia dynaamisia tekijöitä eli niitä syitä, mitkä 

motivoivat mielen kehityksen. (Tähkä, 2001, s. 36–38.) 

 

Perehdyin joihinkin objektisuhdeteoriaa ja persoonallisuuden kehitystä käsitteleviin kirjoi-

tuksiin, joissa ilmenee esimerkiksi Melanie Kleinin, Edith Jakobsonin, Otto Kernbergin ja 

Heinz Kohutin näkemyksiä objektisuhteiden ja itsen/egon kehityksestä (esim. St. Clair, 
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1986; Kernberg, 1989; Klein, 1984; Kohut, 1990). Huomasin heidän käyttämissään käsit-

teissä ja teorioissa Tähkän (2001) kritisoimia ongelmia adultomorfisesta mielen kokemusra-

kenteiden olettamisesta ja viettiteorian ongelmista. Tähkän teos Mind And It´s Treatment: A 

Psychoanalytic Approach (1993) on saanut kansainvälistä huomiota, ja suomenkielisissä 

psykoanalyyttisiin teorioihin viittaavissa kirjoituksissa siteerataan usein kyseistä teosta tai 

sen uudempia suomenkielisiä painoksia (1996, 2001). Luotan Tähkän arviointikykyyn siinä, 

mitä näkemyksiä hän on hyväksynyt mielen rakentumisen vaiheiden jäsennyksessään ja jä-

tän vähemmälle huomiolle muiden objektisuhdeteoriaa kehittäneiden tutkijoiden näkemyk-

set. Tässä tutkielmassa en tarkemmin esittele esimerkiksi Kleinin teoriaa, jossa paranoidis-

skitsoidisesta tilasta kasvu etenee kohti depressiivistä tilaa (ks. esim. Klein, 1984, s. 433; 

Joseph, 2005; Roth, 2005), koska se ei vaikuta tuovan kasvatusta ajatellen lapsen psyyken 

kehitystarpeiden ymmärtämiseen mitään oleellista lisättävää.  

 

Kasvatusta määrittelen kasvatustieteen teoreettisten rekonstruktioiden pohjalta (Siljander, 

2002; Sutinen, 2003), mutta huomioin määritelmässä myös niitä psykoanalyysin tavoitteita 

ja menetelmiä, jotka näen rinnasteisina persoonallisuuden kasvua tukevalle kasvatukselle 

(luku 3.2). Persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tukevaa kasvatusta määrittelen herme-

neuttisen tulkintaprosessin tavoin viittaamalla sekä aiemmissa luvuissa esittämiini psyyken 

kehitystehtäviin ja -tarpeisiin, että psykoanalyyttisiin teorioihin tukeutuviin kirjoituksiin, 

jotka on suunnattu kasvattajille (esim. Arajärvi, 1990; Airas & Brummer, 2003; Brummer, 

2003; Furman, 1989, Sinkkonen, 1997, 2003; Winnicott, 1981), tai joissa on mainintoja kas-

vattajan toiminnasta psyyken kehityksen kuvauksen yhteydessä (esim. Airas, 2005; Bateman 

& Fonagy, 2004; Brummer, 2005; Kalland, 2008; Myllärniemi, 2006; Schulman, 2002; Sil-

tala, 2007, 2008; R. Tähkä, 2006; V. Tähkä, 2001). Edellä luettelemani psykoanalyytikot ja 

tutkijat jakavat eri painotuksistaan huolimatta tämän tutkimuksen taustateorioiden mukai-

sen, objektisuhteisiin perustuvan, käsityksen mielen rakentumisen vaiheista. Olen arvioinut 

heidän käsityksiään mielen rakentumisesta ja persoonallisuuden kehityksestä mm. sen pe-

rusteella, mitä käsitteitä he käyttävät ja mihin/keiden teorioihin he viittaavat kirjoituksissaan. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKODAT 

 

 

Tutkimustehtävänä on määritellä tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasva-

tusta.  Tutkimustehtävän ymmärtämiseksi teoreettista ja käsitteellistä jäsennystä vaativat eri-

tyisesti käsitteet persoonallisuus ja minä sekä kasvatus. Käsitteiden ja teorioiden tarkaste-

lussa olen edennyt hermeneuttisen prosessin tavoin tutustuen laajasti kirjallisuuteen, etsien 

kirjoittajien antamia merkityksiä käsitteille sekä suhteuttaen käsitteet ja teoriat toisiinsa so-

piviksi pyrkien säilyttämään kirjoittajien tekstille tarkoittamat merkitykset (ks. luku 2.1). 

Psykodynaamisen psykologian mukaista mielen/psyyken dynaamista kokonaisuutta ja sen 

keskeisiä käsitteitä analysoin luvussa 3.1. Kuvaan Freudin esityksistä lähtöisin olevaa psy-

kodynaamista näkemystä tietoisuuden kehittymisestä, jossa vietti/tarve nähdään olevan mie-

len kehittymiseen sysäävä voima psyyken pyrkiessä palauttamaan tasapainon tila haluna 

koetun häiritsevän tyydyttämisellä. Freudilta on lähtöisin myös psykoseksuaalisen kehityk-

sen teoria, jossa kypsyminen muuttaa lapsen tapaa hankkia tyydytystä eli pyrkimystä elimi-

noida haluina koettua häiritsevää. Fyysisen kypsymisen, kognitiivisen kehityksen sekä ym-

päristön asettamien rajoitusten ja odotusten aiheuttamia kehityksellisiä haasteita ja yhteyttä 

persoonallisuuden kehitykseen kuvaan luvuissa 3.2.1 ja 3.2.2. Luvussa 3.3 määrittelen kas-

vatuksen käsitteen sekä kasvatusteoreettisten kasvatuksen ja kasvun käsitteiden tarkastelujen 

pohjalta, että analogisena psykoanalyysin menetelmälle keskeneräisen persoonallisuuden 

kasvun tukemisen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen kasvatuksen tavoitetta eli tasapai-

noista persoonallisuutta määrittelen luvussa 3.4. 
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oma itsensä ja psyykkisesti eheytynyt. Eheytymisen kokemus on Vuorisen (1997, s. 57) mu-

kaan kokemus itsestä, jonka hän määrittelee ”minäksi laajassa merkityksessä” (ks. seuraava 

luku 3.1.2). (Vuorinen, 1995, s. 56–57; 1997, s. 79; S. Freud, 1981, s. 455–474.) Suppeam-

massa mielessä tarkoitetun Minän kirjoitan selvennykseksi tässä tutkielmassa isolla alkukir-

jaimella, samoin muut persoonallisuuden puolet (Se, Yliminä ja Minäihanne). 

 

Sigmund Freudin tytär Anna Freud kuvaa teoksessaan Minän suojautumiskeinot (1969) psy-

koanalyytikon tehtävää minän eri puolien ja niiden keskinäisten suhteiden tarkkailijana. Hän 

erottaa jokaisen minän alueen osuuden ihmisen tajunnassa psykoanalyysin näkökulmasta 

seuraavasti: Piilotajuntaan (Se) liittyvä psykoanalyysin tehtävä on sen tiedostamattomien 

tarpeiden ja niiden muuttumisen tarkastelu havainnoimalla Sen muuntuneita ilmauksia eli 

lapsen kehityksen kuluessa muodostuneita reaktionmuodostuksia Sen yllykkeitä vastaan. 

Moraalisesta minästä (Yliminä) voidaan tehdä välittömiä mielensisäisiä havaintoja vain sil-

loin, kun se suhtautuu Minään arvostelevasti tai vihamielisesti aiheuttaen kielteisiksi koet-

tuja tuntemuksia Minän piirissä, kuten syyllisyyden tunteen. Minän sisältö ilmenee psyko-

analyysissa sen suojatoimenpiteinä viettiyllykkeitä, tyydytykseen pyrkiviä tarpeita, vastaan. 

Analysoitavilla nähdään lapsuuden aikaisen kehityksen kuluessa syntyneen ristiriitoja piilo-

tajuisten yllykkeiden (vietti, tarve) ja Yliminän välillä, jotka ilmenevät tietoisen Minän alu-

eella esimerkiksi tasapainotilaa häiritsevänä liiallisena ahdistuksena, jota Minä pyrkii vält-

tämään suojautumiskeinoillaan eli defensiivisellä toiminnalla. Psykoanalyysin tehtävänä on 

saavuttaa mahdollisimman paljon tietoa persoonallisuuden kaikista puolista ja niiden suh-

teista toisiinsa ja ulkomaailmaan tuoden tietoisuuteen kaikkien kolmen alueen piilotajuiset 

ainekset. (A. Freud, 1969, s.11–14, 27.)  

 

Persoonallisuuden strukturaalinen ja tietoisuuden eri asteiden tarkastelu on psykoanalyysin 

ja terapian kannalta hyödyllistä terapoitavan psyykkisen kasvun pysähtymien ja vääristy-

mien tavoittamisessa ja terapeuttisessa hoitamisessa. Kasvatuksen näkökulmasta on samalla 

tavoin hyödyllistä ymmärtää, milloin lapsi käyttää Minän puolustuskeinoja psyyken tasapai-

noista kehitystä edistävällä tavalla ja milloin jokin minän (persoonallisuuden) puolista saa 

yliotteen häiriten psyykkisten kehitystehtävien haltuunottoa. Käsittelen normaaliin kehityk-

seen kuuluvia puolustuskeinoja (suojatoimenpiteitä) eri kehitysvaiheissa luvussa 3.2.1. 
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Objektirepresentaatio on yhteydessä itserepresentaation syntyyn ja kehitykseen: itserepre-

sentaatio, kokemus itsestä, on varhaisessa kehitysvaiheessa täysin riippuvainen objektin rep-

resentaatiosta ja luvussa 4.1.1 kuvaamallani tavalla nimenomaan mielihyvän sävyisestä rep-

resentaatiosta, tyydyttävästä objektin mielikuvasta (Tähkä, 2001). Objekteista syntyneet 

mielikuvat ovat ”värittyneet ja muovautuneet omien kokemustemme, mielihalujemme ja 

pelkojemme suodattamina” (Hakanen, 1999, s. 7). Objektin representaatio saa yksilön mie-

lessä jonkin aseman, johon liittyvän tunnevarauksen sävyllä ja voimakkuudella on merki-

tystä yksilön suhtautumiseen kyseiseen objektiin ja sen myötä persoonallisuuden kehityk-

seen. Winnicottilta lähtöisin oleva transitionaalisen objektin eli siirtymäobjektin käsite tar-

koittaa yksilölle merkityksellistä esinettä, johon hän liittää tyydyttävän objektin mielikuvan 

ja kykenee rauhoittamaan itseään sen avulla. (Ks. Hakanen, 1999, s. 7–8, 33; Sinkkonen, 

2003, 158–159).   

 

Tähkä (2001, s. 208–311) puhuu psykoanalyysin menetelmää kuvatessaan analyytikosta ke-

hitysobjektina, mielen rakentumisen mahdollistavana objektina (toisena). Kohut (1990) pu-

huu selfobjektista ja Peter Fonagy primaarihoivaajasta (suom. Schulman, 2002, s. 118), 

mutta tässä tutkielmassa käytän lapsen mielen rakentumisen kannalta merkittävästä hoita-

jasta/kasvattajasta kehitysobjektin käsitettä, koska myöhemmissä kehitysvaiheissa ensisijai-

sen hoitajan merkitys samaistuskohteena vähenee ja muutkin kasvattajat voivat toimia lap-

selle kehitysobjekteina. Lapsen kehityksen kannalta merkityksellisimpänä kehitysobjektina 

vastasyntyneestä yksilöitymiseen nähdään objektisuhdeteorioiden mukaan olevan ensisijai-

nen hoitaja, yleensä äiti: lapsen mielikuva itsestä ja itsen rajoista nähdään kehittyvän erillis-

tysmisprosessina vuorovaikutussuhteessa ensisijaisen hoitajan kanssa. Psykoanalyytikot ja 

objektisuhteita painottavat tutkijat näkevät kuitenkin toisenkin vanhemman roolin persoo-

nallisuuden kehityksen kannalta lapsen syntymästä alkaen merkityksellisenä (esim. Haka-

nen, 1999, s. 4; Sinkkonen, 2008; Kalland 2008, s 69, 72–73). Yksilöitymisen jälkeistä mie-

len rakentumista noin kolmivuotiaasta eteenpäin kuvataan tapahtuvaksi psykoanalyyttisen 

psykologian mukaisissa kehitysteorioissa lapsen ja hänen vanhempien (biologisten, sijais- 

tai adoptiovanhempien) triadisessa suhteessa, mikä on kriittistä aikaa erityisesti Yliminän ja 

Minäihanteen kehittymisessä (luku 4). Lapsen sosiaalisen ympäristön laajetessa lapsi peilaa 

käsitystä itsestään myös muiden hänestä huolehtivien aikuisten palautteesta rakentaen iden-

titeettiään, joten näen lapsen kehitysobjekteina kaikki ne aikuiset henkilöt, jotka vastaavat 

hänen hoidosta ja kasvatuksesta (luku 3.4).  
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ekonomisena”, jolla on sellaisenaan vain kvantitatiivinen ominaisuus: affektit, kuten viha ja 

rakkaus, liittyvät viettien sijasta mielen sisältöihin. Viettijännityksen purkamisessa käytetyt 

objektit, halun kohteet, vaihtuvat kehityksen myötä, mutta on virheellistä ajatella viettien 

(energian) itsessään kehittyvän. (Tähkä, 2001, s. 66–70; Vuorinen, 1995, s. 75.)  

 

Reenkola (1984, s. 138) kuvaa Freudin ajatteluun tukeutuen tietoisen Minän/itsen vahvistu-

mista suhteessa viettien välittömään tyydytykseen pyrkivästä tiedostamattomasta (Se): 

 

Ensisijaisesti tietoisuus ilmenee jonain passiivisena: se rekisteröi ulkoisen todellisuu-

den tapahtumia aistikvaliteetteina ja viettijännitysten vaihteluja epämieluisuuden ja 

mielihyvän tuntemuksina, samoin myös uudelleenelävöityneitä muistikuvia. Aktiivi-

sen luonteensa tietoisuus saa siitä, että se tarkkaavuusfunktion kanssa kontrolloi viet-

tiprosessien pääsyä motoriseen tyydytykseen. Mikäli viettityydytys koetaan uhkaa-

vaksi esimerkiksi sen takia, että tyydytyksen ehtoja ei ole reaalisesti olemassa voidaan 

sen eteneminen kohti motiliteettia estää vetämällä siltä ns. tarkkaavuuskateksi pois ja 

antamalla tarkkaavuudelle uusi suunta. Tietoisuuden kehitys voidaan nähdä sen aktii-

visen komponentin voimistumisena passiiviseen verrattuna. Kun pieni lapsi ei kykene 

tahdonalaisesti kovin pitkälle suuntaamaan tarkkaavuuttaan, joutuu sen tietoisuus 

usein passiivisesti traumaattisen stimulaation kohteeksi. 

 

Tähkän (2001) mukaan eriytynyt itse pyrkii mielikuvien avulla kohti parempaa tyydytyksen 

tilaa. Reenkolan (1984, s. 136) sanoin ”mielipahan välttämiseksi on (…) varmistettava ajat-

telutoiminnalla tyydytyksen ehtojen olemassaolo ulkoisessa todellisuudessa ennen tyydytys-

toimintoihin ryhtymistä.”  Eriytymisen lähtökohtana on tyydytykseen pyrkivien viettien it-

sepintaisuus: hallusinatorinen mieleenpalauttaminen johtaa toistuvasti viettijännityksen li-

sääntymiseen ja mielipahaan, jolloin mielipahan välttämiseksi mielihyväperiaate (primaari-

prosessi) korvautuu realiteettiperiaatteella (sekundaariprosessilla) edellyttäen kykyä sitoa 

viettivarauksia mielikuviin ja siirtää niitä mielikuvasta toiseen. (Reenkola, 1984, s. 136–137; 

Tähkä, 1988, s. 15–16, 19–20.) Realiteettiperiaatetta voidaan kuvata strukturaalisesta näkö-

kulmasta siten, että Minä edustaa realiteettiperiaatteen ”säätelykeskusta” pyrkiessään ”to-

teuttamaan toiveemme realiteettien sallimissa ja omien mahdollisuuksiensa rajoissa” (Lato-

maa, 2000, s. 144; ks. luku 3.1.1). 

 

Elämysmaailman piiriin tullut koetaan kokemusmaailman rakentumisen tason mukaisesti.  

