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Tutkielma rakentuu psykologiasta polveutuvan käsitteen mentalisaatio ympärille. 

Mentalisaatio tarkoittaa halua ja kykyä ymmärtää omaa ja toisen käyttäytymistä mielentilojen 

pohjalta. Mentalisoimisen yhteydessä mielentiloilla tarkoitetaan käytöksen takana piileviä 

ajatuksia, kokemuksia, tunteita, toiveita, uskomuksia ja aikeita, jotka ohjaavat ihmisen 

käyttäytymistä. Oman ja toisen mielentilojen tarkastelu ja tulkinta edellyttää sekä reflektointia 

että tunnesäätelyn taitoja. Mentalisaation keskeisenä pyrkimyksenä on edistää 

vuorovaikutusta.  Mentalisaatiokyky luo valmiuksia mielen hyvinvoinnille sekä arjen 

moninaisissa sosiaalisissa ympäristöissä toimimiseen. 

 

Peruskoulu tarjoaa otollisen ympäristön mentalisaation soveltamiselle, sillä koulu on 

turvallinen ympäristö, jossa monipuolisia vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä on 

mahdollista harjoitella tavoitteellisesti. Kouluikä on lapsen mentalisaatiokyvyn kehittymisen 

kannalta merkittävä ajanjakso, jolloin koulu on avainasemassa tukemaan tätä kehitystä. 

Mentalisaatioteorian soveltaminen kouluun tukee niin yksilöiden kuin yhteisön hyvinvointia.  

 

Mentalisaation soveltamista kouluun on tutkittu vielä rajallisesti, mutta sen sijaan sosiaalisten 

ja emotionaalisten taitojen merkitystä oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointiin on 

kansainvälisesti tutkittu. Mentalisaatiossa tarvittavien taitojen, kuten tunnesäätelyn ja 

reflektoinnin yhteys oppilaiden hyvinvointiin sekä edelleen oppimiseen on kiistaton, mutta 

tutkimukset osoittavat koko kouluyhteisön hyötyvän mentalisaation soveltamisesta. 

 

 

Avainsanat: mentalisaatio, tunnesäätely, reflektiivinen toiminta, sosiaalinen vuorovaikutus, 

mielen hyvinvointi, peruskoulu 
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The core of our thesis is a concept of psychology namely mentalisation. Mentalisation means 

the desire and ability to understand one’s own and another’s behavior based on mental states. 

In the context of mentalisation, mental states are referred to as one’s own thoughts, experiences, 

feelings, desires, beliefs and intentions that underlie one’s behavior. The main aim of 

mentalisation is to improve interaction. Observing and interpreting one’s own and others states 

of mind requires both reflection skills and affect regulation skills. Mentalisation capacity 

creates readiness to function in diverse social environments of everyday life, which also 

promotes one’s mental health. 

The primary school offers a favorable environment to apply mentalisation, as the school is a 

safe environment in which diverse interaction skills and mentalising abilities can be practiced 

purposefully. School age is a significant period of time for the development of a child's 

mentalising ability, during which the school plays a key role in supporting this development. 

Applying mentalisation theory to school supports the well-being of individuals as well as the 

communal well-being.  

The research on the application of mentalisation to schools is limited. However, the importance 

of social and emotional skills in the well-being of students and the school community has been 

studied internationally. The link between the skills needed in mentalisation, such as affect 

regulation and reflective function, for pupils' well-being and further learning is undeniable, but 

simultaneously research shows that the whole school community benefits from the application 

of mentalisation. 

 

Keywords: mentalisation, affect regulation, reflective functioning, social interaction skills, 

mental health, primary school  
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1. JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintutkielma on sammumattoman tiedonjanon ja pohdinnan aikaansaannos, jota 

vie eteenpäin halu ymmärtää. Pohjimmaisena motivaationamme on ollut ennen kaikkea löytää 

näkökulmia oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Alun perin aloitimme 

tekemään kandidaatintöitämme erillään, mutta havaitsimme yhteisten pohdintahetkien kautta, 

että eri tutkimusaiheista huolimatta, olimme samojen kysymysten äärellä. Olimme molemmat 

kiinnostuneita selvittämään, mitä avoin vuorovaikutus ihmisten kanssa edellyttää ja kuinka sitä 

voitaisiin tukea koulussa. Huomattuamme, että olimme tutkijantaipaleellamme menossa 

samaan suuntaan, mutta eri polkua, tuntui luonnolliselta yhdistää polkumme ja jatkaa 

tutkimista yhdessä.  

 

Opiskelemme molemmat interkulttuurisessa luokanopettajankoulutuksessa, jossa moninaisuus 

ja kulttuurien välinen vuorovaikutus ovat keskiössä. Vuorovaikutus ja moninaisuus ovat olleet 

molempia yhdistäviä arvotekijöitä jo linjalle hakiessa sekä osana opintojamme ja 

ystävyyttämme. Opintojen valossa olimme molemmat kuitenkin pysähtyneet miettimään 

ihmisten välisen moninaisuuden kulttuurista painoarvoa ja mahdollisesti sen varjoon jäävää 

näkemystä ihmisen yksilöllisestä moninaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta itsessään. Tämä 

havainto motivoi meitä syventymään moninaisuuteen hieman eri näkökulmasta ja kasvatti 

haluamme ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen tuomaa hyvinvointia tarkemmin.  

 

Kysymys avoimesta kohtaamisesta ja sen edellytyksistä ihmisten välillä johdatti meidät 

edelleen kohti psykologian suuntaan ja kohti reflektion käsitettä, jota pidimme sillä hetkellä 

vuorovaikutuksen avaimena. Yhä syvemmin aiheeseen tutustuessamme ajauduimme 

sattumalta mentalisaation käsitteen ääreen, joka sillä hetkellä oli meille täysin uusi termi.  Ylen 

podcastissa viitattiin mentalisaatioon “avaimena parempaan yhteiseloon”, mikä kuulosti juuri 

siltä vuorovaikutuksen avaimelta, jota olimme etsineet.  

 

Lyhyesti mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä huomioida ja ymmärtää omaa ja toisen 

näkökulmaa ja tämän pohjalta vaikuttaa omaan toimintaan vuorovaikutustilanteessa. Tämän 

perustana on kyky nähdä itsensä ja toinen ainutlaatuisina yksilöinä, joilla on omat ajatukset, 

tunteet ja kokemukset. Aiheeseen syventyessämme alkoi käsityksemme vahvistua siitä, että 
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olimme päässeet avoimen vuorovaikutuksen ytimeen ja löytäneet samalla näkökulman 

hyvinvoinnin edistämiselle. 

 

Mentalisaatio on näyttäytynyt päällisin päin pitävän sisällään sen, mitä olimme lähteneet 

tavoittelemaan ja ensimmäinen ajatuksemme oli, että tätä on saatava kouluun! Varmuus kasvoi 

entisestään, kun löysimme aiheeseen uppoutuessamme psykoterapiaan liittyvien tutkimusten 

lisäksi myös muutamia kouluun liittyviä tutkimuksia. Yksilön kyky mentalisoimiselle alkaa 

kehittyä jo varhaislapsuudessa, mutta sitä voi kehittää läpi elämän. Tämä ajatus 

elämänmittaisesta oppimisesta motivoi meitä kasvatustieteen opiskelijoina tuomaan 

mentalisaation näkökulmaa juuri koulumaailmaan.  