Eriytymättömässä kokemusmaailmassa häiritsevää käsitellään kiihtymystilan motorisella 

purkamisella ja tyydytyksen hallusinatorisella mieleenpalauttamisella. Eriytynyt itse välttää 
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koko olemassaolon tunnettaan uhkaavaa mielipahaa tyydytysmielikuvin odottaessaan tyy-

dytyksen mahdollistavan objektin saapumista. Eriytyneen, tyydytysmielikuvista integroitu-

neen, itse- ja objektirepresentaation mieleenpalauttamisen avulla tarpeen ja muun häiritse-

vän mentaalinen käsitteleminen tulee alkeellisella tavalla mahdolliseksi. Häiritsevänä koe-

taan frustraatio, joka lapsen kokemusmaailmassa tarkoittaa uhkaa mielihyvänsävyisen itse- 

ja objektirepresentaation menettämisestä. (Tähkä, 2001; luku 4.1.2.) Varhaisen Minän/itsen 

ylläpitämisen ja kehityksen motivoi eriytyneen itsen pyrkimys symbioosiin ja toisen näke-

myksen mukaan omnipotenttiin täydellisen tyydytyksen tilaan, mikä vastaa vastaeriytyneen 

(tyydytysrepresentaatioista integroituneen) itsen kokemusta ennen frustraation representoi-

tumista osaksi itse- ja objektikokemusta (vrt. McDougall, 2000, s. 39; Tähkä, 2001; Vuori-

nen, 1997; luku 4.1.2). Yhteistä näkemyksille on käsitys eriytyneen itsen/Minän pyrkimyk-

sestä täydellisen tyydytyksen tilaan. Pyrkimys itserepresentaation säilyttämiseen saa mielen 

liittämään introjektion avulla mielihyvänsävyiset objektimielikuvat hyvän objektin repre-

sentaatioon ja projisoimaan frustruoivat kokemukset pahan objektin representaatioon, jonka 

kokemuksellisen olemassaolon mieli kykenee kieltämään frustraation ollessa siedettävää. 

(Tähkä, 2001; Reenkola, 1984, s. 135–136; luvut 3.1.1 ja 4.1.2.)  

 

Itsen ideaalitilaa säilyttämään syntyneitä mielen suojatoimenpiteitä Tähkä (2001, s. 144–

145) kutsuu puolustusoperaatioiksi. Niistä varhaisimmat ovat interojektio, projektio ja kiel-

täminen, jotka pitävät hyvän ja pahan objektin representaatiot erillään. Realiteettien ymmär-

täminen kehityksen myötä pakottaa lapsen luopumaan kieltämisen mekanismista, mutta kiel-

tämistä käytetään usein äkillisissä järkyttävissä tilanteissa. Projektiossa oma ominaisuus tai 

kiellettynä koettu pyrkimys heijastetaan ulkomaailmaan. Lapset käyttävät paljon projektiota, 

mutta myös sen käyttö vähenee realiteettitajun kehittyessä. Introjektiossa puolestaan miel-

lyttävä toisen ominaisuus otetaan itselle. Identifikaatio eli samastaminen on introjektiota ke-

hittyneempi persoonallisuutta rakentava mekanismi, missä toisen ominaisuus sisäistetään it-

seen kuuluvaksi. (Tähkä, 2001; Arajärvi, 1992, s. 65–66.) Objektikonstanssin saavuttanut 

yksilö on luopunut varhaisten suojatoimenpiteiden ylläpitämästä ambivalenssista liikkumi-

sesta hyvän ja pahan välillä kyeten liittämään myös vastakkaisia ominaisuuksia mielikuvaksi 

yksilöllisestä toisesta ja itsestä (luku 4.2.2). 

 

Vähän myöhemmin ilmeneviä Minän puolustustoimenpiteitä ovat anaalisessa ja maagiseen 

ajattelun vaiheessa syntyvä tyhjäksi tekeminen (esim. vihan kompensoiminen hoitamisella), 
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reaktionmuodostus eli vastakohdan korostaminen (esim. liioiteltu ystävällisyys) sekä eristä-

minen, mikä tarkoittaa muisti- tai mielikuvan assosiatiivisen yhteyden eristämistä esim. tun-

teiden ja asiasisällön välillä. Torjunta on kehitykselle välttämätön, myöhäisin puolustusme-

kanismi, joka ei tavallisesti vääristä kehitystä vaan pitää Minää uhkaavia pyrkimyksiä tie-

dostamattomina. Esimerkiksi oidipaalisen vaiheen insestitoiveiden torjuminen edistää reali-

teettitajun kehittymistä. Torjunnassa muistot ja ajatussisällöt suljetaan pois tietoisuudesta 

vastavarauksen avulla, jolloin niitä ei koeta olevan olemassa. Se edellyttää riittävän vahvaa 

Minää, joka voi ylläpitää vastavarausta. Minän energian vaihtelu voidaan nähdä esimerkiksi 

siitä, että kuumeisena tai unissa Minän energia heikkenee ja torjuttuja sisältöjä pääsee Minän 

piiriin. Muita puolustustoimenpiteitä ovat regressio, jossa varhaisempia sopeutumis- ja puo-

lustusmekanismeja otetaan uudelleen käyttöön sekä sublimaatio, mikä tarkoittaa pyrkimys-

ten tyydyttämistä hyväksyttävällä toiminnalla, kuten aggressiivisuus aktiivisuudella. (Ara-

järvi, 1992, s. 65–66; Mäntymaa & Tamminen, 2010, s. 58–59; Hästbacka, 1986, s. 61–70.)  

 

Myös verbaalisen kyvyn kehitys tuo uuden ulottuvuuden kyvylle ottaa haltuun häiritsevää, 

kun lapsi kykenee manipuloimaan mielessään (tunnelatautuneita) mielikuvia itsekokemuk-

seensa sopiviksi leikeissä ja puhellen itsekseen (Luku 3.2.3; Tähkä, 2001; Vuorinen, 1997, 

s. 127–129.) Puolustustoimenpiteet kuuluvat lapsen normaaliin psyykkiseen kehitykseen ja 

toimivat jatkuvasti lapsen, nuoren ja aikuisen reaalielämässä. Kehityksen häiriintyessä lapsi 

saattaa jumiutua ikävaiheelle ominaiseen mielen prosessoinnin tapaan tai taantua aiempaan 

kehitysvaiheeseen, jolloin puolustusoperaatiot voivat toimia kehityksen jarruna tai olla 

osana patologista oireenmuodostusta. (Tähkä, 2001, s. 145–146; Hästbacka, 1986, s. 63.) 

Tässä tutkielmassa en perehdy tarkemmin psyyken kehityksen häiriintymiseen vaan keski-

tyn tasapainoisen persoonallisuuden kehitykseen ja sitä tukevaan kasvatukseen. 

 

Kuvasin edellä mielen toimintaan motivoivaa vietin, tarpeen ja halun käsitteitä sekä niitä 

psyykkisiä prosesseja, joilla eri kehitysvaiheessa oleva mieli käsittelee kokemusmaail-

maansa tullutta häiritsevää. Seuraavissa alaluvuissa esitän klassisten kehitysteorioiden, 

Freudin psykoseksuaalisen, Eriksonin psykososiaalisen ja Piaget`n ajattelun kehityksen teo-

rioiden pohjalta, millaisia kypsymisen, kehityksen ja ympäristön tuomia haasteita mielen 

rakentumisen vaiheisiin liittyy. Tavoitteenani on vastata kysymyksiin, mitä haasteita kas-

vava lapsi kohtaa ja millaisia kognitiivisia valmiuksia eri kehitysvaiheissa olevalla lapsella 

on kehityksen haasteiden psyykkiseen työstämiseen.  
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psyyken rakenne kuvaa, selittää ja ennustaa psyyken toimintaa päättely- ja ongelmanratkai-

suprosesseissa. Todellisuutta koskevat käsitykset rakentuvat osallistumalla aktiivisesti sosi-

aalisiin ja materiaalisiin maailmoihin, joista saatu tieto rekonstruoidaan olemassa olevien 

rakenteiden välityksellä, eli lapsi tekee tiedosta omaansa eikä omaksu esimerkiksi kielelli-

sesti välitettyä tietoa sellaisenaan. Psyyken rakenteet ja operaatiot muodostuvat lapsen toi-

miessa maailmassa ensin fyysisesti saaden abstraktioiden välityksellä tietoa fyysisestä maa-

ilmasta, ja myöhemmin sisäistysprosessien myötä loogis-matemaattisen päättelyn avulla, 

jolloin tietoa saadaan reflektiivisten abstraktioiden välityksellä. (Beilin, 2002, s. 112–115.)  

 

Piaget ajattelee henkisen kehityksen alkavan jo sensomotorisen kauden ensimmäisessä vai-

heessa, jolloin spontaanit liikkeet ja refleksit sulautetaan olemassaolevaan refleksiskeemaan. 

Myöhemmin skeemat ja rakenteet laajentuvat ja mahdollistavat ensimmäisten tapojen oppi-

misen. Noin kaksi vuotta kestävä sensomotorinen kausi jakautuu kahteen alakauteen, joista 

ensimmäisessä lapsi keskittyy omaan ruumiiseensa (7–9 kk) ”desentroituen sitten vähän ker-

rassaan ja päätyen tilaan, jossa lapsi pitää itseään elementtinä muden elementtien joukossa” 

(Piaget, 1988, s. 104). Piaget kuvaa desentraation prosessia seuraavasti: ”toisiaan seuraavat 

rakenteet ovat alkuvaiheessa lähteneet välittömästä ja itsekeskeisestä näkökulmasta, mutta 

(…) jokainen uusi valmis ryhmitys integroituu lapsen omaan toimintaan ja sopeuttaa sitä 

aina avarampaan todellisuuteen”. Lapsi tulee n. 9 kk ikäisenä tietoiseksi kohteen pysyvyy-

destä, ja mielihyvän ja mielipahan tunteita voidaan nyt liittää kohteeseen, ihmisiin ja esinei-

siin. Tietoisuus minästä lujittuu, kun sisäisen maailman vastakohdaksi muodostuu ulkopuo-

linen todellisuus, objektien maailma. Lapsi samaistaa esineet ja asiat kuitenkin vielä itseensä 

olettaen näille inhimillisiä ominaisuuksia. (Piaget, 1988, s. 35–36.) 

 

Lapsen tapa hahmottaa maailmaa egosentrisesti vähenee siis kognitiivisen kehityksen 

myötä. Esioperaationaalinen kausi alkaa noin kaksivuotiaana symbolifunktion ilmaantumi-

sella toimintaskeemojen sisäistyessä esittäviksi symboleiksi, ja sen ensimmäinen vaihe kes-

tää noin kolme ja puolivuotiaaksi. (Beilin, 2002, s. 120; Piaget, 1988, s. 102–105.) Lapsi 

muuttaa todellisuutta symbolisissa leikeissä toiveidensa mukaisesti, leikki on ”puhtaan yk-

silöllistä, kollektiivisesta ajattelusta irrallista” (Piaget, 1988, s. 44). Leikeissä tulee usein 

esiin lapsen aiemmin kokemia affektiivisia ristiriitoja, jotka lapsi elää uudelleen muuttaen 

tapahtumia toiveidensa mukaisesti (Piaget, 1977, s. 62–63). Kuten leikeissä, myös todelli-

suuden selittämisessä Piaget huomasi lasten suhteuttavan ilmiöt omaan minäänsä ja aktiivi-
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suuteensa. Imeväisikäisen itsekeskeisyys johtuu minän ja ulkomaailman eriytymättömyy-

destä - samoin ”animismi ja finalismi” (taipumus nähdä esineet elävinä ja selittää ilmiöt 

olemassaolonsa oikeutuksen perusteella) liittyvät sisäisen ja ulkoisen maailman rajojen eriy-

tymättömyyteen ja sekoittumiseen. (Piaget, 1988, s. 41–51.) Lapselle ”kaikella on oltava 

oikeutuksensa”, jotta ei jouduttaisi vaikeuksiin satunnaisten ilmiöiden kanssa (Piaget, 1988, 

s. 47).  

 

Piaget’n (1988, s. 57) mukaan tunne-elämä kehittyy rinnakkain älyllisten toimintojen kehi-

tyksen kanssa. Kiinnostuksen kohteet valikoituvat tarpeiden mukaisesti: ”Ne kaikki ovat lap-

sen uusia arvoja, jotka vastaavat hänen tarpeitaan, mutta joita säätelee mielen senhetkinen 

tasapaino ja uudet sisäistettävät asiat, jotka ovat edellytyksenä tasapainon pysyvyydelle” 

(m.t., s. 58). Arvojen ja kiinnostusten kehittymiseen vaikuttaa lapsen käsitys omasta onnis-

tumisestaan kyseisen toiminnon suorittajana, mikä on yhteydessä alemmuuden ja ylemmyy-

den tuntojen kehitykseen. Lapsi muodostaa tunnesuhteen ihmisiin sen perusteella, miten he 

arvostavat häntä ja jakavat kiinnostusten kohteet: näin saavat alkunsa sympatiat, antipatiat 

ja kunnioitus, jotka puolestaan vaikuttavat myöhempään moraalin kehitykseen. (Piaget, 

1988, s. 58–61.) 

 

Piaget’n ajattelussa voidaan nähdä paljon yhteistä psykodynaamisen psykologian näkemys-

ten kanssa, ja Piaget viittaakin kirjoituksissaan usein psykoanalyyttisiin teorioihin. Minän 

luonnetta ja suhdetta persoonallisuuteen Piaget (1988, s. 92) kuvaa seuraavasti: ”Minä on 

(…) oman toiminnan keskus ja sille on ominaista joko tiedostamaton tai tietoinen itsekes-

keisyys. Persoonallisuus taas syntyy siitä, että minä on alistettu tai alistunut määrättyyn ku-

riin”. (Vrt. minuuden tuottaminen: luku 3.1.1). Persoonallisuuden kehityksen kannalta huo-

mionarvoista Piaget’n ajattelussa on todellisuuden hahmottaminen aluksi egosentrisesti ja 

sen vähittäinen desentroituminen sisäisen ja ulkoisen maailman eriytyessä älyllisen kehityk-

sen myötä. Piaget`n teoria kokemusten sulauttamisesta aiempiin käsityksiin uusiksi repre-

sentaationaalisiksi rakenteiksi suhteuttaen ne omaan minään ei myöskään ole ristiriidassa 

dynaamisen psykologian teorioiden kanssa, vaan valaisee psyyken kehitystä eri näkökul-

masta. 

 

Vuorinen (1997, s. 126) huomauttaa, että Piaget´n teorian mukainen kohteen pysyvyys va-

kiintuu vain esineiden osalta noin 18–20 kk ikäisenä, mutta tunnekohteen pysyvyys saavu-
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2.2 mainittuun Niiniluodon esitykseen eri maailmoista, että kasvava tarvitsee erilaista kykyä 

ja toimintakompetenssia ottaessaan haltuun eri maailmoista kokemusmaailmaansa tullutta 

häiritsevää. Kasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa kasvu, opettamisen tehtävänä on tie-

don välittäminen luonnonympäristöstä ja siinä toimimisesta ja sosialisaation tehtävänä on 

sosiaalistaminen ympäristön normeihin. Latomaan (2008, s. 381) mukaan kasvatus pyrkii 

mahdollistamaan itseymmärryksen ja itsekokemuksen säätelyn, ja kasvatuksen tehtävänä on 

ymmärryksen välittäminen ”siitä, mitä kasvavan sisäisessä maailmassa tapahtuu hänen ol-

lessa suhteessa itseensä”, jolloin kasvattaja ymmärrystä välittämällä lisää kasvavan itseym-

märrystä ja sen myötä autonomiaa (m.t., s. 375). Kun ymmärretään ensin lapsen puolesta ja 

välitetään ymmärrys lapsen ymmärryskykyä vastaavalla tavalla, lapsi tulee autonomiseksi 

tunteen tunnistamisessa ja itseymmärrys lisääntyy – psyyke kehittyy (kasvaa). 

 

Kasvun myötä yksilön suhde toisiin muuttuu tarvitsevuuden vähentymisen ja autonomian 

lisääntymisen myötä. Lapsen tarvitsevuuden ja autonomian näkökulmasta kasvatuksen ta-

voitteena on tukea lapsen psyykkistä kasvua kohti autonomista, tasapainoisella tavalla eheää 

minuutta ylläpitävää yksilöä (luku 3.1). Kasvatuksen interaktiotapahtuma, jonka tavoitteena 

on asymmetrian tasoittuminen, viittaa tässä tutkielmassa kasvavan autonomian vahvistumi-

seen suhteessa itseymmärrykseen ja itsesääntelyyn: kasvattajan tavoitteena on tehdä itsensä 

asteittain yhä tarpeettomammaksi kasvavan itsekokemuksen objektina, mielen rauhoittajana 

sekä tunteiden kannattelijana ja peilaajana. Kasvatuksen käsitteellä viittaan psyyken kasvu-

prosessia tukevaan toimintaan ja kasvulla (kasvuprosessilla) kasvavan mielen rakentumi-

seen, persoonallisuuden kehitykseen, jota kuvaan psykologian teorioiden pohjalta. Kasva-

tuksen tavoitteeksi rajaan tässä tutkielmassa persoonallisuuden (psyyken) tasapainoinen ke-

hityksen (ks. luku 3.4). 

 

Psyyken kasvun (mielen rakentumisen) jäsentämisen lähtökohtana ovat psykodynaamisen 

psykologian teoriat psyyken dynamiikasta ja kehityksestä (luvut 3.1, 3.2 ja 4). Eri kehitys-

vaiheiden psyykkisiä prosesseja kuvaavia kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Miten 

kasvatettava havaitsee ja aistii maailmaa ihan elämänsä alussa? Miten lapsi kokee ja hah-

mottaa itsensä, toiset ja maailman kokemusmaailman synnyttyä noin puolivuotiaana sekä 

yksilöitymisen jälkeen noin kolmivuotiaasta alkaen? Millaisia prosesseja mieli käyttää eri 

kehitysvaiheissa käsitellessään kokemusmaailmaan piiriin tullutta häiritsevää? Mikä moti-

voi psyyken kehitystä eri kehitysvaiheissa? 
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Kasvattajan näkökulmaa kasvatuksen interaktiotapahtumassa suhteessa dynaamisen ja psy-

koanalyyttisen psykologian mukaiseen psyyken kasvuun valaisevat esimerkiksi seuraavat 

kysymykset: Mikä merkitys kasvattajan toiminnalla on kasvavan itsekokemuksen syntymi-

seen ja psyyken kasvun myötä kokemusmaailman jäsentymiseen yhä realistisemmaksi käsi-

tykseksi todellisuudesta, itsestä ja toisesta? Kuinka kasvattaja vastaa kasvatettavan kehitys-

tarpeisiin adekvaatilla tavalla psyyken kehityksen eri vaiheissa? Tasapainoista persoonalli-

suuden kehitystä tukevaa kasvatusta määrittelen eri kehitysvaiheisiin sisältyviin psyyken ke-

hitystarpeisiin vastaamisena. Taustalla määrittelyssä on ajatus, että kasvatuksen interaktiota-

pahtuman asymmetria vähenee kehitystehtävien onnistuneen läpikäymisen myötä, ja kehi-

tystehtävien onnistumista tukee kasvattajan adekvaatti vastaaminen kasvavan kehitystarpei-

siin (ks. kehitysvaiheen, kehitystehtävän ja kehitystarpeen määritelmät: luku 4). 

 

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa ja psykoanalyysissa tavoitteena on Ikosen (2006, s. 79) 

mukaan laajentaa terapoitavan tai analysoitavan tietoisuutta eli sitä tajunnan tilaa, jossa ole-

massaolon eri ilmenemismuotoja koskevat havainnot ja tiedot saavat merkityksen ja tulevat 

ymmärrettäväksi. Tietoisuuden laajentumisen ”toteutuminen lisää edellytyksiä ihmisen 

mahdollisuudelle ottaa huomioon psykofyysisen persoonansa eri puolia entistä paremmin eli 

toimia entistä eheämmin suhteessa itseensä ja ympäristöönsä” (m.t., s. 82). Analyytikko saat-

taa analysoitavan tiedostamattomia ajatuksia ja pyrkimyksiä hänen tietoisuutensa piiriin 

edustaessaan adekvaatilla tavalla analysoitavan kehitysobjektia, samoin kasvattaja (kehitys-

objekti) toimiessaan lapsen kehitystasolle adekvaatilla tavalla mahdollistaa lapsen tietoisuu-

den asteittaisen laajenemisen sekä lisää itsetuntemusta ja itsesäätelyn kykyä. Mielen raken-

teiden ollessa tasolla, jossa erillisyyttä tai yksilöllisyyttä ei ole saavutettu, on analyytikon 

edustettava analysoitavalle objektia, jonka avulla mielen rakenteiden kehitys voi käynnistyä 

uudelleen: tällöin tietoisuuden laajentuminen (itsetuntemuksen lisääminen) ei voi yksistään 

olla hoidon tavoite (A. Freud, 2000, s. 226; Tähkä, 2001, s. 213, 220–222). Psykoanalyysissa 

kehityksen (mielen rakentumisen) pysähtymien ja vääristymien hoito nähdään kehityksen 

uudelleen käynnistämisenä analyytikon edustaessa sellaista kehitysobjektia, mikä tukee ke-

hitystavoitteen saavuttamista (Tähkä, 2001, s. 22). Tässä tutkielmassa tavoitteenani on esit-

tää, kuinka kasvattaja toimii kasvavan kehitysobjektina tavalla, joka tukee persoonallisuu-

den tasapainoista kehitystä. Tasapainoista persoonallisuuden kehitystä tukevan kasvattajan 

voidaan analyytikon tavoin nähdä edustavan lapselle kehitysobjektia, jonka avulla mielen 

rakentuminen ilman patologisoivia kasvun pysähdyksiä ja vääristymiä on mahdollista – kui-
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käsitettä kuvatessaan käsiteanalyyttisessa tutkimuksessaan terveys-käsitettä seuraavasti: 

”Terveyteen kuuluvaa hyvinvoinnin ja tasapainon tilassa olemista luonnehditaan terveyden 

määritelmissä ´kokonaisuuden´ tai ´eheyden´ tilaksi.” Sairaus-käsitettä on hänen mukaansa 

kuvattu mm. ”tasapainottomuudeksi tai normaalista poikkeavaksi tilaksi ihmisen biologi-

sessa tai psyykkisessä rakenteessa, konfliktiksi sosiaalisissa suhteissa (King) tai ihmisen so-

peutumismekanismien tehottomuudesta johtuvaksi eheyden puuttumiseksi” (m.t., s. 41). 

 

Tasapainoisella tavalla toimiva mieli kykenee säilyttämään hallinnan tunteeseen perustuvan 

eheän minäkokemuksen turvautumatta ikätasoonsa nähden liiaksi defensiiviseen toimintaan 

ja säilyttäen ikätasolleen tyypillisen todellisuuden tajun (vrt. kehitystä edistävät ja eri kehi-

tysvaiheille tyypilliset puolustusoperaatiot: luku 3.2.1). Realiteettitaju lisääntyy kasvamisen 

ja kehityksen myötä. Liikkumaan oppiminen muuttaa lapsen käsitystä itsestään maailman 

napana: harjoitteluvaiheessa oleva lapsi ymmärtää olevansa objekti objektien joukossa, 

mutta ei vielä kykene pitämään poissaolevaa vanhempaansa mielessään kovin kauaa. Ennen 

yksilöitymistä lapsi näkee kehitysobjektin joko hyvänä tai pahana riippuen tilanteessa koke-

mastaan mielihyvästä tai mielipahasta. Vasta itse- ja objektikonstanssin saavuttamisen jäl-

keen noin kolmivuotiaana lapselle on mahdollista muodostaa käsitys omasta identiteetistä ja 

toisen ihmisen yksilöllisestä ajatusmaailmasta. Tasapainoisella tavalla toimiva yksilöllisyy-

den saavuttanut lapsi on suhteellisen riippumaton toisen todellisesta läsnäolosta. Hän hyväk-

syy tarvitsevuutensa ilman autonomiantunteen menettämistä sekä kykenee liittämään it-

seensä ja toiseen kuuluvaksi niin positiivisia kuin negatiivisiakin suhteellisen realistisia piir-

teitä. (Vrt. Hakanen, 1999, s. 43; Tähkä, 2001; Vuorinen, 1995, s. 21–22; luku 4.) 

 

Lapsi oppii asteittain sietämään kielteisinä kokemiaan tunteita mm. kehitysobjektin toimin-

nan myötä sisäistettyjen rauhoittavien mielikuvien avulla sekä suuntaamalla aggressiona il-

menevää energiaa sosiaalisen ympäristön hyväksymään toimintaan. (Hakanen, 1999, s. 44; 

luku 4.) Aggressiiviset tunteenpurkaukset, uhmaiän kiukkukohtaukset, kuuluvat tavallisesti 

kahden ja kolmen ikävuoden välille, mutta niiden jatkuminen hallitsevana yli kolmivuoti-

aana voi olla merkki yksilöitymiskehityksen häiriintymisestä ja rauhoittavien mielikuvien 

riittämättömyydestä itsesäätelyn välineenä (m.t.; luku 4.2). Tasapainoiseen persoonallisuu-

den kehitykseen kolmesta kuuteen ikävuoteen kuuluu Yliminän muodostuminen vanhem-

pien rakkauden tavoittelun myötä sekä kehitystä eteenpäin motivoivan Minäihanteen synty-
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minen lapsen ymmärtäessä mahdottomuutensa syrjäyttää toista vanhempaansa kolmiodraa-

massa (luku 4.3). Oidipaalisten kehitystehtävien onnistunut läpikäyminen näkyy mm. sisäis-

tettyinä normeina, ideaaleina ja arvoina (ks. Tähkä, 2001, s. 534). 

 

Symbolisaation kyky on kietoutunut Minän (kokemuksellisen itsen) syntyyn ja kehitykseen, 

ja sen kehitys alkaa paljon ennen verbaalista kykyä (Rechard, 2004, s. 225). Kehitysobjektin 

adekvaatin hoivan avulla kokemuksellinen itse eriytyy, ajattelukyky kehittyy ja sanamieli-

kuvien liittäminen havaintomielikuvaan tulee mahdolliseksi (vrt. Reenkola, 1984, s. 137; 

Tähkä, 2001). Yksilöitymiskehityksen häiriintymisen yksi näkyvä seuraus onkin symbolisen 

ja verbaalisen kehityksen viivästyminen sekä kokemusten mentaalisen käsittelemisen mah-

dottomuudesta johtuva levottomuus ja apaattisuus. (Siltala, 2007, s. 186–187; 2008, s. 88–

96; R. Tähkä, 2006, s. 145–147; Kalland, 2008, s. 69.) Yksilöitymisen saavuttanut lapsi ky-

kenee yhä pitkäjänteisempään toimintaan ja haluaa noudattaa vanhempiensa odotuksia hei-

dän rakkauden menettämisen pelossa. Lapsi on yleensä innostunut monenlaisten taitojen 

harjoittelusta, sosiaalisten suhteiden luomisesta sekä erilaisten roolien testaamisesta lei-

keissä. (Airas & Brummer, 2003, s. 162–167; Schulman, 2008, s. 247–255.)  

 

Persoonallisuuden tasapainoisen kasvun tukemisessa kasvattajan toiminnalla voidaan nähdä 

olevan erityisen paljon merkitystä silloin, kun lapsi vaikuttaa jumiutuneen johonkin kehitys-

vaiheeseen ja kehitysvaiheelle ominaiseen tapaan hankkia tyydytystä tai subjektina olemisen 

kokemusta (vrt. luku 3.2; Pylkkänen, 2008, s. 223–225; Mankinen, 2008, s. 199–206; R. 

Tähkä, 2006). Brummerin (2005, s. 29) mukaan ”normaalin kehityksen variaatiot on osat-

tava erottaa patologisesta kehityksestä, jotta tiedettäisiin, milloin jokin sisäinen, psyykkinen 

ratkaisu on kehityksen esteenä ja milloin se voidaan lukea normaaliin kehityskulkuun”. Vuo-

risen (1997, s. 131) huomio psyyken vaihtelevista tiloista on tärkeää, jotta vältytään patolo-

gisen ja normaalin kehityksen väärältä tulkinnalta: ”Psykologisen syntymän viimeinen vaihe 

on lopultaan avoin (…) Itsetunnon ongelma on meissä alati aktiivisena, samoin eroahdistus 

erilaisine muunnelmineen. Myös henkisesti tasapainoinen aikuinen voi kokea yllättävän 

trauman ja menettää (hetkeksi) otteen elämästään”. 
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4 MIELEN RAKENTUMINEN 0–6 -VUOTIAANA JA SEN 

TASAPAINOISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KASVATUS 

 

 

Tämän luvun tavoitteena on jäsentää käsiteanalyysin hermeneuttista menetelmää soveltaen 

psykoanalyyttisten objektisuhdeteorioiden mukaista mielen rakentumista varhaislapsuu-

dessa sekä määritellä tasapainoisen persoonallisuuden kehitystä tukevaa kasvatusta psyyken 

eri kehitysvaiheissa. Prosessinomaisen etenemisen tuloksena aiemmissa luvuissa viittaan 

usein tähän lukuun ja tässä luvussa viittaan käsitteitä ja psykodynaamista teoriaa käsittele-

viin lukuihin. Lukija voi tarkistaa psyyken kehityksen vaiheiden kuvauksessa käytettyjen 

käsitteiden määritelmiä ja psyyken toiminnan periaatteita palaamalla aiempiin lukuihin. Per-

soonallisuuden tasapainoista kehitystä tukevan kasvatuksen määrittelyssä hyödynnän lu-

vussa 3.3 esittämääni kasvatuksen määritelmää, jossa kasvatus on toimintakäsite ja kasvu 

prosessikäsite, johon kasvatus kohdistuu. Kasvuprosessissa kasvattajan ja kasvavan suhde 

muuttuu ensimmäisten elinvuosien aikana siten, että kasvattajan rooli tarpeiden välittömänä 

tyydyttäjänä lapsen ollessa aluksi täysin riippuvainen kasvattajan hoivasta muuttuu asteittain 

kohti symmetriaa lapsen itsetuntemuksen ja itsesäätelyn kyvyn kehityksen myötä. Tasapai-

noisen persoonallisuuden kehitystä tukevan kasvatuksen määrittelyssä lähtökohtana ovat 

kasvuprosessiin kuuluvat psyyken eri kehitysvaiheisiin sisältyvät kehitystehtävät, joiden 

psyykkistä haltuunottoa (tarvetta ottaa haltuun haluna ilmenevä häiritsevä) kuvaan kehitys-

tarpeina.  

 

Kehitysvaiheilla viittaan mielen rakentumisen kannalta kolmeen keskeiseen vaiheeseen, 

jotka voidaan erottaa edellisestä vaiheesta itsen ja toisen kokemisen tavan muuttumisen pe-

rusteella. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa ennen itsekokemuksen syntyä lapsi ei vielä liitä 

kokemuksiaan itseensä kuuluviksi (luku 4.1). Ensimmäisen vuoden toisella puoliskolla itse-

kokemus perustuu kuviteltuun objektin hallintaan itserepresentaation ja objektirepresentaa-

tion ollessa toisistaan eriytymättömät. Erillistymis-yksilöitymisvaiheen aikana funktionaali-

nen suhtautuminen objektiin vähenee erillisyyden tiedostumisen ja samaistusten myötä, kun-

nes noin kolmivuotiaana saavutetaan pysyvä itse- ja objektikonstanssi, mielessä manipuloi-
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tava mielikuva yksilöllisestä itsestä ja toisesta (luku 4.2.2). Kolmannessa vaiheessa persoo-

nallisuuden kehityksessä tulee keskeiseksi persoonallisuuden myöhempien rakenteiden, Yli-

minän ja Minäihanteen, kehittyminen noin kuudenteen vuoteen mennessä (luku 4.3.1). Vuo-

rinen (1997, s. 27) ehdottaa kehitysvaiheen määritelmäksi seuraavaa: ”Yksilö siirtyy uuteen 

kehitysvaiheeseen silloin, kun useista osatekijöistä muodostuva kokonaisvaltainen toiminta-

valmius tulee hänen käyttöönsä”. Taantuminen, kuten aiemmille vaiheille tyypillisiin de-

fensseihin turvautuminen, on kehityksessä tavallista ja palvelee progressiivista, eteenpäin 

vievää kehitystä (Vuorinen, 1997, s. 64, 136; A. Freud, 2000, s. 101–102 ). Kehitystehtävien 

puutteellinen ratkaisu on yhteydessä patologiseen kehitykseen, jossa varhaisimmat eriyty-

mättömän vaiheen ongelmat voivat johtaa psykoottistasoiseen patologiaan, noin kolmesta 

kuuteen vuoteen ajoittuvat ongelmat neuroottiseen patologiaan ja niiden väliin sijoittuva ke-

hityksen pysähtymä tai vääristymä rajatilapatologiaan (Tähkä, 2001, s. 26–27, 213–215).  

 

Kehitystehtävän käsitteellä tarkoitan niitä psyykkisiä prosesseja, mitä kehittyvä mieli käy 

läpi eri kehitysvaiheissa. Esimerkiksi omnipotenssista luopuminen on yksilöitymistä edel-

tävä kehitystehtävä, joka lapsen on käytävä läpi saavuttaakseen itse- ja objektikonstanssin. 

(Vrt. Vuorinen, 1997, s. 26, 28, 119; Hakanen, 1999, s. 5–6; Tähkä, 2001; luku 4.2.3). Ke-

hitys voi jatkua moniulotteisena muilta osin, mutta psykoanalyyttisissa teorioissa pidetään 

psyyken kehitystehtävien onnistunutta läpikäymistä edellytyksenä seuraavan mielen raken-

tumisen vaiheen onnistumiselle (ks. esim. Brummer, 2003, s. 80). Kehitystehtävien työstä-

minen jatkuu kuitenkin läpi elämän, ja pysähtynyttä mielen rakentumista voidaan auttaa kas-

vamaan myös jälkikäteen psykoterapiassa. (Vuorinen, 1997, s. 131; Tähkä, 2001, s. 218–

222.) 