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on avata mentalisaation käsitettä ja tutkia sen 

soveltumista peruskouluun. Tutkielma esittelee yhden näkökulman oppilaiden ja 

kouluyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän avulla toivomme 

saavamme työkaluja avoimen ja ymmärtävän kohtaamisen edistämiselle ja tukemiselle niin 

opettajan ammattiin tukemaan lasten hyvinvointia, mutta samalla osaksi omaa arkeamme ja 

hyvinvointiamme. Koemme kandidaatintutkielman olevan erinomainen ponnahduslauta 

tutkijuudelle, opettajuudelle sekä elinikäiselle oppimiselle.  Lisäksi se toimii alustana 

mentalisaation laajempaan ja syvempään ymmärtämiseen antaen teoreettisen pohjan 

mahdolliselle jatkumolle Pro Gradu- tutkielmaan. Toivomme, että tutkielmasta voisi olla 

hyötyä myös muille aiheesta kiinnostuneille.  
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Seuraavaksi esittelemme tutkimuksen lähtökohdat sekä sen toteutuksen. Tutkielman 

lähtökohtana on oletus siitä, että mentalisaatio soveltuisi peruskouluun. Tarkastelemme tätä 

kirjallisuuskatsauksessa.  

 

2.1. Tutkimuksen toteutus 

Toteutamme tutkimuksemme kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on akateemisen 

tutkimuksen lähtökohta, sillä lähes jokainen tutkimus ja uusi tieto perustuu jollain tavalla 

aiempaan tutkimustietoon tai kirjallisuuteen (Atkins & Wallace, 2012). Kattava 

kirjallisuuskatsaus informoi, mitä aiheesta sillä hetkellä jo tiedetään, mutta on lähes yhtä 

tärkeää mainita, mitä aiheesta ei vielä ole tutkittu (Oliver, 2012). Tämän kirjallisuuskatsauksen 

päätehtävä on esitellä tutkimustiedon ja kirjallisuuden avulla kriittisesti mentalisaation käsite 

ja sijoittaa kyseinen tutkimusaihe laajempaan kontekstiin eli peruskouluun (Oliver, 2012; 

Atkins & Wallace, 2012).   

 

Toteutamme tutkimuksen parityönä, sillä koemme, että parityössä on mahdollista pohtia asioita 

yhdessä sekä tuoda uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Työparina voimme täydentää 

toisiamme omien vahvuuksien ja ainutlaatuisuuden kautta. Koemmekin, että yhteistyö parantaa 

kokonaisvaltaisesti työmme laatua, sillä se mahdollistaa lukemamme tiedon ja sen herättämien 

ajatusten reflektoimisen yhdessä. Lisäksi tutkimusaiheemme, joka käsittelee oman ja toisen 

mielen ymmärtämistä avartuu entisestään tässä vuorovaikutteisessa yhteistyössä.  

 

Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus koostuu pääosin suomen- ja englanninkielisistä 

vertaisarvioiduista akateemisista tutkimusartikkeleista, julkaisuista sekä käsikirjoista. Olemme 

löytäneet runsaasti tutkimustietoa mentalisaatiosta psykologian, psykoterapian ja 

kiintymyssuhdeteorian saralta, mutta kouluun liittyvää akateemista tietoa olemme onnistuneet 

löytämään kuitenkin vielä rajallisesti. Tämä johtuu osittain siitä, että mentalisaatioon liittyvää 

tutkimustietoa on ensisijaisesti tuotettu juuri psykologian ja psykoterapian lääketieteellisiin 

tarkoituksiin (mm. Bateman & Fonagy, 2014; 2019; Fonagy & Bateman, 2015). Lisäksi  

Suomalainen tutkimustieto pohjautuu pääosin varhaislapsuuteen ja kiintymyssuhteisiin (mm. 

Kalland & Viinikka, 2014; Pajulo ym., 2015), joka todennäköisesti vaikuttaa siihen, ettei 

suomalaista tutkimustietoa mentalisaation yhteydestä peruskouluun ole tämän 
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tutkimusprosessin aikana löytynyt. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olemme pyrkineet 

käyttämään myös aiheeseen liittyviä alkuperäistutkimuksia (Metsämuuroinen, 2011).  

  

Tutkielmassa käytettyjä tieteellisiä artikkeleita on haettu Oulun yliopiston kansainvälisistä 

tietokannoista. Laadukkaan tutkimuksen toteuttamisen kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei 

tutkimus perustuisi pelkästään yksittäisiin tutkimustuloksiin (Metsämuuroinen, 2011). Teoriaa 

on alkuperäistutkimusten ja tieteellisten artikkeleiden ohella on näin täydennetty käyttämällä 

terveysviranomaisten julkaisuja, vuoden 2014 Opetussuunnitelmaa, OECD:n tuoretta 

tutkimusta, Yle Areenan radio-ohjelmaa Tiedeykkönen, sekä muita mentalisaatioon ja sen 

soveltamiseen liittyviä haastatteluita ja käsikirjoja. Kattavaa lähdeaineistoa käyttämällä 

pyrimme laajentamaan käsitystämme mentalisaatiosta sekä sen soveltamismahdollisuuksista 

kouluun.  

 

Käytämme tutkielmassa mentalisaation isänäkin pidetyn tutkijan Peter Fonagyn ja hänen 

kollegojensa Anthony Batemanin, Stuart Twemlown, Jon Allenin sekä Frank Saccon 

alkuperäistutkimuksia ja julkaisuja. Perehdymme erityisesti vuodesta 2001 eteenpäin 

julkaistuihin tutkimuksiin, jotka keskittyvät psykoterapiapainotteisen näkökulman sijaan juuri 

koulukontekstiin ja kouluyhteisön hyvinvointiin ja näin ollen tukevat myös omaa 

tarkoitustamme käsitellä mentalisaatiota juuri koulun näkökulmasta. Hyödynnämme 

tutkimuksessamme myös suomalaista tutkimusnäkökulmaa erityisesti Nina Pyykkösen, Minna 

Martinin, Anneli Larmon, Irmeli Laitisen, Seija Ollikaisen, Saara Salon, Marjukka Pajulon ja 

heidän kollegojensa vuoden 2010 jälkeen julkaistua tutkimustietoa. Lisäksi  otimme lyhyesti 

sähköpostitse yhteyttä Nina Pyykköseen kysyäksemme tarkennusta meitä askarruttaviin 

kysymyksiin, joihin saimme häneltä myös vastauksen.  

 

Tarkastelemme tutkimusaihettamme vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

Mitä  mentalisaatio on? 

Miksi mentalisaatio soveltuu peruskouluun? 

 

Etenemme kandidaatintutkielmassa mentalisaation käsitteen avaamisesta sen laajempaan ja 

syvempään tarkasteluun koulukontekstissa. Aloitamme tarkastelemalla mentalisaation taustaa 

ja määritelmää. Sen jälkeen keskitymme lyhyesti avaamaan mentalisaatiolle keskeisiä 

käsitteitä, joita ovat reflektiivinen toiminta ja tunnesäätely. Lopuksi sijoitamme mentalisaation 
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koulukontekstiin aiempia tutkimuksia hyödyntäen ja tarkastelemme miksi mentalisaatio 

soveltuu kouluun.  
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3. JOHDATUS MENTALISAATIOON  

 

Tässä luvussa avaamme mentalisaation käsitettä ja tarkastelemme lyhyesti sen taustaa. 

Käsitteen määrittelyn jälkeen tutkimme mentalisaatioon liittyviä muita käsitteitä tunnesäätelyä 

ja reflektiivistä toimintaa ja selvitämme näiden yhteyksiä mentalisaatioon.  