 

Kasvaminen tuo jatkuvasti psyyken käsiteltäväksi uusia haasteita, uudenlaista häiritsevää, 

jota kehittyvä mieli pyrkii ottamaan haltuun tavoitteenaan palauttaa mielen tasapainotila. 

Pyrkimystä ottaa häiritsevä psyykkisesti haltuun uudella tavalla (aiempien keinojen käy-

dessä riittämättömiksi) kutsun kehitystarpeeksi. Lapsi tarvitsee kasvattajan tukea työstäes-

sään kokemusmaailmaansa tullutta häiritsevää. Persoonallisuuden tasapainoisen kehityksen 

tukemisessa kasvattaja huomioi autonomiapyrkimyksen ja psyykkisen tarvitsevuuden risti-

riidan, jolloin kasvattaja vastaa lapsen kullakin hetkellä vallitsevaan tarpeeseen ottaa hal-

tuun psyyken kehityksen ja fyysisen kasvun tuomat haasteet ymmärtäen myös lapsen psyyk-

kisen tarvitsevuuden (vrt. Vuorinen, 1997, s. 125, 58, 63). Kehitystehtävän ajattelen tässä 
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Vuorinen (1997, s. 91–95) täsmentää Pineen (1981; 1986) viitaten, että symbioosin kokemus 

ei ole jokahetkistä, vaan lapsi kokee yhteensulautumisen tunnetta esimerkiksi rentouttaes-

saan kehonsa äidin sylissä, ja toisinaan suuntautuu symbioosin ulkopuoliseen todellisuuteen, 

mikä näkyy kehon jäykistymisenä. Tähkä näkee symbioosin kokemisen kuitenkin mahdot-

tomana, koska ennen itsen eriytymistä ei ole sellaista mieltä, joka voisi kokea fuusioitumista 

objektin kanssa tai joka voisi projisoida kielteiset kokemukset symbioottisen itsen ulkopuo-

lelle, kuten Mahler (ym., 1975, s. 44) uskoo. Hän ei kritisoi Mahlerin erillistymis-yksilöity-

misen teoriaa vaan sitä edeltävään vaiheeseen liittyvää virheellistä adultomorfista käsitteel-

listämistä ja pyrkimystä empaattisen ymmärryksen avulla tavoittaa sellaista vaihetta elävän 

lapsen kokemus, jossa kokeva itse ei vielä ole eriytynyt. (Tähkä, 2001, s. 40–41, 49–51.) 

 

Ennen itsen eriytymistä Tähkä uskoo lapsen kokemusmaailman rakentuvan pelkästään mie-

lihyvänsävyisistä representaatioista (ks. Tähkän perustelut itsen käsitteelle: 2001, s. 22, 90–

93). Negatiivisten representaatioiden avulla lapsi ei voisi rauhoittaa itseään, joten niillä ei 

ole hengissä säilymisen ja selviämisen kannalta merkitystä. Kielteiset kokemukset lapsi kä-

sittelee ennen itsen eriytymistä pelkästään fysiologisesti ja somaattisesti, mikä käy ilmi mm. 

Spitzin (1974) observaatiotutkimuksesta. Ennen muistijälkien muodostumista ei voida olet-

taa lapsen kokevan affektiivista mielellistä tapahtumaa (elämystä), vaan jännityksen vaihte-

luina ilmeneviä fysiologisia olotiloja kuvaa Tähkän mukaan paremmin organisminen ah-

dinko ja organisminen helpotus. Alkeellinen kokemusmaailman muodostuminen alkaa en-

nen eriytymistä objektista. Vasta ensimmäisen elinvuoden toisella puoliskolla primaarisen 

eriytymisen jälkeen lapsen on mahdollista kokea itsensä subjektiksi, joka kokee itsestään 

erillisiä kokemuksia. Frustraation kokeminen edellyttää, että on joku (itse), joka pettyy jo-

honkin (objektiin), jolta se odottaa jotakin: täytyy siis olla eriytynyt itse ja objekti ennen 

frustraation kokemista. (m.t., s. 39–46.) Tyydyttävien kokemusten toistumisesta syntyneiden 

muistijälkien hallusinatorisen mieleenpalauttamisen avulla lapsi voi viivyttää viettijännityk-

sen purkamista eli tarpeiden tyydytystä, mutta mieleenpalauttamisen laukaisevana tekijänä 

ei voi olla vielä frustraatio vaan organisminen ahdinko (Tähkä, 2001, s. 43, 53–55). 
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muuntaa vauvan emotionaalisia tiloja (ks. Shaw, 2014), samoin Tähkä pitää kokemusmaail-

man eriytymisen ehtona äidin tarjoaman hoivan laadullisuutta ja adekvaatteja vasteita vau-

van ilmaisemiin tunnetiloihin. Itsekokemuksen säilyttämisen kannalta lapsen on tärkeää 

voida kokea itkullaan saavansa aikaan tyydytys ja kokea (illusorisesti) näin objektin olevan 

itsensä määräysvallassa. Mielikuva itsestä syntyy mielihyvän sävyisistä vuorovaikutusrep-

resentaatioista: vain tyydyttävän objektin mielikuvan avulla vauva kestää tyydytyksen odo-

tuksen ja kykenee säilyttämään hallinnan tunteeseen perustuvan kokemuksen itsestään, mikä 

edellyttää Tähkän mukaan tyydytyksen kokemusten riittävää määrää ja ennakoitavuutta. Äi-

din täydentävät vasteet lapsen objektin tarvetta ilmaisevaan sanattomaan kommunikaatioon 

ovat Tähkän mukaan eriytymisen kannalta tärkeimpiä, koska ne vaikuttavat muistoihin var-

haisista tyydytyksistä – muistojen laatu ja riittävä kertyminen mahdollistavat tyydytysten 

sääntelyn ja itsen eriytymisen. (Tähkä, 2001, s. 55–59.) Eriytyminen on edellytys erillisyy-

den kokemukselle, itsen subjektina kokemiselle, jonka ”perustava lähtökohta on kyseen-

alaistamaton yhteys toiseen” (R. Tähkä, 2006, s.143). Ydinminuuden perustan jäädessä va-

jaaksi ”ihminen ei tunne olevansa olemassa, itsen raja on epäselvä, olemassaolo on turhaa, 

kuollutta ympäristöön mukautumista; tarpeet ja tunteet ovat kuin vieraita, hallitsemattomia, 

voimia” (R. Tähkä, 2006, s. 141). Riittämättömästä vastavuoroisuudesta johtuva ennenai-

kainen eriytyminen on uhka vahvan ydinminuuden syntymiselle ja itsen kehitykselliselle 

representoitumiselle (m.t., s. 141–142). Hoidon laadullinen johdonmukaisuus saattaa lapsen 

kannalta kohtalokkaalla tavalla häiriintyä, jos ensisijainen hoitaja vaihtuu ennen itsen eriy-

tymistä (Tähkä, 2001, s. 57).  

 

Eriytyneen itsen ideaalitilan ollessa uhattu lapsi kokee annihilaatio-separaatioahdistusta. 

”Kokonaan hyvän” objektin representaatioista tulee edellytys itsen säilymiselle. Introjektion 

avulla lapsi sisäistää hyvän objektin representaatioita, joita hän palauttaa mieleen ahdistuk-

sen motivoimana. Säilyttääkseen hyvän objektin representaation täytyy frustraation koke-

mukset pitää erillään projektion avulla liittämällä ne ”kokonaan pahan” objektin mieliku-

vaan, jolloin kyky säilyttää kokemusmaailman eriytyneisyys paranee. Ideaalisen itsen ja ob-

jektin kokemistavan häiriintyminen voidaan estää kieltämällä saavutetun ”pahan objektin” 

representaatio. Introjektio, projektio ja kieltäminen ovat normaalikehityksen mentaalisia 

operaatioita, joiden avulla kokemuksellinen eriytyneisyys tulee vähemmän riippuvaiseksi 

objektin todellisesta käyttäytymisestä (ks. luku 3.2.1). (Tähkä, 2001, s. 79–82, 98–102.) Osa 

objektisuhdeteoriaa kehitelleistä tutkijoista viittaa projektiolla pahan projisoimiseen ulko-
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lapsi kokee saavansa itkullaan aikaan tyydytyksen, tunne itsen määräysvallassa olevasta tyy-

dytyksestä kasvaa ja nukleaarinen itsekokemus tulee mahdolliseksi. Kasvattaja/kehitysob-

jekti tuottaa lapselle kokemuksia itkunsa mahdista tarjoamalla lapsen syntymästä alkaen riit-

tävästi ja johdonmukaisesti mielihyvänsävyisiä kokemuksia itkunsa avulla saada paikalle 

tarpeiden tyydyttäjä, mielihyvää tuottava, rauhoittava kehitysobjekti. 

  

Vauvan kaoottiseen kokemusmaailmaan syntyy vähitellen järjestystä eheytymisen ja hajoa-

misen kokemusten vuorotellessa kehitysobjektin rauhoittaessa lapsen hallitsemattomat tun-

nekokemukset ja eläytyessä lapsen tunteisiin. Turvallista ydinminän rakentamista edistävät 

myös lapsen olotilan huomioivat virikkeet. (Tähkä, 2001; Myllärniemi, 2006, s. 97; Siltala, 

2007, s. 38). Tyydytyksen viipyminen on edellytys tyydyttävän objektin mielikuvan synty-

miselle. Lapsen suojeleminen erillisyyden ja turvattomuuden kokemiselta tulisi sisältää eril-

lisyyden ”siemenen”, sillä siedettävät frustraation kokemukset mahdollistavat objektin mie-

likuvan synnyn ja turvallisen eriytymisen. (R. Tähkä, 2006, s. 142–143; Tähkä, 2001, s. 63.) 

Vuorisen mukaan vauvan tarpeiden liiallinen ennakoiminen estää kokemuksellisen illuusion 

itse aiheutetusta tyydytyksestä. Liian aikainen hoito ei tue lapsen kokemusta omasta aktiivi-

sesta itseensä vaikuttamisesta, jolloin seurauksena on passiivinen riippuvuus hoitajasta. 

Liian myöhään saapuva hoito puolestaan estää perusluottamuksen syntymistä ja johtaa epä-

varmuuden sävyttämään riippuvuuteen hoitajasta. (Vuorinen, 1995, s. 186–187.)  

 

2.) Oman ruumiin rajojen tunnistaminen. Lapsi: Missä menee ruumiini rajat? Onko ruu-

miini hyvä? Oraalivaiheessa koko lapsen ruumiin pinta on erotisoitunut. Lämmin kosketus 

ja syli rauhoittavat vauvaa. (Luku 3.2.1; Tähkä, 1988, s. 11; Valtonen, 1986, s. 250; Spitz, 

1974.) Aluksi vauvan kaikki kokemukset ovat ruumiillisia (Airas, 2005, s. 15). Hoidon 

avulla säädellyt olotilat vaihtelevat ruumiin jännittymisen ja kivun tuntemuksista (organis-

minen ahdinko) olotilan helpottumiseen ja jännityksen laukeamiseen. Brummer (2005, s. 

259) kuvaa äidin ja vauvan vuorovaikutuksen alkuvaihetta ruumiilliseksi vuorovaiku-

tukseksi. Ruumiillinen hyvän olon hallitsevuus ”luo turvallisen perusolon vauvan syntyvään 

minään” (Airas, 2005, s. 15). McDougall uskoo vastasyntyneen pyrkivän takaisin kohdun-

sisäiseen paratiisiin ilmaisten itkullaan harhakuvan särkymistä, jolloin äiti vastaa vauvan it-

kuun luomalla illuusion yhtä-olemisesta ”käyttäen ruumiinsa lämpöä, rytmiä ja suojelevaa 

läheisyyttä ja ääntään” (McDougall, 2000, s. 40). Kyllin hyvässä äidin ja lapsen suhteessa 

vauvan tajuisuudessa kehittyy eriytyminen oman ruumiin ja ulkomaailmaa edustavan ”rinta-
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universumin” välillä, jolloin myös psyykkinen eriytyy somaattisesta. Traumaattiselle ärsy-

ketulvalle altistuminen tai sen traumaattisesta puutostilasta kärsiminen voivat johtaa epäsel-

vään eroon äidin (kehitysobjektin) ja vauvan ruumiiden välillä. (Mt. s. 39–43, 47–48.) Kas-

vattaja vastaa vauvan tarpeeseen eriytyä rauhoittamalla ja tyydyttämällä lapsi ”loukkaamatta 

tämän pyrkimystä kohti somaattista ja psyykkistä autonomiaa. Tämä luo pohjan mahdolli-

suudelle samastua huoltapitävään ja lohduttavaan mielikuvaan, joka vauvan sisäisessä maa-

ilmassa suuntautuu kohti versovaa itseyttä” (McDougall, 2000, s. 40–41).  

 

Siltala (2007, s. 41) kirjoittaa äidin sensitiivisyyden merkityksestä seuraavasti: 

 ”Joskus äidit unohtavat, että vauva näyttää tietä. Äiti saattaa olla hyvin tunkeva vau-

vansa suhteen eikä kunnioita vauvansa reviiriä. Vauva jää ymmälle. Tai vauva voi olla 

luonteeltaan eri rytminen kuin äiti tai saattaa ilmaista itseään hyvin eleettömästi. Jos 

äiti ei kestä tätä, vaan tunkeutuu vauvaan ja yrittää saada häneltä enemmän viestejä tai 

jos lapsi on ahdistunut ja äiti yrittää saada hänet iloiseksi, silloin lapsi voi vieraantua 

omasta ominaislaadustaan ja omista tunteistaan ja alkaa rakentaa itselleen väärää itse-

kokemusta ja -kuvaa.” 

 

Myös Stern (1992, s. 66–67; 1982, s. 139–140) kuvaa eräiden tutkimiensa vauvojen reakti-

oita, kun vuorovaikutusleikki äidin kanssa käy liian intiimiksi ja kiihdyttää lapsen mieltä 

liikaa, jolloin lapsi kääntää päänsä pois. Tällaisia lapsen viestejä on tärkeää huomioida: 

aluksi vauva jaksaa olla intensiivisessä vuorovaikutuksessa vain vähän aikaa. Vastavuoroi-

suuden ymmärtävä äiti huomioi lapsensa tarpeen myös levätä ja vetäytyä. (Kalland, 2008, s. 

64.) 

 

3.) Frustraation sietäminen ilman itsekokemuksen tunteen menettämistä. Lapsi: Seu-

raako tyydyttävää mielikuvaa tyydytys? Onko olemassaoloni jatkuvaa? Uhkaako ahdistuk-

sen tunne olemassaoloani? Tyydytysmielikuvan säilyttämiseen perustuva jatkuvuuden 

tunne ei ole mahdollista, jos frustraation kokeminen ei ole siedettävää. Kasvattaja tukee jat-

kuvuuden tunnetta tyydyttäessään lapsen tarpeet johdonmukaisesti ja rauhoittaessaan lapsen 

riittävän nopeasti vastaten itkuun tavalla, jolla lapsi rauhoittuu ja joka vastaa lapsen tunneti-

laa. (Tähkä, 2001; Vuorinen, 1997, s. 25.) Winnicott (1981, s. 62–73) pitää tärkeänä itkun 

tyypin tunnistamista ja vastaamista sen mukaisesti, mistä itku johtuu: mielihyväitku ja su-

ruitku eivät ilmaise sellaista suurta hätää tai raivoa, mitä kivun ja nälän aiheuttama kirkuva 

itku ilmaisee. Yhtä oikeaa tapaa vastata lapsen tarpeisiin ei ole, vaan äiti ottaa huomioon 

vauvan ominaislaadun, kuten temperamentin ja herkkyyden (Sinkkonen, 1997, s. 22).  
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4.) Luottamuksen ja perusturvallisuuden tunteen syntyminen. Lapsi: Voinko luottaa tyy-

dytyksen saapumiseen? Onko maailma enimmäkseen hyvä ja turvallinen? Eriksonin (1982, 

s. 80, 239–242) mukaan ensimmäisen kehitysvaiheen onnistumisen myötä lapselle syntyy 

perusturvallisuuden tunne, luottamus ja toivo (luku 3.2.2). Pettymysten ja turhautumiskoke-

mukset vuorottelevat täyttymyksen ja luottamuksen kokemusten kanssa. Toivon ja perus-

luottamuksen synnyn kannalta on tärkeää, että ”luottamus- ja täyttymyskokemukset jäävät 

voitolle” (Välimäki, 2006, s. 199). Arajärven (1992, s. 41) mukaan perusluottamuksen syn-

tymiseksi lapsen on voitava kokea ympäröivä maailma hyväksi hyvän somaattisen hoivan 

myötä. Lapselle on tärkeää voida myös kokea, että äiti (kehitysobjekti) pitää hänen hoitami-

sestaan (m.t.; Winnicott, 1981, s. 28). Winnicott (m.t., s. 28) kuvaa äidin kokonaisvaltaista 

hyvää hoivaa turvalliseksi ja johdonmukaiseksi holding-ilmapiiriksi painottaen tarpeiden 

tyydyttämisessä äidin mielihyvää, jota ilman ”koko suoritus on mekaaninen, hyödytön ja 

kuollut”.  