Mentalisaation käsite arkikielessä ei välttämättä ole kovin tuttu ja voi herättää mielikuvia 

mentalismista ja sitä harjoittavista mentalisteista. Molemmissa yhteinen tekijä on sana mental-

, joka viittaa mieleen (Kielikone, 2021). Vaikka mentalisaatio ja mentalismi eivät kielellisesti 

ole kaukana toisistaan, on niillä merkittävä ero. Tutkimusaiheemme mentalisaatio perustuu 

käsitykseen siitä, että vuorovaikutustilanteessa toisen ajatuksia ei voida tietää. Ainoa varma 

keino saada selville, mitä toinen ajattelee, on kysyä (Bateman & Fonagy, 2014; Kononen, 2019; 

Peltoniemi, 2020). Samanaikaisesti siinä on kyse aivan arkisesta ilmiöstä - itsensä ja toisen 

ymmärtämisestä (Mattila & Rantala, 2019). Rantalan mukaan mentalismi puolestaan pohjautuu 

juuri päinvastaiseen eli yliluonnolliseen kykyyn lukea toisen ajatuksia (Sommers, 2019).  

 

Pyykkösen mukaan mentalisaatio-termiä on kokeiltu suomentaa termiksi mielellistäminen ja 

nykyään juurtumista hakee Matti Keinäsen käännös mielentäminen (Kononen, 2019; Keinänen 

& Martin, 2019). Fonagy, Bateman ja Allen puolestaan suosittelevat mieluummin käyttämään 

termiä mentalisoiminen kuin mentalisaatio, sillä Allenin mukaan mentalisoiminen on ennen 

kaikkea jotain mitä teemme tai jotain mitä emme onnistu tekemään (Bateman & Fonagy, 2014). 

Suomenkielinen termi hakee paikkaansa kansankielisenä terminä helpottaakseen 

vierasperäisen ja psykologisen käsitteen ymmärtämistä ja vakiinnuttamista (Keinänen & 

Martin, 2019). Emme kuitenkaan koe suomenkielisen termin avaavan tarpeeksi käsitteen 

sisältöä, joten käytämme tutkielmassa edelleen Fonagyn, Batemanin ja Allenin määrittelemiä 

termejä, ja avaamme mentalisaation käsitettä näiden pohjalta. Käytämme termiä mentalisaatio, 

kun viittaamme yleisesti käsitteeseen ja mentalisointia, kun viittaamme mentalisaatioon 

toimintana.  

 

Mentalisaation taustaa 

Mentalisaation käsite juontaa juurensa 1990-luvun alkuun psykoanalyytikon ja kliinisen 

psykologin Peter Fonagyn työhön kollegansa Anthony Batemanin kanssa (Larmo, 2010; 

Unruh, 2014; Mattila & Rantala, 2019; Rehnbäck & Pyykkönen, 2020;). Rehnbäckin ja 
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Pyykkösen (2020) mukaan Fonagy liitti mentalisaatiokäsitteen mielen teoriaan, jossa yksilö 

olettaa, että toisen ihmisen toiminnan perustana on jokin tietoinen tai tiedostamaton tarkoitus 

tai tunne (Rehnbäck & Pyykkönen, 2020).  

Ensimmäisen kerran länsimaisessa tieteessä sanan mentalisaatio katsotaan kuitenkin ilmenneen 

jo vuonna 1807, kun eräs Amerikan psykologian perustajista G. Stanley Hall totesi, että “Ainoa 

tekijä, joka voi koskaan heikentää koulujärjestelmäämme kansan suosiossa, on epäilys siitä, 

että se ei moralisoi eikä mentalisoi lapsia.” (Allen, Fonagy & Bateman, 2008, s.3). Oxfordin 

englannin kielen sanakirjaan sana mentalisoida (‘mentalize’) otettiin vuonna 1906 (Allen ym., 

2008). Tänä päivänä mentalisaatiota pidetään uutena tapana ymmärtää ja käsitellä 

mielenterveyden perustaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. Käsitettä käytetään psykologian ja 

psykoterapian ammattilaisten keskuudessa monenlaisissa hoitomenetelmissä ympäri maailman 

(Mattila & Rantala, 2019). Tämän ohella mentalisointiajattelua on sovellettu kouluihin 

kansainvälisellä tasolla (mm. Twemlow, Fonagy, Campbell & Sacco 2017), vanhemmuuden 

tukena (Larmo, 2010) sekä työnohjauksessa (mm. Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). Tutkijat 

ovatkin todenneet, että mentalisaatiota voidaan hyödyntää kaikilla alueilla, missä 

vuorovaikutustaidoilla on keskeinen asema (Keinänen & Martin, 2019; Rehnbäck & 

Pyykkönen, 2020).  

Tämän luvun alussa esittelimme, kuinka mentalisaation käsite pohjautuu englanninkieliseen 

sanaan mental-, jolla viitataan juuri mieleen. Nimensä mukaisesti mieli on mentalisaatiossa 

hyvin keskeisessä asemassa. Mentalisaatio määritellään usein ytimekkäästi “oman ja toisen 

mielen mielessä pitämiseksi” (Larmo, 2010; Pyykkönen & Martin, 2020). Mentalisaatiossa on 

tärkeää erottaa, että jokaisella ihmisellä on oma aktiivinen ja yksilöllisesti toimiva mieli, jonka 

toiminta on erillistä ulkoisesta todellisuudesta ja vaikuttaa käytöksen taustalla (Allen ym., 

2008; Melartin & Koivisto, 2010).  

  

Mieli on ominaisuuksiltaan muovautuva ja joustava ja kehittyy saamansa informaation myötä 

jokaisessa vuorovaikutustilanteessa läpi elämän (Sajaniemi & Mäkelä, 2014; Siegel, 2020). 

Vuorovaikutustilanteissa saatu informaatio kasvattaa joustavuutta, kun oma ja toisen mieli 

vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa (Sajaniemi & Mäkelä, 2014). Vuorovaikutuksessa, ja erityisesti 

ryhmässä, tapahtuu enemmän monimuotoista informaation käsittelyä, kuin ihmisen yksin 

ollessa (Sajaniemi & Mäkelä, 2014). Tämän vuoksi, mitä enemmän erilaisia mieliä on 

yhteydessä toisiinsa, sitä vahvemmaksi ja joustavammaksi yhteydessä olevat mielet 
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muodostuvat (Fonagy ym., 2004; Sajaniemi & Mäkelä, 2014). Mielen ja näin ollen myös 

mentalisaation kehittyminen ja toimivana pysyminen tarvitsevatkin moninaisuudelle 

altistumista (Martin, 2020). 

 

Mentalisaation kehityksen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että mentalisaation teoria 

perustuu kiintymyssuhteisiin (mm. Fonagy & Allison, 2012; Twemlow ym., 2017). 

Kiintymyksellä viitataan turvan ja luottamuksen tunnekokemuksiin, jotka liittyvät 

sitoutumiseen ja toiseen ihmiseen kiinnittymiseen (Keinänen & Martin, 2019). 

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen alkaa jo lapsuuden varhaisissa kiintymyssuhteissa (Fonagy 

ym., 2004; Pajulo & Pyykkönen, 2012; Twemlow ym., 2017). Lapsen mentalisaatiokyky 

kehittyykin ensisijaisesti lapsen altistuessa muiden ihmisten mentalisoitumiselle (Twemlow 

ym. 2017). Mentalisaatiokyvyn täyden kapasiteetin saavuttaminen riippuu Twemlowin ym. 