 

4.) Symbolikyvyn kehittyminen. Lapsi: Mitä koen ja tunnen? Löytyykö hoitajan katseesta 

ja äänestä rauhoittava vastaus? Winnicottin (1997, s. 169–172) mukaan kyky symbolisaa-

tioon syntyy potentiaalisessa tilassa äidin ja vauvan välillä. Kasvattaja tukee lapsen symbo-

likyvyn kehitystä tulkiten lapsen ilmaisemia tunnetiloja samastuen lapsen kokemukseen, 

mutta välittäen myös oman erillisen tunnetilansa lapselle (Kalland, 2012, s. 382). Samastu-

malla kasvattajan tapaan ymmärtää kokemuksiaan lapsi oppii liittämään kokemuksiinsa 

merkityksiä. Lapsi oppii erottamaan tunteitaan havainnoimalla hoitajan kasvoista tämän re-

aktioita niihin. Lapsen subjektiivisten kokemusten peilaaminen on nähty merkittävänä teki-

jänä itsen kehittymisessä. Tunnetiloja myötäilevä peilaus ja leikkisä vuorovaikutus antavat 

lapsen tunteille ja mielen sisällöille muodon ja merkityksen. Ilman myötäilevää peilausta 

tunteet jäävät hämmentäviksi ja vaille mielikuvaa (unsymbolized), jolloin lapsen on vaikea 

säädellä niitä. (Bateman & Fonagy, 2004, s. 65–68.)  

 

Lapsen emotionaalinen kehitys ja tunteiden säätely ovat vahvasti yhteydessä äidin emotio-

naaliseen läsnäoloon. (Airas, 2005, s. 15–16; Myllärniemi, 2006, s. 105.) Bioniin (1970) 

viitaten Schulman kuvaa äidin roolia vauvan tunnetilojen kannattelijana, säiliönä, joka kä-

sittelee lapsen tunteet lapsen puolesta ja välittää ne lapselle ”sopivasti muokattuna ja sula-

tettuna” muuttaen sietämättömän hädän siedettäväksi (2002, s. 85). Bionin teoriaa käsittele-

vässä artikkelissaan Keski-Luopa (2012, s. 234) kirjoittaa vauvan tunnetilojen kannattelusta 

seuraavasti: ”Bion liitti projektiivisen identifikaation äidin intuitiiviseen kykyyn ymmärtää 
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tukevaa kasvatusta yksilöitymistä edeltävän kehitysvaiheen aikana luvussa 4.1.3 esittämäl-

läni tavalla: nimeän ja numeroin kehitystehtävät, kuvaan kehitystehtäviin sisältyviä kehitys-

tarpeita kysymyksin lapsen kokemusmaailmasta käsin, selvennän kehitystarpeita sekä ku-

vaan kehitystehtävien onnistumista tukevaa kasvatusta esittäen psykoanalyyttiseen kirjalli-

suuteen viitaten kasvattajan vastaamista kehitystarpeisiin tavalla, joka edistää kehitystehtä-

vien onnistumista. Kuten eriytymisvaiheessa, myös yksilöitymistä edeltävät kehitystehtävät 

olen vain käsitteellisesti erottanut toisistaan, mutta ne ovat oleellisella tavalla toisiinsa yh-

teydessä. 

 

1.) Erillisyyden tiedostaminen. Lapsi: Eikö äiti (kehitysobjekti) olekaan vaikutuspiirissäni 

ja tahtoni mukaan säädeltävissä?  Harjoitteluvaiheessa lapsen realiteettitaju kehittyy, kun 

itsen ymmärtäminen objektina objektien joukossa tulee mahdolliseksi mm. kävelemään op-

pimisen myötä (luvut 3.2.2, 4.2.1; Valtonen, 1986, s. 250). Autonomian tukeminen ja sopi-

van etäisyyden löytäminen lapseen tukevat turvallista kasvua kohti erillisyyden tiedostu-

mista (luku 4.2.1). Harjoitteluvaiheessa äidin (kehitysobjektin) emotionaalista saatavillaoloa 

ei voida liikaa painottaa, mutta myös isän (toisen vanhemman) rooli tulee tärkeämmäksi 

(Mahler, 1979, s. 176). Isän läsnäolo ”auttaa lasta ulos liian tiivistä ja latautuneesta suhteesta 

äitiin” (Kalland, 2008, s. 69). Ongelmia saattaa syntyä, jos kehitysobjekti ei kykene anta-

maan tilaa lapsen itsenäistymispyrkimyksille päästäen lapsen riittävän etäälle tai ei kykene 

riittävästi turvaamaan lasta (Valtonen, 1986, s. 250; luku 4.2.1).  

 

2.) Omnipotentin tunteen (kaikkivoipaisuuskuvitelman) menettäminen. Lapsi: Miten 

siedän kokemuksen, että äiti (kehitysobjekti) ei toimikaan aina tahtoni mukaan? Realiteetti-

tajun lisääntymisen ja äidistä irrottautumisen myötä ”lapsi menettää omnipotentin yhtey-

tensä äitiin” (Valtonen, 1986, s. 252). Kaikkivoipaisuuden kuvitelman menettäminen erilli-

syyden tiedostuessa on ratkaiseva vaihe objekti- ja itsekonstanssin saavuttamisen kannalta, 

minkä vuoksi kasvattajan kykyä vastata lapsen kehitystarpeeseen uudelleenlähentymisen 

kriisissä voidaan pitää lapsen loppuelämän kannalta ratkaisevan tärkeänä. Kallandin (2008, 

s. 69) mukaan kehitysvaiheen onnistumista tukee emotionaalisesti läsnä oleva äiti (kehitys-

objekti), joka ei ole etäinen eikä tunkeileva. Ulkoinen samaistuminen idealisoituun voimak-

kaaseen ja suurikokoiseen objektiin, jonka lapsi aiemmin koki omnipotentisti omistavansa, 

saa lapsen kokemaan nyt myös kateutta ja häpeää. Frustraatioiden tulisi olla siedettäviä lii-

allisen häpeän ja ahdistuksen kokemusten välttämiseksi. (Tähkä, 2001, s. 120–121). Lapsi 
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tarvitsee kasvattajan huomiota ja hyväksyntää, koska omnipotentin yhteyden menettäminen 

kehitysobjektiin on itsetunnolle herkkä asia (Valtonen, 1986, s. 252). 

 

3.) Autonomian vahvistuminen – luopuminen ambivalenssista hyvä/paha -suhtautumi-

sesta kehitysobjektiin. Lapsi: Onko frustruoiva ja tyydyttävä kehitysobjekti enimmäkseen 

hyvä, johon voin turvata? Selviänkö frustruoivista tilanteista ja monista toiminnoista omin 

avuin? Miten minun yrittämistäni ja suoriutumisiani (esim. suolen ja rakon hallinnassa) ar-

vostetaan? (Vrt. myös Eriksson, luku 3.2.2; Piaget, luku 3.2.3.) Asteittainen luopuminen 

funktionaalisesta suhtautumisesta objektiin vähentää ambivalenssia heilahtelua hyvän ja pa-

han objektin välillä. Ambivalenssin väheneminen edellyttää riittävää määrää funktionaalisia 

samaistuksia, jolloin tyydyttävän objektin representaatiot integroituvat rauhoittaviksi mieli-

kuviksi ja frustraatioiden sietäminen niiden avulla tulee mahdolliseksi. Lapsi samaistuu van-

hemman tapaan rauhoittaa itsensä ja kykenee rauhoittumaan uusien mielikuviensa avulla, 

jos tyydyttäviä kokemuksia kertyy riittävästi. Kasvattajan hyväksyvä peilaus tukee kehitys-

tehtävän onnistumista ja vahvistaa lapsen autonomiaa, kun lapsi voi luottaa kykyynsä suo-

riutua monista tehtävistä itse. Lapsella säilyy halu yrittää, jolloin oma tahto ja autonomian 

tunne vahvistuvat. (Tähkä, 2001, s. 116–127, 136–137; Piaget, 1988, s. 58–61; luku 3.2.2.)  

 

Lapsi on siirtymässä oraalivaiheesta anaalivaiheeseen: kiinnostus kaiken maistelemiseen vä-

henee ja mielenkiinto kohdistuu ulostamis- ja erittämistoimintoihin (luku 3.2). Lapsen on 

asteittain opittava selviytymään itse niistä toiminnoista, jotka hoitaja on tehnyt aiemmin hä-

nen puolestaan. Lapsi saa vahvistusta autonomian tunteelleen kokiessaan voivansa omaeh-

toisesti hallita suolen ja rakon toimintaa. Vanhempien odotukset suolen ja rakon hallinnasta 

johtavat joskus ristiriitaan autonomiapyrkimyksen kanssa. (Vuorinen, 1997, s. 150–151.) 

Vuorinen (1997, s. 150) kuvaa aikuisen vaikeutta eläytyä anaalivaiheen kokemuksiin: ”Ai-

kuisen voi olla vaikea käsittää, miten häiritsevästi hän puuttuu potalla istuvan lapsen toimin-

taan hoputtamalla tätä, osoittamalla tälle tyytymättömyyttä tai viittaamalla kakan likaisuu-

teen. Lapsen orgastinen fokuskokemus saattaa tällöin kääntyä silmänräpäyksessä pettymyk-

sen, huonouden ja häpeän tunteiksi”. Arajärven mukaan lapsi kokee antavansa jotain itses-

tään ulostaessaan, hän kokee tuotoksensa eläväksi: toiminta on lapselle tärkeää ja latautu-

nutta. Kasvattajan tulisi suhtautua siihen hyväksyvästi, lapsen ”lahjoja” ei pitäisi halveksua. 

(Arajärvi, 1990, s. 20.) Liian ankara siisteyskasvatus haittaa kehitysvaiheen luonnollista ete-

nemistä, jolloin tunteenomaisen antamisen sijasta lapsi oppii kontrolloimaan itseään mekaa-

nisesti ja vaiheeseen kuuluva ambivalenssi lisääntyy (Valtonen, 1986, s. 252). Lapsi saattaa 
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etsiä autonomiaa syömisen ja ulostamisen suhteen, jos hänelle ei annetta riittävästi mahdol-

lisuutta toteuttaa autonomian tarvettaan (Kalland, 2008, s. 68). 

 

4.)Verbaalisen kyvyn kehittyminen. Lapsi: Löytyykö kokemuksilleni sanoja? Voinko jakaa 

kokemukseni toisen kanssa? Ymmärtävätkö toiset minua? Voinko säädellä itseäni sanojen 

avulla? Verbaalinen kehitys on kietoutunut symbolikyvyn kehitykseen, jota kuvasin luvussa 

4.1.3. Havaittu ja koettu ilmiö saavat merkityksen ja tulevat ymmärretyiksi luottamukseen 

perustuvassa potentiaalisessa tilassa (transitionaalitilassa), jossa lapsi löytää, kokee ja ilmai-

see tunteitaan. Jaettu todellisuus sisäisen ja ulkoisen välillä täyttyy vähitellen mielikuvilla ja 

symboleilla. Potentiaalisessa tilassa on myös lapsen sisäisen maailman ehdoilla toimiva lei-

kin maailma, johon lapsi tuo aineksia ulkoisesta ja sisäisestä todellisuudesta luoden niille 

subjektiiviset merkitykset. Leikki auttaa lasta ymmärtämään ja hahmottamaan omaa ja tois-

ten mieltä ja ruumista, sekä hallitsemaan kokemuksiaan. (Airas & Brummer, 2003, s. 166; 

Siltala, 2007, s. 179–182; Winnicott, 1997, s. 169–172.) Lapsen ja kasvattajan yhteisessä, 

mutta lapsen ehdoilla tapahtuvassa leikissä kasvattajalla on mahdollisuus ymmärtää lapsen 

kokemuksia ja tukea lasta niiden käsittelyssä. Kallandin (2008, s. 67) sanoin yhteisessä lei-

kissä ”yhdessä koettu ja yhteinen merkityksenanto saa intensiivisen tunnepitoisen latauk-

sen”. Leikistä nauttiminen ja sen spontaanius saattavat kuitenkin häiriintyä, jos kasvattaja 

puuttuu siihen liikaa kasvattajan näkökulmasta kehittävine päämäärineen (Airas & Brum-

mer, 2003, s. 176). 

 

Valtosen (1986, s. 91) mukaan verbalisaation kehitys tapahtuu tavallisesti äidin ja lapsen 

suhteessa, jossa sanoihin liittyy äidin hoivaavia, tunnelatautuneita mielikuvia. Lapsi liittää 

sanoihin myös maagista voimaa, mikä motivoi häntä harjoittelemaan kielellistä ilmaisua 

(m.t.). Reenkola (1984, s. 137) kuvaa verbaalisen kyvyn alkua ja merkitystä itsesäätelyssä 

seuraavasti: ”Symbolifunktion muodostumisella ja puheen kehityksen myötä tapahtuvalla 

sanamielikuvan liittymisellä vastaaviin objektimielikuviin on (…) keskeinen merkitys. Juuri 

sanamielikuvien eli sisäisen puheen avulla minä saa mahdollisuuden suunnata tarkkaavuutta 

ja nostaa kulloinkin tarpeelliset psyykkiset sisällöt tietoisuuteen”, mikä mahdollistaa 

”psyykkisten sisältöjen sitomisen”. Lisääntyvä kielellinen kyky mahdollistaa uusien kehi-

tystehtävien työstämisen leikkien ja sisäisen puheen avulla (Vuorinen, 1997, s. 144–146). 

Ymmärrystä voidaan välittää yhä enemmän sanallisesti huomioiden lapsen kielellinen kom-

petenssi; kasvattajilla on usein taipumus yliarvioida lapsen kielellistä ymmärryskykyä ja 

odottaa lapsen toimivan liian varhain sanallisten ohjeiden mukaisesti (Hakanen, 1999, s. 39). 
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Lyytikäinen (1992, s. 426) kirjoittaa lapsiterapeutin tehtävästä verbalisoida lapsen tunteita 

soveltaen oman verbalisointinsa lapsen kehitystasolle auttaen ”lasta ilmaisemaan ulkoisia ja 

sisäisiä havaintojaan”, jolloin lapsi saa välineitä tunteidensa ja toiveidensa jakamiseen. Lapsi 

saa helpotusta vaikeille tunteille voidessaan keskustella niistä. Tunteista puhumisen avulla 

lapsi saa ”pelottavat tunteensa ja kuvitelmansa hallintaansa” (m.t., s. 426). 

 

5.) Aggressiivisuuden hallinta. Lapsi: Voinko rauhoittaa itse itseni samalla tavoin, kuin 

kasvattaja/kehitysobjekti rauhoittaa ja lohduttaa minua? Uskallanko kiukutella vai hylkääkö 

vanhempi, jos hän pahastuu minuun? Erillisyyden tiedostuessa lapsi vahvistaa omnipotens-

sin ja autonomian tunnettaan. Lapsen käytös on välillä uhmakasta ja vaiheelle on tyypillistä 

toistuvat kiukkukohtaukset ja voimakkaat oman tahdon ilmaukset. Aggressiota lisää myös 

liikkumiskyvyn myötä lisääntyneet rajoitukset, joita lapsen on opittava sietämään. Toisaalta 

lapsi pelkää äidin (kehitysobjektin) kadottamista ja omnipotentin tunteen menettämistä. 

(Arajärvi, 1992, s. 44–46).  Kaksivuotiaalla on jo kyky säädellä toimintaansa vanhempien 

toiveiden mukaisesti. Äidin osoittama paheksunta on pelottavaa, koska lapsi tiedostaa jo, 

että äidin tarjoama hoiva riippuu tämän rakkaudesta ja hyväntahtoisuudesta. Lapsi tottelee 

vanhempiaan saadakseen hyväksyntää ja samalla hän oppii, mikä on kiellettyä ja mikä sal-

littua.  (Furman, 1987, s. 213.) Yksilöitymättömässä mielessä toistuvilla voimakkaan ag-

gressiivisuuden hallitsemilla ristiriitatilanteilla voi olla vaikutusta rauhoittavien kokemusten 

myötä syntyvien, itsen hallinnan mahdollistavien, mielikuvien liian vähäiseen kertymiseen, 

mikä voi olla riski funktionaalisesta suhtautumistavasta luopumiselle ja itse- ja objektikons-

tanssin saavuttamiselle (vrt. Tähkä, 2001; luku 4.2.2). Kärjistyneet ongelmat uudelleenlä-

hentymisvaiheessa voivat johtaa tarvitsevuuden kieltämiseen, takertumiseen omaan omni-

potenssiin tai samaistumiseen idealisoituihin vanhempiin (Vuorinen, 1997, s. 60, 117–118).  