(2005a; 2017) mukaan ensisijaisesti siitä, kuinka hoitaja näkee lapsen yksilönä, jolla on 

yksilöllisiä tarpeita.  

 

Tämän lisäksi turvallinen kiintymyssuhde on yhteydessä lapsen terveen itsetunnon ja 

itseohjautuvuuden kehityksessä (Fonagy, 2001). Mentalisoimisen kyky säilyy läpi elämän ja 

sitä voi kehittää ja vahvistaa arkielämän ihmissuhteissa ja kohtaamisissa (Keinänen & Martin, 

2019). Lisäksi se on taito, joka voi auttaa tavallisissa arkipäivän kohtaamisissa ja on ratkaiseva 

tekijä elämässä selviytymisen kannalta (Keinänen & Martin, 2019). Pajulon, Salon ja 

Pyykkösen (2015) mukaan mentalisoiminen on ihmistä suojaava tekijä kriisitilanteissa. Useat 

lukemamme tutkijat ovatkin todenneet mentalisaation olevan yksi mielen, ja laajemmin, jopa 

yhteisön hyvinvoinnin kulmakivistä (Larmo, 2010; Bateman & Fonagy, 2014; Pajulo ym., 

2015; Laitinen & Ollikainen, 2017).  

 

      

3.1. Mitä mentalisaatio on?  

 

Mentalisaatio tarkoittaa huomion kiinnittämistä omiin ja toisten mielentiloihin erityisesti, kun 

halutaan ymmärtää käyttäytymistä (Allen, Fonagy & Bateman, 2008; Karlsson, 2010; Bateman 

& Fonagy, 2014; Suomen mentalisaatioinstituutti, 2019). Mentalisoimisen yhteydessä 

mielentiloilla tarkoitetaan käytöksen takana piileviä ajatuksia, kokemuksia, tunteita, toiveita, 

uskomuksia ja aikeita, jotka ohjaavat ihmisen käyttäytymistä (Fonagy ym., 2004; Allen ym., 
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2008; Fonagy & Bateman, 2014; Suomen mentalisaatioinstituutti, 2019). Fonagyn ja 

Batemanin (2014) mukaan mielentilat vaikuttavat käyttäytymiseemme tietoisesti tai 

tiedostamatta. 

 

Mitä mentalisoiminen on? 

Mentalisoiminen on kuvitteluun pohjautuvaa mielen toimintaa, jonka pohjalta pyritään 

tulkitsemaan mielentilojen vaikutusta omaan ja toisen käyttäytymiseen (Fonagy ym., 2004; 

Bateman & Fonagy, 2014). Siihen liittyy keskeisesti tunteiden säätely, reflektointi, itsen 

kehitys, suhde toisiin ihmisiin sekä osallisuus yhteisössä (Pajulo, 2004). Mentalisoimisen 

pohjimmainen tavoite on itsen ja toisen ymmärtäminen ja tätä kautta edistää vuorovaikutusta 

(Pyykkönen, 2020). Tässä tutkielmassa vuorovaikutuksella tarkoitamme suhdetta itseen ja 

toiseen (Keinänen & Martin, 2019).  

 

Fonagy ym. (2004) pitävät mentalisoimista avaintekijänä yksilön itsesäätelyssä ja oman 

toimijuuden tunteessa (engl. sense of agency). Tämän pohjalta yksilö voi kokea hallitsevansa 

omaa toimintaansa ja pystyvänsä vaikuttamaan mielensä ulkoisiin tapahtumiin esimerkiksi 

juuri vuorovaikutustilanteissa (Fonagy ym., 2004; Haggard, 2017). Mentalisoiminen 

nähdäänkin olevan myös avainasemassa niin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kuin 

“avaimena parempaan yhteiseloon” (mm. Keinänen & Martin, 2019; Peltoniemi, 2020). 

Esimerkiksi Suomen mentalisaatioinstituutin (2019) mukaan mentalisaatio on avain toisen 

ihmisen ymmärtämiseen, sillä ymmärtämällä mikä motivoi toisen käyttäytymistä, voidaan 

selvästi vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja (Suomen mentalisaatioinstituutti, 2019). 

Allen kollegoineen (2008) viittaavat mentalisoimiseen myös “väärinymmärrysten 

ymmärtämisenä”.  

 

Mentalisoiminen ei ole pysyvä toiminnan tila ja näin ollen on luonnollista, että mentalisoiva 

ajattelu hetkellisesti estyy (Keinänen & Martin, 2019). Tämä johtuu siitä, että reflektiivinen 

ajattelu ja tunteiden säätely vaatii tietoista ponnistelua (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 

2004). Keinänen ja Martin (2019) sanovat, että suhdetta itseen ja toisiin ei myöskään ole 

helppoa ylläpitää vaan oikeastaan päinvastoin: mikään ei ole niin vaikeaa kuin aidossa 

vuorovaikutuksessa oleminen. Tämä selittyy Fonagyn ym. (2004) mukaan sillä, että 

itsekeskeinen tapa tulkita ja lähestyä tilanteita, sekä totuttujen toimintamallien mukaan 

toimiminen on vaivattomampaa, mutta samalla myös inhimillistä. Ihmisillä on kuitenkin 
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samanaikaisesti myös universaali perustarve muodostaa läheisiä ihmissuhteita, mihin 

mentalisaation teoriakin pohjautuu (Fonagy ym., 2004). Tähän kiteytyy Twemlowta, Fonagya 

ja Saccoa (2005a) mukaillen elämän paradoksi: elää maailmassa erikseen, mutta samalla 

yhdessä,  toisistaan riippuvaisesti ja toisia kunnioittaen.   

 

 

3.2. Mentalisaatioon liittyvät keskeiset käsitteet  

 

Tässä kappaleessa avaamme keskeiset käsitteet tunnesäätely ja reflektiivinen toiminta, sekä 

kerromme niiden yhteydestä mentalisaatioon. Lisäksi mentalisaatioon kuuluu muitakin tärkeitä 

taitoja, kuten empatia, resilienssi, myötätunto, mielikuvitus ja halu ymmärtää, mutta emme 

kuitenkaan avaa näitä käsitteitä enempää tässä tutkielmassa.  

Oman ja toisen mielentilojen tarkastelu ja tulkinta edellyttää sekä reflektointia että 

tunnesäätelyn taitoja (Fonagy ym., 2004; Pajulo ym. 2015). Näiden edellytys on kuitenkin 

kokemus riittävästä turvan tunteesta (Fonagy, 2001; Rehnbäck & Pyykkönen, 2020; Fonagy & 

Allison, 2014). Juuri turvan tunne mahdollistaa aivojen kehittyneempien osien aktivoitumisen 

ja edelleen korkean tason tiedonkäsittelyn (Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). Se tukee tunteiden 

säätelykykyä ja mahdollistaa reflektiivisen ajattelun ja on näin perustana mentalisoivalle 

ajattelulle (Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). 

 

Reflektiivinen toiminta mentalisaatiossa  

Ihmisellä on ainutlaatuinen kyky tarkastella omaa minuuttaan ja toimintaansa eri näkökulmien 

kautta esimerkiksi ympäristöön ja vuorovaikutukseen nähden sekä suhteessa itseensä 

(Tiuraniemi, 1994). Minuuden tarkastelu auttaa ymmärtämään suhdetta itseen ja toisiin 

ihmisiin, yhteiskuntaan, politiikkaan aina jopa maailmanlaajuisiin asioihin asti (Pietilä, 2003). 

Samaan aikaan se herkistää kykyyn vastaanottaa, säädellä ja kokea aidosti tunnetta sekä tämän 

pohjalta havainnoida, ymmärtää ja luoda perspektiiviä omaan kokemusmaailmaan (Pajulo, 

2004; Pajulo & Pyykkönen, 2012; Fonagy ym., 2004). Tätä kokonaisvaltaista minuuden 

tarkastelua kutsutaan reflektiiviseksi toiminnaksi, jonka lopullisena pyrkimyksenä on säädellä 

omaa käyttäytymistä (Tiuraniemi, 1994; Fonagy ym., 2004). Sana reflektio tulee englannin 

kielen sanasta reflective ja sillä viitataan heijastamiseen ja pohdintaan (Tiuraniemi, 1994; 

Pajulo, 2004). Reflektiivinen toiminta on evoluution myötä saavutettu ominaisuus, jonka avulla 
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voidaan vastata paitsi toisen henkilön käyttäytymiseen, myös omaan käsitykseen oman ja 

toisen mielen tiloista (Fonagy ym., 2004). Kuten aiemmin todettiin, ymmärrys mielen tilojen 

vaikutuksesta ulospäin näkyvään käyttäytymiseen on mentalisoinnin keskeisimpiä oivalluksia 

ja reflektiivinen toiminta asettuu näin mentalisaation yhdeksi avaintekijäksi (Fonagy ym., 

2004; Larmo, 2010; Fischer-Kern, Doering, Taubner, Hörz, Zimmermann, Rentrop, Schuster 

& Buccheim 2015;).   

 

Reflektiivistä toimintaa voi toteuttaa välittömästi tilanteen aikana tai jälkikäteen tilannetta 

tarkastellen (Tiuraniemi, 1994). Mitä paremmin ihminen kykenee ymmärtämään ja 

ennakoimaan omaa ja toisen käyttäytymistä, sitä joustavammin hän kykenee 

vuorovaikutustilanteessa muodostamaan vaihtoehtoisia näkökulmia ja tämän pohjalta 

toimimaan tilanteeseen sopivalla tavalla (Fonagy ym., 2004). Myös lapsi kykenee 

tarkastelemaan omaa ja toisen näkökulmaa useista eri näkökohdista ja toimimaan kyseiseen 

vuorovaikutustilanteeseen soveltuvalla tavalla (Fonagy, 2001; Fonagy ym., 2004). 

Reflektiivinen ajattelu antaa lapselle mahdollisuuden tulkita käyttäytymisen takana olevia syitä 

ja tehdä tämän pohjalta oman ja toisen käyttäytymisestä merkityksellistä ja ennustettavaa 

(Fonagy, 2001).  

 

Reflektiivisen ajattelun saavuttaminen on vaiheittainen prosessi sisältäen varmuuden 

tavoittelun, epävarmuuden sietämisen ja lopulta kriittisen ja monipuolisen oman toiminnan 

tarkastelun (Mezirow, 1991; Tiuraniemi, 2002). Hyvin kehittynyt reflektiivinen kyky näkyy 

asioiden monipuolisena käsittelynä, jonka pohjalta luontaisesti muodostuu kyky arvostaa 

ihmisten välisyyteen kuuluvia tunteiden monia vivahteita (Pajulo, 2004). Tunteiden 

reflektiivinen tarkastelu on tärkeää, sillä tunteet ovat yksi merkittävimmistä ihmisen 

käytökseen vaikuttavista tekijöistä (Twemlow ym., 2005b). Seuraavassa osiossa käsittelemme 

tunnesäätelyn yhteyttä mentalisaatioon. Fonagy ym. (2004) katsovat tunnesäätelyn olevan 

mentalisaation esiaskel. 

 

Tunnesäätely mentalisaatiossa 

Laitisen (2017) mukaan on tärkeää oppia ensinnäkin tuntemaan tunteitaan, toiseksi 

tunnistamaan niitä ja kolmanneksi tiedostamaan, kuinka ne ohjaavat käyttäytymistä. 

Tunnesäätely (engl. affect regulation) on reflektiivisen toiminnan ohella toinen mentalisaation 

avaintekijöistä (Fonagy ym., 2004). Mentalisaatio kytkeytyy tunteisiin, sillä tunteet vaikuttavat 
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suoraan mielentiloihin (Twemlow, 2005b). Tunteet voidaan kokea tietoisesti tai tiedostamatta 

(Fonagy ym., 2004).  Tunteet ohjaavat vahvasti käyttäytymistä ja niiden takana voi olla 

hyvinkin mutkikas syiden verkosto (Fonagy ym., 2004). Tärkein tekijä tunteiden säätelyssä on 

se, että toimija kykenee tekemään valinnan aidosti omien tarpeiden mukaisesti (Fonagy ym., 

2004). Tunnesäätelyyn kuuluu kyky tunnistaa tunteita sekä ylläpitää tunteiden ja niihin 

liittyvien kehotuntemusten vakautta (Keinänen & Martin, 2019).  

 

Samaan aikaan, kun mentalisaatiossa tunnesäätely mahdollistaa mentalisaation toteutumisen, 

voidaan tunnesäätelyä ohjata mentalisoimisen avulla (Fonagy ym., 2004). Mentalisoimisessa 

tunnetilojen tiedostamisen ja säätelyn avulla voidaan pyrkiä tavoitteelliseen itsesäätelyyn 

(Fonagy ym., 2004). Yhdistämällä reflektiivinen toiminta tunnesäätelyyn mahdollistuu kyky 

tunnistaa, säädellä ja ilmaista omia tunnetiloja (Fonagy ym., 2004; Jurist, 2005). Lisäksi se 

auttaa ymmärtämään tunnetilojen merkitystä omaan ja toisen ajatteluun ja toimintaan ja tätä 

kautta parantaa yksilön kykyä hallita omaa toimintaansa vuorovaikutustilanteissa (Fonagy ym., 

2004; Jurist & Meehan, 2009).  
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4. MENTALISAATION SOVELTUVUUS PERUSKOULUUN   

Avattuamme edellisessä luvussa mentalisaation käsitettä etenemme seuraavaksi tutkimaan 

tarkemmin mentalisaation soveltuvuutta peruskouluun vastaamalla tutkimuskysymykseemme 

miksi mentalisaatio soveltuu peruskouluun. Tarkastelemme tutkimuskysymystä sekä 

mentalisaation että peruskoulun näkökulmasta pitäen mielessä pohjimmaisen motivaatiomme 

hyvinvoinnin edistämisestä. Tavoitteenamme on tutkia mentalisaatioteorian ja peruskoulun 

vastavuoroista suhdetta oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukena. Aloitamme tarkastelun 

yksilön tasolla, johon olemme valinneet oppilaan ja opettajan näkökulman.  Tämän jälkeen 

tutkimme mentalisaation vaikutuksia kouluyhteisön jäsenten välisiin vuorovaikutuksellisiin ja 

sosiaalisiin suhteisiin edeten aina kouluyhteisön ja koulun ilmapiirin tasoille. Lopuksi 

esittelemme mentalisoivan kouluyhteisön, joka tukee omalta osaltaan sen jäsenten 

hyvinvointia. Mentalisaatioon keskittyvien tutkimusten ohella tarkastelemmme myös vuoden 

2014 opetussuunnitelmaa sekä tuoretta OECD:n tutkimusta sosioemotionaalisten taitojen 

merkityksestä kouluhyvinvointiin ja oppimiseen.  

Mentalisaatioteorian soveltamista kouluun ei ole tähän mennessä tutkittu vielä kovin laajasti. 