 

Sinkkonen (1997, s. 163) kirjoittaa erillisyyden ja läheisyyden välillä kamppailevan lapsen 

vanhempien tehtävästä: ”Heidän on jaksettava olla emotionaalisesti saatavilla silloinkin kun 

lapsen käytös on uhmakasta. Heidän tulisi kyetä suhtautumaan ymmärtävästi lapsen itsenäi-

syyskamppailuun ja samalla asettamaan hänen käyttäytymiselleen rajat”. Kasvattajan on ky-

ettävä ottamaan lapsen kiukku vastaan, jotta lapsi oppisi, ettei vihasta seuraa mitään peruut-

tamatonta: kukaan ei mene rikki hänen kiukuttelustaan eikä häntä hylätä, ”vaikka tämä olisi 

kuinka kamala”. (Sinkkonen, 1997, s. 79.) Myös Arajärvi (1990, s. 20) painottaa turvallisten 

rajojen merkitystä yksilöitymistä edeltävän kehitysvaiheen aikana: ”Lapsi tarvitsee turvalli-

set rajat, hän ei saa lyödä, purra, sylkeä tai tehdä esineille pahaa, aikuisen tulisi estää nämä.” 
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vanhempiensa välisiä eroja valiten esikuvakseen yleensä sen vanhemman, jolla havaitsee 

enemmän fyysistä samankaltaisuutta. (K. Brummer, 2005, s. 32; Vuorinen, 1997, s. 160). 

Oman sukupuolensa ”superedustaja”, idealisoitu esikuva, on lapsen arvioivasti valikoivien 

samaistusten motiivi (Tähkä, 2001, s. 159). Lapsen suhde vanhempiinsa jatkuu yksilöitymi-

sen jälkeen dyadisena, kun molemmat vanhemmat saavat lapsen mielessä merkityksen yk-

silöllisinä objekteina edustaen lapselle joko ideaalista itseä tai rakkausobjektia. Dyadista 

suhdetta vanhempiin voidaan kuvata liikkumisena janalla, jonka toisessa päässä on äiti ja 

toisessa isä, ja jossa lapsi hakeutuu mm. oidipaalisen objektin tarpeestaan ja affekteistaan 

riippuen toisinaan toista lähemmäs ja kauemmas toisesta. (K. Brummer, 2005, s. 34). 

 

Itse- ja objektikonstanssin saavuttanut lapsi muodostaa käsitystä toisen sisäisestä maailmasta 

tavoitteenaan ymmärtää toista, jotta voisi pyrkiä olemaan osa toisen kokemusmaailmaa. 

Tähkän (2001, s.162) sanoin uudenlaisen yhteyden tavoittaminen on lapselle ”äärimmäisen 

tyydyttävä kokemus, riemukas objektin jälleenlöytäminen, joka palauttaa molempien osa-

puolten kokemuksellisen olemassaolon toistensa sisäisissä maailmoissa”. Lapsi haluaa olla 

kehitysobjektin sisäisessä maailmassa rakastettu ja hyväksytty, jotta ei tulisi tämän hylkää-

mäksi ja tunteakseen itsensä rakastetuksi (m.t., s. 156). Yksilöitymisen jälkeen lapselle on 

mahdollista idealisoida vanhempiaan sekä rakkausobjekteina että esikuvina. Lapsi käyttää 

objektisuhteitaan, yleensä isää ja äitiä, samaistuskohteinaan haluten tulla vuorotellen mo-

lempien kaltaiseksi oidipaalisten toiveidensa mukaisesti rakentaen persoonallista identiteet-

tiään. Lapsi rakentaa sekä omaa identiteettiään että mielikuvaa toisen sisäisestä maailmasta 

informatiivisten samaistusten avulla tulkiten objektin sanallisia ja sanattomia viestejä ja sa-

maistuen objektin emotionaaliseen tilaan. (Tähkä, 2001, s. 157, 160.)  

 

Lapsi ymmärtää pian, että toinen vanhempi onkin kehitysobjektille (yleensä isä äidille) uu-

della tavalla rakkaampi, ja haluaa päästä vanhempiensa väliin molemmille tärkeimmäksi. 

Lapsella herää toiveita saada äidin kanssa lapsi kuten äiti on isän kanssa saanut. Fallinen 

kuvitelma itsestään mahtavan isän kaltaisena äidin rakkauden voittajana vuorottelee häpeän, 

pienemmyyden ja raivon tunteiden kanssa. (K. Brummer, 2005, s. 34–39; Vuorinen, 1997, 

s. 151–165.) Fallisessa vaiheessa sukuelinten kiihottumisen purkamiseen ei ole ympäristön 

hyväksymiä keinoja, lapsi jää alkutekijöissään olevan seksuaalisuutensa kanssa yksin (Myl-

lärniemi, 2006, s. 103; luku 3.2.2). Seksuaaliset toiveet kohdistuvat oidipaalisessa vaiheessa 

rakkausobjektiin: tyttö yrittää miellyttää ja jopa liehitellä isää, ja pojan suhdetta äitiin kuvaa 

hellä huolenpito (Arajärvi, s 1992, s. 48).  
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tukee kehitystehtävien onnistunutta läpikäymistä sekä Yliminän ja Minäihanteen muodostu-

mista tasapainoisen persoonallisuuden rakenteiksi. 

 

1.) Itsen kokeminen falliseksi, ihailluksi ja vanhemmille tärkeäksi esi-oidipaalisessa 

vaiheessa. Lapsi: Olenko malliyksilö oman sukupuoleni edustajana? Olenko tärkeä vanhem-

pieni mielessä? Voinko tulla kastroiduksi (poika)? Olenko kastroitu (tyttö)? Kolmivuotias 

lataa ruumiinsa tärkeydellä ja hyvillä ominaisuuksilla, mistä syystä kehitysvaihetta nimite-

tään myös fallisnarsistiseksi vaiheeksi. Lapsi on vielä uhmakas ja haluaa voida päättää itse 

monista asioista. Omat aggressiiviset ajatukset tuntuvat pelottavilta, koska lapsi elää vielä 

maagisen ajattelun vaihetta uskoen vanhempiensa tietävän ajatuksensa ja rankaisevan häntä 

niistä. Käsitykset naisen sukuelinten puuttumisesta saattavat lisätä pelkoa kastroiduksi tule-

misesta. Lapsi kaipaa paljon vanhemman rakkautta ja ihailua, jota heidän olisi riittävästi 

kyettävä osoittamaan lapselle tämän aggressiivisista ilmaisuistaan huolimatta. (K. Brummer, 

2005, s. 30–31.) Brummer (m.t., s. 31) kirjoittaa kasvattajan vastaamisesta itsetunnoltaan 

vielä hauraan kolmivuotiaan kehitystarpeeseen seuraavasti: ”Tämänikäisille lapsille on eri-

tyisen tärkeää saada tilanteeseen sopivaa (adekvaattia) palautetta omasta olemuksestaan, 

omista taidoistaan ja kyvyistään. Palautteen tulisi olla todellista ja sopia mahdollisimman 

hyvin yhteen lapsen omien havaintojen kanssa. Nolaaminen ja mitätöiminen on erityisen 

haavoittavaa.” Lapsi matkii idealisoimaansa objektia asioissa, joissa hän pyrkii olemaan 

vanhempansa kaltainen. Tähkän mukaan tavalla, jolla vanhemmat suhtautuvat lapsen mat-

kimiseen, on oleellinen merkitys lapsen normaalin itsetunnon kehitykselle. Suhtautumista-

vasta riippuen matkimisyritys voi johtaa ”nöyryytykseen, häpeään ja matkimisyrityksestä 

luopumiseen” tai samaistumiseen matkittuun ominaisuuteen ja itsen kokemiseen arvokkaana 

ja hyväksyttynä (Tähkä, 2001, s. 159).  

 

2.) Oidipaalisten toiveiden mahdottomuuden huomaaminen ilman liiallista häpeää, 

pienemmyyden tunnetta ja pettymystä – tasapainoisuutta edistävän Yliminän kehitty-

minen. Lapsi: Olenko rakastettu ja hyväksytty rakkausobjektin mielessä? Voinko voittaa 

vanhempani rakkauden ja syrjäyttää kilpailevan vanhemman? Voivatko pelottavat ja tuhoa-

vat ajatukseni voittamatonta vanhempaa tai kadehdittavaa sisarusta kohtaan toteutua? 

Lapsi on epävarma ruumiistaan ja sen kelpaamisesta rakkausobjektille. Vanhempien osoit-

tama hyväksyntä ja ihailu vähentää lapsen riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tun-

netta. Lapselle ei saisi kuitenkaan muodostua käsitystä, että hän voisi saada vanhempansa 

rakkauden kokonaan omakseen, mikä on mahdollista yksinhuoltajaperheissä ja silloin, kun 
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toinen vanhempi on etäinen (Vuorinen, 1997, s. 170; luku 4.3.1). Kasvattajat tukevat oidi-

paalisen vaiheen tasapainoista etenemistä, jos he kykenevät toimimaan triadisessa suhteessa 

osoittaen lapselle rakkautta ja hänen kaipaamaansa ihailua, mutta osoittaen samalla lapselle, 

että vanhempien välillä (tai yksinhuoltajan mielikuvissa jotakin aikuista kohtaan) on sellaista 

rakkautta, johon lapsi ei voi osallistua. Klockars (2006, s. 127) kuvaa oidipaalisessa vai-

heessa olevan vanhempiensa parisänkyyn haluavan lapsen tuskaa suureksi, ”kun hän ei tiedä 

haluaisiko hän isän ja äidin sanovan kyllä vai ei”, ja hänen mukaansa vanhempien tehtävänä 

on lähettää lapsi pois, mikä tapahtuu useimmiten ”hienovaraisesti ja vähitellen” – tilantee-

seen ole yksinkertaista ja yhtä oikeaa ratkaisua. Vuorisen (1997, s. 163) mukaan kasvattajat 

kykenevät tukemaan lasta oidipaalisten toiveiden torjunnassa sitä paremmin, mitä toimi-

vampi heidän parisuhteensa on. Yksilöitymiskehityksen onnistunut läpikäyminen tukee oi-

dipaalisista toiveista luopumista ilman nöyryytyksen ja häpeän voimakkaita kokemuksia, 

joten oidipaalisen vaiheen onnistumista edistää kasvattajan kyky asettaa lapselle rajat ilman 

turhia autonomian tunteen (itsemääräytyvyyden) loukkaamisia. Omnipotenttiin tunteeseen 

turvautuva lapsi ei kykene hyödyntämään oidipaalista kilpailijaansa Minäihanteen rakenta-

miseen ja jää riippuvaiseksi ympäristöstä suuruuskuvitelmiensa peilinä. Pakonomaisesti tar-

vitseva, erillistymisen kehityksessä epäonnistunut lapsi voi kokea tappion murskaavana, jol-

loin oidipaalisen vaiheen nöyryytyksen kokemukset saattavat johtaa ujouteen, arkuuteen ja 

riippuvuuteen ympäristön huomiosta. (Vuorinen, 1997, s. 164–168; luku 4.2.) 

 

Kasvattaja voi tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja niiden kanssa toimeen tulemisessa 

ymmärtämällä lapsen puolesta hänen tunnetilojaan ja välittämällä ymmärryksensä lapselle 

tavalla, jolla käsittämätön tai pelottava tunne saa mielekkään merkityksen (vrt. luku 3.3). 

Tunteiden sanoittaminen ja selventäminen ovat suosittuja menetelmiä psykoterapiassa, joten 

hyödynnän niiden kuvaamisessa lasten psykoterapiaa koskevaa kirjallisuutta. Airas & 

Enckell (2005, s. 93) kirjoittavat, että ”potilas tuo itseään helpommin esiin, jos hän kokee 

itsensä ymmärretyksi tai jos hän kokee terapeutin ainakin pyrkivän ymmärtämään häntä”. 

Terapeutilta edellytetään kykyä eläytyä lapsen kokemusmaailmaan, jotta hän voi ymmärtää 

lapsen sanatonta ja sanallista kieltä (Pylkkänen, 2008, s. 241). Lapsen syvempi ymmärtämi-

nen edellyttää myös riittävää tietoutta hänen kehityshistoriastaan ja psyyken eri kehitysvai-

heista lapsuudessa, kuten kokemuksen muodoista, kantanäkyyn liittyvistä fantasioista ja oi-

dipaalisen vaiheen tunnemyrskyistä (Airas & Enckell, 2005, s. 93). Kasvattajalta edellyte-

tään terapeutin tavoin riittävää ymmärryskykyä, kykyä empatiaan, jotta hän voi tavoittaa 

kasvavan kokemus- ja elämysmaailmaa. 
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Kasvattajan ja terapeutin tehtävät eroavat ainakin siten, että terapeutti välttää sosiaalista-

mista ja opettamista, (terapeutit käyttävät kasvatuksen käsitettä viitatessaan em. menetel-

miin, ks. Pylkkänen, 2008. s. 241; Airas & Enckell, 2005, s. 90), kun puolestaan kasvattajan, 

joka ei ole kouluttautunut psykoterapeutiksi, on syytä välttää lapsen ilmaisemien tunteiden 

ja kokemusten syvälle menevää tulkitsemista lapselle. Näen sen sijaan verbalisaation ja kla-

rifikaation käytön sopiviksi menetelmiksi myös kasvatuksessa, kun niitä käytetään parem-

man ymmärryksen välittämiseksi kasvavalle tavalla, joka lisää kasvavan itseymmärrystä 

(vrt. luku 3.3). Klarifikaation (selventämisen) tavoitteena on tukea tunteiden tunnistamista 

kuvaamalla terapoitavalle, minkälaisia hänen kokemuksensa ja tunteensa ovat ja miten ne 

liittyvät muihin kokemuksiin ja tunteisiin. Kokemusten tullessa empaattisesti kuvatuksi lapsi 

voi rakentaa mielikuvia kokemuksistaan, jolloin ne tulevat ymmärrettäviksi. (Airas & En-

cell, 2005, s. 102–103.) Klarifikaation avulla ”lapsi saa kuvan siitä, mitä hänessä itsessään 

tietyissä tilanteissa tapahtuu, miten hän reagoi tiettyihin tilanteisiin ja tiettyihin tunteisiin” 

(Valtonen, 1986, s. 97). Tunteiden ja kokemusten selventämisen myötä lapsi kykenee ym-

märtämään itseään ja toisia paremmin, ja realiteettien ymmärrys sekä kyky toimia tilanteen 

edellyttämällä tavalla lisääntyvät (m.t.). 

 

Ahdistusta herättävät vaikeat ja pelottavat tunteet eivät häiritse persoonallisuuden tasapai-

noista kehitystä, kun lapsi on voinut käsitellä ne. Kaikkia pelkoja ei tulisi kuitenkaan selittää 

pois, sillä kohtuulliset externalisoidut pelot tukevat lapsen psyykkistä tasapainoa lapsen voi-

dessa ulkoistaa sisäiset kauhunsa (K. Brummer, 2005, s. 35). On myös mahdollista, että lii-

allisella tunteiden ja kokemusten selventämisellä lapsen kokemusmaailmaa ymmärtämätön 

kasvattaja vahvistaa lapsen käsitystä kasvattajan maagisista ominaisuuksista ja kokee tul-

leensa ”paljastetuksi”. Ilman riittävää ja onnistunutta empaattista ymmärtämistä kokemusten 

ja tunteiden selventäminen voi mahdollisesti lisätä lapsen pelkoa ja voimattomuuden tun-

netta kasvattajaa kohtaan, lisätä kehitysvaiheelle ominaista rangaistuksen pelkoa sekä hidas-

taa realiteettien ymmärtämistä vahvistaessaan lapsen maagista ajattelua. Tunteiden tukemi-

sen tavoite ei silloin toteutuisi vaan klarifikaation seuraukset voisivat hidastaa persoonalli-

suuden tasapainoista kehitystä. 

 

3.) Motivoivan Minäihanteen rakentuminen. Lapsi: En voi voittaa vanhempani rakkautta 

kokonaan omaksi, mutta voinko tulla ihailemani vanhemman kaltaiseksi aikuisena ja löytää 

silloin uuden rakkauden kohteen? Olenko hyväksytty kavereiden keskuudessa? Arvostavatko 
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ikätoverit ja perheen ulkopuoliset tutut aikuiset minua ja suorituksiani? Kilpaillessaan van-

hempansa rakkaudesta lapsi pyrkii olemaan kilpailijakseen kokemansa vanhemman kaltai-

nen idealisoiden tämän ominaisuuksia. Hyväksyttyään vanhempiensa parisuhteesta ulkopuo-

lelle jäämisen lapsen toimintaa motivoi persoonallisuuden uusi rakenne, Minäihanne, johon 

lapsi liittää idealisoidun vanhempansa ominaisuuksia. Hyvin toimiva Minäihanne motivoi 

lasta asettamaan itselleen tavoitteita vahvistaen lapsen aloitteellisuutta sekä tunnetta autono-

miasta ja itsemääräytyvyydestä. Minäihanne auttaa lasta hyväksymään ulkopuolelle jäämi-

sen, riittämättömyyden ja pienemmyyden tunteet, kun lapsi uskoo voivansa toteuttaa kadeh-

timiansa asioita aikuisena. Oidipaalisista toiveista luopuminen ilman liian voimakkaita nöy-

ryytyksen, syyllisyyden ja häpeän tunteita edistävät tasapainoisen Yliminän kehittymisen 

lisäksi myös toimivan Minäihanteen syntymistä. (M. Brummer, 2003, s. 83; Erikson, 1982; 

luvut 3.2.2, 4.3.1.) Hyvän itsetunnon perusta on sellainen Minäihanne, joka ei ole liian 

etäällä tai lähellä lapsen minäkokemuksesta toimien jatkuvasti sisäisenä kannustimena. Mi-

näihanne lisää lapsen sisäistä itsemääräytyvyyden ja autonomian tunnetta hänen voidessaan 

kokea asettavansa itse omat tavoitteensa. (Vuorinen, 1997, s. 166–167.) Tavoitteita kohti 

pyrkiminen tuottaa mielihyvää Minäihanteelle kelpaamisesta: ”Mielihyväminä ilmenee nyt 

lapselle tavoittelemisen arvoisina asioina, joihin hän voi pyrkiä realiteetin rajoissa” (m.t., s. 