Tämä on osoittautunut mentalisaation tutkijoille yllättäväksi, erityisesti kun mentalisaatiolla on 

todettu olevan merkittävä yhteys yksilön mielen terveyteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen 

ja koulu on tutkitusti keskeinen kasvuympäristö lapselle (Twemlow ym., 2017). Twemlow, 

Fonagy ja Sacco kollegoineen ovat jo 1990-luvun lopulta lähtien tutkineet, miten 

kouluyhteisön hyvinvointia voidaan edistää mentalisaatioteoriaa hyödyntämällä. Tutkijat 

toteavat, että mentalisaatioteoria voi auttaa ymmärtämään, miten instituutio tai muu sosiaalinen 

ryhmä voi käyttäytyä toimivammin ja inhimillisemmin (Twemlow ym., 2017). 

Opetushallituksen laatima perusopetuksen opetussuunnitelma tarjoaa yleiskatsauksen 

perusopetuksen järjestämisestä ja antaa sen toteuttamiselle valtakunnalliset ja lailliset perusteet 

(OPH, 2016). Opetussuunnitelmassa todetaan muun muassa, että: “Jokaisella perusopetusta 

antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, 

kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. - - Se rakentaa oppilaiden 

myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä.“ OPH, 2016, s. 18). Mielen 

hyvinvointi nähdään yhtenä osana tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia (OPH, 2016, s. 27). 

Mentalisaatio edistää tutkitusti yksilön mielen hyvinvointia ja edelleen rauhantahtoisen ja 
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yhteisöllisen ilmapiirin luomista (Fonagy, 2004; Allen ym., 2008 & Twemlow ym., 2017). 

Mentalisaation voidaan katsoa tarjoavan näkökulman koulun kasvatustehtävän edistämiseksi.  

 

Tutkielmaan on valittu OECD:n tuore tutkimus (2021) osoittamaan esimerkkiä suurten 

kansainvälisten järjestöjen ajankohtaista kiinnostusta tukea yksilön ja yhteisön hyvinvointia. 

OECD kansainvälisenä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestönä näkee yhteiskunnan 

hyvinvoinnin talouden näkökulmasta merkittävänä (OECD, 2021), mutta esimerkiksi myös 

UNESCO (2021) on määritellyt nykypäivän humanistiseksi tehtäväkseen tukea ihmisiä 

ymmärtämään toisiaan ja työskentelemään yhdessä kestävän rauhan rakentamiseksi.   

 

OECD:n raportti (2021), jossa Suomikin on yksi vertailumaa, osoittaa oppilaan 

sosioemotionaalisten taitojen kehityksen olevan yhteydessä koulumenestykseen ja 

kouluhyvinvointiin sekä laajemmin yhteiskunnan hyvinvointiin. Sosiaaliset ja emotionaaliset 

taidot määritellään raportissa taidoiksi, joihin lukeutuu muun muassa tunnesäätely ja 

vuorovaikutustaidot, luova-ajattelu sekä resilienssi (OECD, 2021). Raportissa suositellaan 

sosioemotionaalisten taitojen sisällyttämistä opetukseen kognitiivisten taitojen, kuten 

lukutaitojen ja matemaattisten taitojen rinnalle (OECD, 2021).  OECD:n tutkimus (2021) eroaa 

lähtökohdaltaan ja pyrkimykseltään kuitenkin siinä, että se keskittyy sosioemotionaalisten 

taitojen kehittämiseen koulumenestyksen näkökulmasta. Mentalisoimisessa sen sijaan 

pyrkimyksenä on sekä kognitiivisten että emotionaalisten taitojen kehityksen avulla parantaa 

sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia, jolloin myös ihmisten yhteiselo voisi sujua paremmin 

(Fonagy ym., 2004; Bateman & Fonagy, 2014).  

 

Kouluun liittyvää tutkimusta mentalisaation soveltamisesta ei juuri löydy. Tästä syystä 

sovellamme myös Rehnbäckin ja Pyykkösen (2020) sekä Juhani Tiuraniemen (2002) 

kirjoittamia artikkeleita mentalisaatiosta ja reflektoinnista työnohjauksessa. Työnohjaus on 

ohjaajan kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista ja oppimaan oppimista, jota 

käytetään erityisesti kasvatus-, sosiaali- ja hoitoaloilla (Keski-Luopa, 2018).  

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

4.1. Mentalisaatio oppilaan hyvinvoinnin tukena 

 

Tässä osiossa tarkastellaan mentalisaation soveltuvuutta oppilaiden hyvinvoinnin tueksi. 

Tarkastelun kohteena on mentalisaatiokyvyn merkitys oppilaan terveessä kasvussa ja 

kehityksessä, sekä opettajan ammatissa.  

 

Lapsen mieli ja taidot kehittyvät kodin, koulun ja vapaa-ajan ympäristöjen yhteisvaikutuksessa 

(Santalahti, Petrelius & Lindberg, 2015). Mentalisaation on todettu tukevan ja edistävän lapsen 

mielenterveyden kehitystä ja sille on löydetty yhä laajemmin soveltuvuusmahdollisuuksia 

kasvatusalalle (Ollikainen, 2017). Samalla se voi tarjota mahdollisuuden mielenterveyden 

häiriöiden ennaltaehkäisevään työhön (Fonagy ym., 2005; Larmo, 2010; Fonagy & Allison, 

2012; Bateman & Fonagy, 2014; Twemlow ym., 2017; Bateman & Fonagy, 2019). 

Mielenterveys määritellään hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen kokee mielensä olevan 

tasapainossa ja pystyvänsä toimimaan arjessaan (Duodecim, 2020). Hyvään mielenterveyteen 

kuuluvat esimerkiksi hyvä itsetunto, taito kohdata vastoinkäymisiä ja palautua niistä, sekä kyky 

ihmissuhteisiin (Duodecim, 2020). Mielen hyvinvointi nähdään  myös osana kouluyhteisön 

kokonaisvaltaista hyvinvointia (Sajaniemi & Mäkelä, 2014; OPH, 2016, s. 27).  

 

Mentalisaation soveltuminen oppilaan hyvinvoinnin tueksi 

Opetussuunnitelmassa koulun tehtävä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja tervettä kasvua ja 

mielen hyvinvointi nähdään tärkeänä osana tätä (OPH, 2016, s. 27). Fonagy ja Allison (2012) 

korostavat, että mentalisaatio tulisi nähdä hyvin keskeisenä lapsen kehityksessä tasapainoiseksi 

ja hyvinvoivaksi, ja erityisesti siirtyessään lapsuudesta nuoruuteen. Mentalisaatiokyky voi 

auttaa koululaista erityisesti hänen kohdatessaan haastavia ja stressaavia elämänmuutoksia, 

joita voivat olla esimerkiksi koulun aloitus, koulun vaihtaminen tai perheen sisäiset muutokset 

(Keinänen & Martin, 2019). Lisäksi esimerkiksi kilpailullinen ja vaativa ympäristö voivat 

tuottaa vaikeuksia oppilaalle, erityisesti jos hän on suuremmassa riskissä jo valmiiksi heikon 

mentalisaatiokykynsä tai muiden mielenterveyden ongelmien takia (Twemlow ym., 2005a).  

 

Kouluikä on lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta merkittävä ajanjakso, jonka aikana lapsen 

kognitiivisessa ja sosiaalisessa kehityksessä tapahtuu monia merkittäviä muutoksia jatkuen 

koko murrosiän läpi (Twemlow ym., 2017). Peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan aikana 

lapsen mentalisaatiokyky on kehitysvaiheessa, jossa lapsi alkaa vähitellen ymmärtämään 
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selkeämmin oman ja toisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä (Keinänen & Martin, 2019). 

Noin kahdeksasta ikävuodesta eteenpäin lapsen mentalisoimisen kyky on vaiheessa, jossa hän 

kykenee ymmärtämään sanallista viestintää ja liittämään tämän yhteen oman näkökulmansa 

kanssa (Keinänen & Martin, 2019). Lisäksi tutkijat ovat havainneet, että lapsen asenne 

esimerkiksi väkivaltaa kohtaan alkaa hahmottua juuri kouluiässä (Fonagy ym., 2005; 

Twemlow ym., 2017). Tämän perusteella voidaan katsoa, että sisällyttämällä mentalisaatiota 

peruskouluun voidaan tukea merkittävästi lapsen mielen hyvinvoinnin kehitystä.  

 

Siirtyessään murrosikään koululaisen mentalisaatiokyky alkaa olla kriittisessä 

kehitysvaiheessa Twemlow ym., 2017; Peltoniemi, 2020). Esimerkiksi nuoren kyky huomioida 

toisten ihmisten näkökulmia alkaa kypsyä merkittävästi juuri 12–16 vuoden iässä (Twemlow 

ym., 2017). Toisaalta samanaikaisesti aivojen kehitys alkaa ilmetä esimerkiksi tunteiden 

säätelyn vaikeutumisena ja tuo siihen ailahtelevuutta (Ollikainen, 2017; Keinänen & Martin, 

2019). Tällöin pienetkin ärsykkeet saattavat nuorella laukaista voimakkaita tunnereaktioita ja 

haastaa mentalisoivaa ajattelua (Keinänen & Martin, 2019; Pyykkönen, 2020). Vähitellen nuori 

oppii mentalisoimaan tunnekokemuksiaan turvallisten kiintymyssuhteiden myötävaikutuksella 

ja tunnesäätelykyky alkaa vakautua (Keinänen & Martin, 2019). Vaihe voi toisaalta olla 

joillekin nuorille erityisen haastava ja mentalisaatiokyvyn haasteet voivat näkyä psyykkisenä 

oireiluna (Keinänen & Martin, 2019). Koululla voidaan kuitenkin katsoa olevan omalta 

osaltaan mahdollisuus tukea lapsen ja nuoren mentalisaatiokyvyn kehitysvaiheita peruskoulun 

loppuun saakka.    

 

Oppilaan mentalisaatiokyvyn vahvistaminen edesauttaa oppilaan tietoisuutta ja hallintaa 

omista kehontuntemuksistaan sekä edistää hänen reflektiivistä ajatteluaan (Twemlow ym., 

2017). Kehittynyt mentalisaatiokyky taas mahdollistaa tasapainoisemman kokemuksen omasta 

identiteetistä ja autonomiasta (Twemlow ym., 2017). Näin ollen mentalisaatiokyvyn 

vahvistaminen tukee myös opetussuunnitelman tavoitetta tukea oppilaan identiteetin, 

itsetuntemuksen ja minäkuvan rakentumista, jotka osaltaan tukevat oppilaan itseohjautuvuutta 

(OPH, 2016). Esimerkiksi Vallen ym. (2019) tutkimuksessa käy ilmi, että mentalisaatiokyvyn 

yhteys oppilaan hyvään itseluottamukseen tukee oppilaan itseohjautuvuutta, joka ilmenee 

esimerkiksi kyvyssä työskennellä itsenäisesti ja ratkaista tilanteita ilman opettajan apua. 

Edelleen Twemlow ym. (2017) toteavat, että mentalisaatio tukee yksilön kykyä reflektiiviseen 
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ajatteluun sekä empatiaan itseään ja muita kohtaan. Lisäksi hän hallitsee emotionaalista 

ristiriitaisuutta ja ylikuormitusta ja hänellä on vahva toimijuuden tunne (Twemlow ym., 2017). 

Tutkimusten mukaan mentalisaation soveltaminen kouluun oppilaan hyvinvoinnin tueksi on 

tuonut mukanaan myös muita yllättäviä positiivisia vaikutuksia (Twemlow ym., 2017). 

Oppilaiden mentalisaatiokyvyn vahvistaminen on vaikuttanut myönteisesti esimerkiksi 

oppimistulosten parantumiseen (Twemlow ym., 2017). Lisäksi 90-luvun lopussa tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin, että ihonvärin perusteella sorretut oppilaat alkoivat ylittää muiden 

ikätoveriensa akateemisia oppimistuloksia, joka 1990-luvulla nähtiin harvinaisena ja saikin 

huomiota monien tutkimusten kohteena (Twemlow ym., 2001; 2017). Tämän 

tutkimusprojektin jatkotutkimuksissa ilmeni myös, että oppilaiden saavuttama edistys 

koulumenestyksessä ja käyttäytymisessä oli pysynyt yllä jopa muutaman vuoden jälkeenkin 

tutkimuksesta (Twemlow ym., 2001; 2017) Lisäksi peruskoulun oppilaat, jotka olivat olleet 

osallisina näissä kouluun liittyvissä tutkimuksissa, jatkoivat saavuttamaansa koulumenestystä 

myös ylemmällä kouluasteella (Twemlow ym., 2005b). Myös OECD:n tutkimus (2021) 

osoittaa yhteyksiä sosioemotionaalisten taitojen ja oppimistulosten välillä.  

 

Mentalisaatio opettajan ammatissa 

Yksi opettajan työn kohteista on oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin seuraaminen ja 

edistäminen (Tiuraniemi, 2002; OPH, 2016, s. 34 & 73). Valle, Massaro, Rinaldi, Castelli, 

Lombardi, Bracaglia, Intra & Marchetti (2019) painottavat, että opettajan kyky tunnistaa 

yksilöllisiä tarpeita, tukea positiivista käyttäytymistä ja oppimista on tärkeimpiä oppilaiden 

hyvinvointia ennustavia tekijöitä. Saadakseen mahdollisimman monipuolisen kuvan oppilaan 

osaamisesta opettajan on tärkeä ymmärtää oppimisen ilmenevän sekä ulkoisena toimintana että 

mielen sisäisenä prosessina (Tiuraniemi, 2002). Rehnbäckin ja Pyykkösen (2020) sekä Keski-

Luopan (2018) työnohjaukseen liittyviä ajatuksia soveltaen, mentalisaatiossa korostuva kyky 

ymmärtää ja havaita kokemuksen ja ajattelun välistä yhteyttä, sekä ajattelun kehittymistä antaa 

myös opettajalle hyvät valmiudet edistää oppilaiden kehitystä ja oppimaan oppimista 

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti (OPH, 2016, s. 9–15).  

Koulun aikuiset tarvitsevat tukea mentalisaatiokykynsä ylläpitämisessä, erityisesti silloin, kun 

he päätyvät haastaviin ja stressaaviin tilanteisiin (Twemlow ym., 2017). Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi tilanteet, joissa opettaja kokee olevansa oppilaan haastavan käytöksen kohteena 
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(Twemlow ym., 2005b). Jos opettaja ei kykene säilyttämään mentalisaatiokykyään uhkaa tai 

turvattomuutta kokiessaan, hän saattaa kohtaamistilanteessa joutua turvautumaan omiin 

puolustuskeinoihin, kuten esimerkiksi oletuksiin ja uhkailuun (Twemlow ym., 2005b; 

Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). Tällainen toiminta ei Twemlowin ym. (2005b) mukaan  johda 

haluttuun lopputulokseen. Sen sijaan oppilaan kokiessa tulleensa esimerkiksi 

väärinymmärretyksi ja uhatuksi voi johtaa siihen, että oppilas tarttuu omiin 

puolustusmekanismeihin, mikä puolestaan voi näkyä esimerkiksi häiriökäyttäytymisenä tai 

sulkeutumisena (Twemlow ym., 2005b). Tämä taas voi edelleen kasvattaa opettajan tarvetta 

kontrolloida oppilasta (Twemlow ym., 2005b). Edellä kuvattu kierre, jossa 

puolustusmekanismit pysyvät aktiivisena, voi johtaa yleisesti luovan ajattelun ja oppimisen 

laskuun ja lopulta koko luokan sosiaalisen ilmapiirin laskuun (Twemlow, 2005b). 