167).  

 

Lapsi vertaa itseään ja suoriutumistaan ikätovereihin ja muodostaa käsitystään itsestään ja 

kyvyistään toisten palautteesta. Kasvattajalta vaaditaan herkkyyttä ymmärtää ikävaiheelle 

tyypillinen haavoittuvuus ja muotoutumassa oleva käsitys omasta kelpaamisestaan kodin ul-

kopuolella. Uusien taitojen oppiminen tukee itseluottamusta, kun lapsen kädentaidot, luo-

vuus ja liikunnallisuus kehittyvät. Kasvattajan osoittama arvostus ja iloitseminen lapsen op-

pimisesta ja osaamisesta tukevat lapsen halua oppia ja kehittyä. Kasvattajan iloitseminen 

lapsen taidoista ja yrittämisestä sekä arvostelun välttäminen tukevat lapsen innostuneisuutta, 

uteliaisuutta ja uuden oppimisesta nauttimista, ja ehkäisevät turhia riittämättömyyden ja hä-

peän kokemuksia. (Ks. Arajärvi, 1992, s. 48–49; luku 3.2.3.) Kasvattaja tukee omaehtoisuu-

den ja aloitteellisuuden toteutumista jättämällä suunniteltuun varhaiskasvatustoimintaan ti-

laa lapsen luovuudelle ja omille ideoille (ks. STAKES, 2006, s. 24.). 

 

Sisarukset ja muut lapset auttavat hyväksymään oman pienuuden ja ulkopuolisuuden tunteita 

(Kalliala, 2008, s. 70; Vuorinen, 1997, s. 168). Lapsella on mahdollisuus käsitellä vaikeita 
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tunteitaan leikeissä toisten lasten kanssa, kun sosiaaliset taidot ja verbaalinen kyky kehitty-

vät. Ikätovereiden kanssa voidaan leikkien avulla työstää esimerkiksi kantanäkyyn, (jolla 

tarkoitetaan kuvitelmia ja fantasioita siitä, mitä vanhempien makuuhuoneessa tapahtuu), liit-

tyviä teemoja aikuisilta salassa (Airas & Brummer, 2003, s. 174). Lapsen kyky leikkiin on 

lähtöisin varhaisesta hyvästä hoivasta, jolloin kehitysobjektin avulla lapselle syntyy transi-

tionaalinen tila itsen ja toisen välille sekä kyky symbolisaatioon (ks. luvut 4.1.3, 4.2.3; Airas 

& Brummer, 2003, s. 166). Kasvattaja tukee lapsen mahdollisuutta leikkiin mm. luomalla 

leikkiin motivoivan virikkeellisen ympäristön ja turvalliset puitteet sekä sallimalla leikille 

aikaa (Kalliala, 2008. s. 49–60; 2003, s. 204–208).  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

 

 

Jäsensin edellisessä luvussa 0–6 -vuotiaan lapsen mielen rakentumisen vaiheet pääosin Mah-

lerin (1979; 1985, ym.) ja Tähkän (2001) objektisuhdeteorioiden pohjalta. Tasapainoista per-

soonallisuuden kehitystä tukevaa kasvatusta määritellessäni etsin kasvattajan toimintaan 

viittaavia huomioita psykoanalyysin kehitysteorioihin tukeutuvista kirjoituksista, ja hyödyn-

sin myös aiemmissa luvuissa määrittelemiäni käsitteitä ja teorioita. Mielen rakentumisen 

vaiheiden jäsennyksestä käy ilmi, että psyyken keskeiset kehitysvaiheet varhaislapsuudessa 

ovat eriytyminen noin 5–9 kuukauden iässä, yksilöityminen noin 3 -vuotiaana ja oidipaali-

nen vaihe 3 ja 6 ikävuoden välillä. Yksilöitymistä edeltää noin 18 kuukauden iässä alkava 

uudelleenlähentymisvaiheen nk. uhmaikä, jota voidaan pitää yksilöitymisen kannalta mer-

kittävänä kehitysvaiheena. 

 

Olen joutunut pohtimaan kysymystä, kuka on milloinkin lapselle kehitysobjekti. En ole löy-

tänyt siihen suoraa vastausta kirjallisuudesta, mutta psykoanalyyttisten tutkimusten valossa 

äidin tai muun ensisijaisen hoitajan rooli on Minän/itsen syntymisessä ja varhaisessa kehi-

tyksessä merkittävin. Isän rooli nähdään myös tärkeänä: isän roolia on kuvattu äidin ja lapsen 

välisen suhteen tukijana sekä äidin jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtijana, mutta myös 

isän ja lapsen suhde nähdään alkavan jo ihan varhain. Isällä nähdään olevan erityisesti mer-

kitystä yksilöitymiskehityksessä lapsen äidistä irrottautumisen prosessin tukena. Olen 

useista käyttämistäni lähteistä poiketen välttänyt äidistä puhumista ensisijaisena kehitysob-

jektina, koska esimerkiksi yksinhuoltaja-isä on luonnollisesti lapsensa ensisijainen hoitajia 

ja kehitysobjekti varhaisvaiheista alkaen. Yksilöitymisen jälkeen persoonallisuuden kehi-

tyksen kuvataan tapahtuvan ensin dyadisessa ja sitten triadisessa suhteessa molempiin van-

hempiin. Yksilöitymisen jälkeiseen persoonallisuuden kehitykseen oidipaalisen kehitysvai-

heen aikana kehitysobjektina voidaan nähdä olevan tilanteesta riippuen ensisijaisesti se hen-

kilö, jonka palautteesta lapsi milloinkin peilaa käsitystä itsestään ja jonka kaltaiseksi lapsi 

milloinkin haluaa tulla. Muidenkin kasvattajien toiminnalla voi olla kuitenkin vaikutusta ke-

hitystehtävien onnistumiseen: kuka tahansa voi esimerkiksi tukea lasta tunteidensa ymmär-

tämisessä tai vaikeuttaa tunteiden käsittelyä torumalla lasta liikaa niiden ilmaisusta. Tasa-

painoista persoonallisuutta tukevan kasvatuksen voidaan ajatella koskettavan kaikkia alle 
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johdonmukainen holding-ilmapiiri sekä kehitysobjektin oma mielihyvä, joka välittyy lap-

selle tarpeiden tyydyttämisessä. Kehitysobjektin tärkein rooli itsekokemuksen synnyssä ja 

vahvan ydinminuuden kehityksessä on vauvan tunnetilojen kannattelija, säiliö, joka käsitte-

lee lapsen tunteet hänen puolestaan ja välittää ne lapselle sopivasti muokattuna ja sulatettuna 

muuttaen sietämättömän hädän siedettäväksi. Oman ruumiin rajojen tunnistamista ja ruu-

miin kokemista hyvänä, tyydytystä tuottavana, tukee kehitysobjektin lämmin kosketus ja 

kokonaisvaltainen hyvä hoiva sekä lapsen viestien ja aloitteiden kunnioittaminen vuorovai-

kutuksessa. 

 

Millä tavalla edellä kuvattu kasvattajan (kehitysobjektin) adekvaatti kehitystarpeisiin vas-

taaminen on yhteydessä luvussa 3.3 käsittelemääni kasvatukseen ja kasvuun? Kasvatuksen 

interaktiotapahtuman tavoitteena on tässä tutkielmassa tasapainoisen persoonallisuuden ke-

hittyminen, jonka nähdään toteutuvan kasvavan autonomian (itsesäätelyn) ja itseymmärryk-

sen lisääntyessä. Psyykkinen itsesäätely ei ole mahdollista ennen kokemusmaailman syntyä, 

itsen eriytymistä, joten itsekokemuksen turvallinen eriytyminen on ihmisen loppuelämän 

kannalta hyvin merkittävä. Psyyken kehityksen tukemisessa on siksi tärkeää itsekokemuksen 

synnyn mahdollistaminen riittävän hyvän hoivan avulla. Samana pysyvän kehitysobjektin 

(yleensä äidin) tarjoamat onnistuneet tyydytystilanteet ovat edellytys lapsen sisäiselle tyy-

dytysmielikuvalle, kokemusmaailman perustalle, jonka avulla lapsi kykenee odottamaan 

tyydytyksen saapumista ja rauhoittamaan itseään. Itsekokemuksen synnyttyä kehitysobjekti 

ymmärtää lapsen tunnetilat hänen puolestaan, tulkitsee ja kannattelee niitä ja välittää ym-

märryksensä lapselle. Kehitysobjektin peilatessa lapsen tunnetiloja käsittämätön tunne saa 

merkityksen lapsen kokemusmaailmassa ja tulee lapselle ymmärrettäväksi ja siedettäväksi. 

Kehitysobjekti samastuu lapsen tunnetilaan, mutta ei välitä tunnetta samanlaisena, kuten it-

kua itkuna, vaan välittää lapselle ymmärtävänsä lapsen pahaa oloa ja samalla rauhoittaa ja 

tyynnyttää lapsen välittämällä oman, rauhallisen ja rauhoittavan, tunnetilansa. Lapselle si-

säistyy rauhoittavan objektin mielikuva, ja tuon ”kokonaan hyvän objektin” mielikuvan 

avulla lapsi kykenee säätelemään tunnetilojaan yhä enemmän itse. Mielikuva rauhoittavasta 

toisesta on itsekokemuksen ja symbolikyvyn alku, mutta myös sen säilyttäminen ja ajattelu-

kyvyn kehittyminen edellyttävät adekvaattia tarpeisiin vastaamista ja tunnetilojen kannatte-

lua. Ensimmäinen elinvuoden hyvän hoivan merkitystä ei siis voida liikaa korostaa. 
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kehitystarpeensa mukaisesti rakkausobjektinsa ja ideaaliobjektin, jonka kaltaiseksi pyrkiä. 

Lapsen on mahdollista huomata oidipaalisten toiveidensa mahdottomuus, jos kasvattaja vä-

littää lapselle käsityksen, että hänen rinnalleen on varattu paikka ensisijaisesti jollekin aikui-

selle, yleensä toiselle vanhemmalle: lapsen tulisi lopulta ymmärtää, ettei hän voi saada van-

hempansa rakkautta kokonaan omakseen. Lapsen kehitystehtävänä on myös hyväksyä, ettei 

voi toteuttaa seksuaalisia toiveitaan vanhempiensa kanssa. Vanhempien hyvä parisuhde ja 

yksihuoltajan myönteinen suhtautuminen lapsen toiseen vanhempaan tukevat lapsen mah-

dollisuutta valita oidipaaliset objektinsa ja lopulta huomata oidipaalisten toiveiden mahdot-

tomuus. Vanhempien parisuhteesta ulkopuolelle jääminen tulisi tapahtua ilman liian voima-

kasta nöyryytyksen ja häpeän kokemusta. Kasvattajien osoittama hyväksyntä vähentää lap-

sen riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunnetta. Yliminän muodostumisen myötä 

lapsi torjuu oidipaaliset toiveensa, joten kyky torjuntaan on tasapainoisen persoonallisuuden 

kehityksen kannalta tärkeää oidipaalisessa vaiheessa. Yliminä on vanhempien ja ympäristön 

rajoituksista ja vaatimuksista sisäistetty ääni, joka ohjaa lasta toimimaan ympäristön odotus-

ten mukaisesti silloinkin, kun kasvattajia ei ole läsnä. Hyvin toimivan Yliminän muodostu-

minen lisää siten lapsen itsesäätelyn kykyä. 

 

Minäihanteen muodostumista motivoivaksi sisäiseksi rakenteeksi edistää onnistunut yksi-

löitymiskehitys ja fallisnarsistisessa (esioidipaalisessa) vaiheessa samaistuminen idealisoi-

tuun objektiin. Tasapainoisuutta edistävän Minäihanteen muodostumiseen on hyvät edelly-

tykset, jos lapsi pyrkii oidipaalisessa vaiheessa olemaan kilpailijaksi kokemansa kehitysob-

jektin kaltainen voittaakseen nk. rakkausobjektin omakseen, ja jos hän kykenee luopumaan 

oidipaalisista toiveistaan ilman liian voimakkaita syyllisyyden ja nöyryytyksen tunteita. 

Lapsen oppiessa kehityksen myötä uusia taitoja hänen itsetuntonsa vahvistuu. Kasvattaja 

tukee lapsen halua harjoitella uusia asioita iloitsemalla lapsen osaamisesta. Kasvattaja voi 

tukea lasta tunteiden käsittelyssä sanoittamalla ja selventämällä epämääräisiä, vaikeita ja pe-

lottavia tunteita ja kokemuksia. Se edellyttää lapselta kykyä luottaa kasvattajaan ja kasvat-

tajalta kykyä empaattiseen samaistumiseen lapsen tunnetiloihin sekä herkkyyttä ja lapsen 

kokemusmaailman tuntemista ymmärryksen välittämisessä. Lapsi voi käsitellä vaikeita ja 

ristiriitaisia tunteitaan myös leikeissä toisten lasten kanssa, joten kasvattaja tukee lapsen 

mahdollisuutta työstää kehityksen tuomia haasteita luomalla puitteet turvalliseen ja virik-

keelliseen leikkiin. Leikissä ja luovassa toiminnassa lapselle tarjoutuu mahdollisuuksia to-

teuttaa itseään, mikä vahvistaa hänen autonomiaansa, itsetuntemustaan ja luottamusta omiin 

kykyihinsä. 
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haiskasvatuspalvelut kuuluvat opetustoimen piiriin ja niiden toimintaa suunnitellaan var-

haiskasvatusta koskevien lakien ja asetusten pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa varhaiskasvatuksen määritelmä sisältää tämän tutkielman kohteena olevan tasapainoi-

sen kasvun tukemisen: ”varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa 

kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista” (Stakes, 2005, s. 11). Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan myös ”suun-

nitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on lapsen kasvu taidoissa, ymmärryksessä ja sosi-

aalisessa osaamisessa” (Varhaiskasvatusta koskevan…, 2014, s. 14). Jokaisen kunnan vel-

vollisuus on laatia oma varhaiskasvatussuunnitelmansa paikkakuntansa ominaislaadun ja 

valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet huomioiden. Edelleen jokainen päi-

väkoti laatii oman suunnitelmansa kuntansa varhaiskasvatussuunnitelman ja omien pedago-

gisten suuntaustensa mukaisesti. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa on huomioitu tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä, ja suunnitelman keskiössä on hy-

vinvoiva lapsi. (Alila, ym., 2014; Kaskela & Kronqvist, 2012; STAKES, 2005.) Kronqvistin 

(2012, s. 18) mukaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostuvat ”hoidon, kasva-

tuksen ja opetuksen kokonaisuus, arvot ja lapsen tarpeiden herkkä huomiointi”.  Pedagogi-

sissa periaatteissa painottuvat oppimisen ilo ja leikin korostaminen (m.t.), joita myös tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan olisi syytä painottaa.  

 

Tämän tutkielman tulokset vahvistavat käsitystä kasvattajan vuorovaikutuksen laadun mer-

kityksellisyydestä lapsen kehityksessä, joten kasvattajien vuorovaikutustaitoihin olisi syytä 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi Kalliala (2008) on tutkimuksillaan osoit-

tanut, että päiväkotien ja kasvattajien välillä on suuria eroja siinä, kuinka sensitiivisiä ollaan 

vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Tässä tutkielmassa on korostunut hyväksyvän peilauksen 

merkitys persoonallisuuden rakentumiselle, joten varhaiskasvatuksen pedagogisissa periaat-

teissa olisi syytä entistä selkeämmin mainita, että jokaiselle lapselle tulisi suoda riittävästi 

hyväksyviä katseita ja kannustusta suoriutumisista. Kaikkien varhaiskasvatusalan kasvatta-

jien, koulutustasosta riippumatta, olisikin tärkeää reflektoida kriittisesti hyväksyvän peilauk-

sen toteutumista kasvatustoiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan. Varhaiskasvatuspalvelui-

den johtajien olisi tärkeää tuntea vastuunsa hallinnollisen johtamisen lisäksi pedagogisena 

johtajana eli varhaiskasvatustyön johtajana, mihin kasvatusorganisaatioiden johtajuus onkin 

jo kehittymässä (Hujala, Heikka & Halttunen, 2012, s. 297–298). Seuraavissa alaluvuissa 

esitän, kuinka tutkimustulokset voitaisiin huomioida varhaiskasvatuksen organisaatioiden 
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kiusata ja vahingoittaa toisiaan, ja jotta ristiriitatilanteet voidaan purkaa kasvattajan avulla 

(ks. Vienola, 2012, s. 168–169).  

 

Oman tahdon ja autonomian harjoittaminen kuuluvat myös yksilöitymistä edeltäviin kehi-

tystehtäviin, jotka vahvistuvat mm. ulostus- ja erittämistoimintojen hallinnan myötä. Kas-

vattajien herkkyys ”kuivaksi” opettamisessa ja lasten oman toiminnan rajoittamisessa tuke-

vat kehitystehtävien onnistumista. Rajojen pitäminen on tärkeää, mutta kasvattajien tulisi 

kyetä ennakoimaan tilanteet siten, että lapsi saisi enemmän onnistumisen kokemuksia ja hy-

väksyvää peilausta toiminnastaan kuin kielteistä palautetta. Lapsen aggressioiden purkami-

seen tulisi tämän tutkimuksen valossa suhtautua sensitiivisesti: lapsen tulee voida kiukutella 

ja saada kasvattajan kannattelua vihan, raivon ja pettymysten tunteille, mutta kasvattajan 

tulisi asettaa lasten toiminnalle turvalliset rajat siten, ettei kukaan vahingoita itseään, toisia 

tai ympäristöä (vrt. luku 4.2.3). Riittävät ulkoilut ja aktiivisen liikkumisen salliminen myös 

sisätiloissa vahvistavat lapsen liikkumistaitoja ja sen myötä autonomiaa, ja suovat kanavan 

aggressioiden purkamiseen hyväksytyllä tavalla. Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille 

ja kehitykselle onkin jo otettu huomioon varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja valta-

kunnallisessa varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksessa, joiden mukaan liikuntakasvatuksen 

tulisi olla monipuolista, tavoitteellista ja päivittäistä (ks. STAKES, 2005; Pönkkö & Sääks-

lahti, 2012, s. 136).  

 

Yli kolmivuotias yksilöitymisen saavuttanut lapsi ymmärtää, että toisella on omat kiinnos-

tuksen kohteensa ja tarpeensa, ja lapsi kykenee kasvaessaan yhä paremmin ottamaan toisten 

toiveet huomioon leikeissä ja yhteistoiminnassa. Yli kolmivuotiaiden lapsiryhmissä kehitys-

tehtävien työstämistä helpottaa virikkeellinen ja turvallinen leikkiympäristö, jolloin lapsi voi 

työstää kehitystehtäviään ja niiden tuomia ristiriitaisia ja vaikeita tunteita ikätovereiden 

kanssa. Yksilöitymisen jälkeen lapselle tulee tärkeäksi saada ihailua suoriutumisistaan. Lap-

selle on tärkeää, että hän tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksytty. Lapsen iden-

titeetin muodostumista tutkinut Mäkinen (2012, s. 105) kirjoittaa, että ”ilman nähdyksi tule-

mista ei ole identiteettiä”. Lapsi muodostaa käsitystä itsestään ja kyvyistään toisilta saa-

mansa palautteen perusteella, joten kasvattajien olisi syytä välttää lasta määrittelevää arvi-

ointia ja lasten paremmuusjärjestyksille altistamista sen mukaan, kuinka kukin suoriutuu eri 

toiminnoissa. Toisaalta on syytä huomioida, että myös lahjakkaan lapsen kehitykselle on 

edullista, jos hän voi kokea olevansa hyväksytty itsenään eikä pelkästään taitavuutensa takia. 

Monipuolisen, lasten ideoista lähtevän luovan toiminnan mahdollistaminen antaa jokaiselle 
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huomiota myös siihen, millä tavalla lapsen ympäristö vahvistaa tai ylläpitää hänen itsekoke-

mustaan vääristäviä puolustuskeinoja (vrt. Puolimatka, 2010). Psyyken kehityksen häiriöi-

den erottamista normaaliin kehitykseen kuuluvista ohimenevistä haasteista voisi helpottaa 

esimerkiksi taulukko/malli tässä tutkielmassa esitetyistä psyyken eri kehitysvaiheille tyypil-

lisistä psyykkisistä prosesseista ja puolustusoperaatioista, itsen ja toisen kokemisen tavasta 

sekä realiteettitajusta. Olisikin tarpeen selvittää, mikä ammattikunta voisi vastata adekvaa-

tilla tavalla lapsen psyykkisen kasvun tukemisesta silloin, kun ympäristön odotukset ja lap-

sen kyvyt ja toiminta eivät mene yksiin. Oppimisorientoitunut erityispedagoginen lähesty-

minen ongelmiin ei lisää lapsen subjektiivisista merkityksistä rakentuneen kokemusmaail-

man ja psyykensisäisen dynamiikan ymmärtämistä. Psyykkistä oireilua tai häiritsevää/poik-

keavaa käyttäytymistä olisi perusteltua lähestyä myös mielen kehityksen pysähtymien ja 

vääristymien sekä psyyken kehitystarpeiden, kuten tarvitsevuuden ja autonomiapyrkimyk-

sen, näkökulmista. Psyyken kehityksen havainnointi varhaiskasvatuksessa sekä kasvatus-

henkilöstön ja vanhempien ohjaus tarpeen vaatiessa sopisivat esimerkiksi erityisopettajan ja 

lastentarhanopettajan tehtäviin edellyttäen, että heidän koulutuksiinsa lisättäisiin opetusta 

psyyken kehitysteorioista, kuten objektisuhdeteorioista.  
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6 POHDINTA 

 

 

Tutkielmani aihe syntyi halustani ymmärtää kasvattajan toiminnan merkitystä psyyken ke-

hityksessä varhaislapsuudessa. Valitsin psykodynaamisen psykologian kehitysteorioita 

psyyken kehityksen tarkastelunäkökulmaksi, koska halusin ymmärtää persoonallisuuden ke-

hitystä kokemusmaailman ja psyyken sisäisen dynamiikan näkökulmista. Halusin myös sel-

vittää, miten dynaamisen psykologian kehitysteorioita tuntevat tutkijat ja psykoanalyytikot 

näkevät kasvatuksen merkityksen psyyken tasapainoisessa ja häiriintyneessä kasvussa. Tut-

kimusprosessin edetessä tutkimustehtäväksi muotoutui tasapainoisen persoonallisuuden ke-

hitystä tukevan kasvatuksen määrittely. Tutkimustehtävä jakautui kolmeen osaan: käsittei-

den ja taustateorioiden määrittelyyn, mielen rakentumisen vaiheiden jäsentämiseen ja tasa-

painoista persoonallisuutta tukevan kasvatuksen määrittelyyn.  Jokaisen osavaiheen tarkoi-

tuksena oli tehdä psyyken tasapainoista kasvua tukevan kasvatuksen määrittely perustelluksi 

ja määritelmien sisältöihin vaikuttaneet taustateoriat näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Mielen 

rakentumisen vaiheista keskeisiksi nousivat eriytyminen ensimmäisenä elinvuonna, yksilöi-

tyminen noin kolmivuotiaana ja oidipaalinen vaihe kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Ke-

hitysvaiheiden onnistunutta läpikäymistä edistävä kasvatus pitää jokaisessa vaiheessa sisäl-

lään säännöllisen perustarpeista huolehtimisen, turvallisuudesta huolehtimisen, kuten lapsen 

suojelemisen vahingoilta ja rajojen asettamisen, kasvattajan emotionaalisen lämmön, lapsen 

viesteihin ja aloitteisiin vastaamisen vuorovaikutteisesti lapsen tunnetilan huomioiden, lap-

sen tunnetilojen ymmärtämisen lapsen puolesta ja ymmärtämisen välittämisen lapsen ym-

märryskykyä vastaavalla tavalla sekä ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän välittämisen.  

 

Eriytymistä ja vahvan ydinminän syntyä edistää emotionaalisesti läsnäoleva sekä vauvan 

tunnetiloihin virittäytynyt ensisijainen hoitaja, joka vastaa vauvan itkuun ja tarpeisiin joh-

donmukaisella tavalla. Vuorovaikutuksessa on tärkeää vauvan tunnetilojen peilaus mm. kat-

seen, kosketuksen ja äänen avulla sekä vauvan viestien kunnioittaminen. Turvalliset rajat 

tulevat tärkeäksi uudelleenlähentymisen vaiheen kriisissä, kun pyrkimys autonomiaan saa 

lapsen koettelemaan rajojaan. Lapsi ymmärtää erillisyytensä mm. uusien liikkumistaitojen 

myötä, jolloin lapsi menettää kaikkivoipaisuuden tunteensa. Sopivan etäällä oleva kasvat-

taja, joka turvaa lapsen ja on jatkuvasti saatavilla, mahdollistaa autonomiaa vahvistavien 
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Psykoanalyyttinen suuntaus vaikutti aluksi niin hajanaiselta, että lähteitä ei ole ollut helppoa 

arvioida kriittisesti. Kirjoittaessani teoreettista jäsennystä mielen toiminnasta ja kehityksestä 

pääkäsitteiden merkitykset täydentyivät, muuttuivat ja yhdistyivät lähikäsitteiden merkityk-

siin. Ymmärrettyäni objektisuhdeteorian merkityksen psykoanalyysissa sain mielen raken-

tumisen jäsentämiseen ”punaisen langan”. Etsin kirjoituksia hakusanalla objektisuhde suo-

meksi ja englanniksi, ja vertasin lähteiden käsitteitä ja teorioita toisiinsa ja erityisesti Tähkän 

(2001) esitykseen mielen rakentumisesta. Mahlerin separaatio-individuaatioprosessin teoria 

avautui minulle uudella tavalla kirjoittaessani mielen rakentumisen vaiheita Tähkän (2001) 

jäsennyksen pohjalta. Objektisuhdeteoriat sekä esitykset mielen dynamiikasta ja rakentumi-

sesta perustuvat lukuisiin observaatiotutkimuksiin ja psykoanalyyttisiin tapaustutkimuksiin. 

Niiden kriittistä arviointia lähteitä valitessani ja käsitteitä määritellessäni auttoi syvällinen 

ja laaja perehtymiseni psykoanalyyttiseen kirjallisuuteen. Hermeneuttisen tutkimuksen pe-

riaatteen mukaisesti olen käyttänyt omia kokemuksiani ja käsityksiäni ymmärtämisen ja tul-

kinnan apuna pyrkien kuitenkin tavoittamaan tekstille tarkoitetun merkityksen. Varhaiskas-

vatusalan työkokemukseni ansiosta olen voinut liittää uutta tietoa kokemuksiini lapsista sekä 

aiemmin oppimiini teorioihin lapsen kehityksestä. Kriittisyyttä kuitenkin vaikeuttaa se, että 

en ole kouluttautunut psykoanalyytikoksi – psykoanalyytikon koulutuksen ja käytännön ko-

kemuksen avulla teorioita sekä niihin viittaavia tekstejä voisi sisäistää helpommin ja arvi-

oida luotettavammin.  

 

Haasteensa tutkimukseen toi myös se, että kasvatuksesta kirjoittaneet lastenpsykiatrit ja psy-

koanalyytikot eivät johdonmukaisesti esitä näkemyksiään psyyken kehityksestä, vaan viit-

taavat useisiin eri kehitysteorioihin. Tunnettu kasvatuksen ja psykologian asiantuntija, Jari 

Sinkkonen, perustaa kasvatukselliset huomionsa suurelta osin psykoanalyyttisiin teorioihin, 

mikä käy ilmi esimerkiksi hänen teoksestaan Lapsen kanssa (1997), mutta uusimmissa jul-

kaisuissaan hän viittaa paljon myös kiintymyssuhdeteoriaan. Tekstien tulkinta edellytti mi-

nulta laajaa perehtymistä psykoanalyyttisiin teorioihin, jotta kykenin esimerkiksi käsiteva-

lintojen avulla näkemään myös sellaisten kasvatusta koskevien huomioiden perusteita, joita 

ei ole kirjoitettu näkyviin. Lähdeviitteitä seuraamalla psykoanalyyttisia kehitysteorioita tun-

teva lukija voi tarkistaa, olisiko tullut tekstien tulkinnassa samaan johtopäätökseen. 

 

Teoreettinen jäsennys oli pitkä ja syvällinen prosessi, jonka myötä ymmärrykseni psykoana-

lyysin ja psykodynaamisen psykologian käsitteistä ja teorioista lisääntyi kirjoittamisen ja 
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Poliittisilla päätöksillä olisi tärkeää turvata varhaiskasvatuspalveluiden koulutetun henkilös-

tön riittävyys, jotta kasvattajien ja lasten herkkyyttä vaativien vuorovaikutussuhteiden kehi-

tys säilyisi myönteisenä, eikä häiriintyisi esimerkiksi vaaratilanteiden ja melun aiheuttaman 

jatkuvan rajoittamisen takia.  Kasvatushenkilökunnan riittävyys olisi tärkeää turvata erityi-

sesti pienten lasten ryhmissä, jotta voitaisiin vastata alle kolmivuotiaan lapsen tarpeeseen 

palata tutun aikuisen luokse tankkaamaan emotionaalista turvaa. Olen itse kokenut ja koh-

dannut lastentarhanopettajana eri päiväkodeissa toimiessani henkilökunnan riittämättömyy-

destä johtuvan kiireisen ilmapiirin, jossa lapsen kehitystarpeiden ja yksilöllisyyden huomi-

oiminen on todella haastavaa. Voitaisiinkin kysyä, onko Suomen lain mukainen henkilökun-

nan ja lasten suhdeluku sopiva? Eikö olisi tarpeen turvata lailla myös tilanteet, joissa henki-

lökunnan koulutuksista, sairauksista ja vaihtuvista työajoista johtuen kasvattajia on suh-

teessa lapsiin väliaikaisesti liian vähän, jolloin lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

on hyvin haastavaa? (Ks. esim. Raittila, 2013, s. 83.) 

 

Tutkimustulosten soveltamisessa kasvattajien ohjaukseen olisi tärkeää pyrkiä vahvistamaan 

kasvattajan empatiaa ja vastavuoroisuutta vuorovaikutuksessa kasvatettavan kanssa. Toisen 

kasvatukseen puuttumisessa on kuitenkin aina vaarana häiritä sen herkkyyttä vaativaa vuo-

rovaikutusta, koska kasvatukseen puuttuminen koetaan usein loukkaavana. Stern (1982, s. 

164) kirjoittaa vauvan ja hoitajan toimintaan puuttumisen riskistä seuraavasti: ”Se, että hoi-

tajat pystyvät erilaisiin hyvin tehokkaisiin vauvan herättämän sosiaalisen käyttäytymisen 

muotoihin, johtuu heidän vaistomaisesta luottamuksestaan omaan toimintaansa. (…) Mikäli 

tapahtumiin puuttumisesta on seurauksena itseluottamuksen heikentyminen, kasvattajalta 

viedään hänen tehokkain työvälineensä. Näin koko vuorovaikutuksen kehittyminen joutuu 

uhanalaiseksi.” Olisikin tärkeää, että kasvattajien vuorovaikutustoimintaan puuttuminen ta-

pahtuisi aina riittävällä herkkyydellä ja ammattitaidolla, erityisesti varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten puuttuessa päivähoidossa olevien lasten vanhempien kasvatukseen. 

 

Pidän tutkimusaihettani eettisesti tärkeänä, sillä se antaa välineitä kasvattajille lapsen hyvän 

elämän mahdollistamiseen. Nykyisessä taloudellista menestystä painottavassa yhteiskunnas-

samme on syytä suunnata kestävämpään onnellisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteluun turvaa-

malla jokaiselle lapselle mahdollisuus tasapainoiseen persoonallisuuden kehitykseen. Tä-

män kasvatuspsykologian tutkielman merkitys on yhteiskunnallistesti tärkeä, sillä lapsen 

persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ei ole otettu riittävästi varhaiskasvatuksen käytän-
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nöissä huomioon, saati varhaiskasvatusta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Tutki-

mukseni ansio on se, että psykoanalyyttisiin teorioihin perustuvat kirjallisuudessa hajanai-

sesti esitetyt kasvatukseen viittaavat huomiot on koottu yhteen käytäntöä hyödyttäväksi pa-

ketiksi, ja niiden perustelut on tuotu esiin mielen kasvua ja toimintaa koskevassa teoreetti-

sessa tarkastelussa. Toivon tämän tutkielman antavan uutta näkökulmaa pohdintoihin kas-

vatuksen tavoitteista sekä lapsen kokemusmaailman ja persoonallisuuden kehityksen huo-

mioimisen merkityksestä. 
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