Mentalisaatio voi kuitenkin tukea opettajan kykyä reflektoida omaa toimintaa ja avata 

käyttäytymisen taustalla olevia syitä (Pajulo ym., 2015). Reflektoiminen voi auttaa opettajaa 

havaitsemaan ja ymmärtämään toimintansa vaikutuksia oppilaisiin ja oppilaiden 

käyttäytymisen vaikutuksia itseensä sekä tarkastelemaan tätä kokonaisuutena (Twemlow ym., 

2005b). Opettajan mentalisaatiokyvyn ollessa vahva hän kykenee sietämään epävarmuutta, 

sillä mentalisointi tukee ymmärrystä mielentilojen epämääräisyydestä ja ristiriitaisuudesta 

(Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). Lisäksi vahva mentalisaatiokyky lisää ajattelun joustavuutta 

ja mahdollisuutta asettua eri näkökulmiin (Rehnbäck & Pyykkönen, 2020). Edelleen tunteiden 

säätelykyvyn voidaan katsoa auttavan opettajaa säilyttämään avaran mielen myös hankalissa 

tilanteissa (Rehnbäck & Pyykkönen, 2020).  

Jokaisella oppilaalla todetaan opetussuunnitelmassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 

pohjalta olevan oikeus ilmaista näkemyksensä, tulla kuulluksi ja saada kunnioitusta 

näkemyksilleen (OPH, 2016, s. 15). Mentalisoiva opettaja pystyy asettumaan 

vuorovaikutukseen oppilaan kanssa ja esimerkiksi kysymään, mikä voisi olla käytöksen takana, 

ja edelleen tavoitella syvempää ymmärrystä (Twemlow, 2005b). Näin ollen jokaisella 

opettajalla voidaan katsoa olevan jopa velvollisuus toimia mentalisoivana opettajana.  
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 4.2 Mentalisaatio ja kouluyhteisön sosiaaliset suhteet  

Koulun alati muuttuva sosiaalisten suhteiden verkosto tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia 

monipuolisiin ja ainutlaatuisiin vuorovaikutuksen kokemuksiin vaikuttaen omalta osaltaan 

lapsen sosiaaliseen kehitykseen ja mielen hyvinvointiin (Evans, Axelrod & Sapia, 2000; 

Ahtola, 2016). Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö nähdään oppilaan ja koko kouluyhteisön 

hyvinvoinnin kannalta tärkeässä asemassa (OPH, 2016, s. 21, 27).  Sosiaalinen vuorovaikutus 

on hyvin keskeistä aivojen ja mielen kehityksessä, sillä se luo perustan mielen hyvinvoinnille 

ja sen ylläpitämiselle (Sajaniemi & Mäkelä, 2014; Duodecim, 2020). Mahdollisimman 

monimuotoiset vuorovaikutuskokemukset toimivat pohjana oppilaan kehittyvälle kyvylle 

ymmärtää itseä ja toista, ilmaista omia näkemyksiään sekä arvostaa itseä ja muita (Fonagy ym., 

2004; OPH, 2016, s. 21). Tämän voidaan katsoa toimivan alustana mentalisaatiokyvyn 

kehittymiselle (Larmo, 2010; Twemlow, ym., 2017; Laitinen & Ollikainen, 2017; Mattila & 

Rantala, 2019).  

 

Mentalisaatio oppilaan sosiaalisten suhteiden tukena 

Koulu ja erityisesti opettajat ovat avainasemassa oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymisessä 

sekä mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja ohjaamisessa, sillä koulun aikuisten keskinäinen 

vuorovaikutus ja yhteistyö toimivat mallina oppilaiden käsitykseen hyvästä 

vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa (OPH, 2016, s. 27, 72). 

Samalla periaatteella lasta lähellä olevien aikuisten mentalisaatiokyky vaikuttaa lapsen 

mentalisaatiokyvyn kehittymiseen (Larmo, 2010; Twemlow, ym., 2017; Mattila & Rantala, 

2019). Tutkimuksissa on havaittu opettajien olevan tärkeitä ja hyvin todennäköisiä henkilöitä, 

joihin lapset voivat muodostaa kiintymyssuhteita lapsuudessaan (Valle, Massaro, Rinaldi, 

Castelli, Lombardi, Bracaglia, Intra & Marchetti, 2019).  

Opettajan ja oppilaan kiintymyssuhteessa lapsen sosioemotionaaliset kyvyt kehittyvät, ja suhde 

on hyvin merkittävä oppilaan itsekäsityksen rakentumisessa sekä oppilaan kyvyssä säädellä 

tunteitaan stressaavissa tilanteissa ja mentalisaatiokyvyn säilyttämisessä (Valle ym., 2019). 

Opettaja-oppilas-suhteilla onkin osoitettu olevan suora vaikutus lapsen toimintaan, tunteisiin 

ja kouluviihtyvyyteen (Valle ym., 2019; OECD, 2021). Valle ym. (2019) katsovat, että 

opettajien ja oppilaiden väliset turvalliset kiintymyssuhteet ovat yleisesti hyvin tärkeitä 
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oppilaiden hyvinvoinnissa, erityisesti niiden lasten kannalta, joiden perheen sisäiset 

kiintymyssuhteet ovat turvattomia.  

Opettaja voi auttaa oppilasta luomaan turvallisia kiintymyssuhteita esimerkiksi muihin 

aikuisiin tai vertaisiinsa (Martin, 2020). Esimerkiksi kaverisuhteet ovat lapsille opettavaisia 

vertaissuhteita ja varsinkin nuorille ystävistä tulee yhä tärkeämpiä sosiaalisia malleja (Martin, 

2020). Myös Fonagy (2016) katsoo, että 11–12 ikävuoden jälkeen lasten sosialisoituminen 

tapahtuu pääasiassa toisten lasten kautta. Vertaissuhteet tarjoavat oppilaille tukea sekä 

laajentavat heidän käsitystään esimerkiksi siitä, että ihmisillä voi olla hyvinkin vaihtelevia 

kokemuksia ja tapoja toimia, eikä niille ole niin sanotusti oikeaa tai väärää muotoa (Martin, 

2020). Lisäksi opettaja voi auttaa oppilaita tunnistamaan oman ja toisen mielen erillisyyden 

sekä huomioimaan ja arvostamaan omaa ja toisen näkökulmaa (Martin, 2020). Mitä paremmin 

oppilas tähän kykenee, sitä vakaammaksi hänen itsetuntonsa muodostuu ja sitä paremmin hän 

pystyy muodostamaan tasapainoisia ja erilaistuneita ihmissuhteita useissa ympäristössä niin 

kotona kuin laajemmin yhteiskunnassa (Twemlow ym., 2017; Martin, 2020).  

 

4.3 Mentalisaatio kouluyhteisön hyvinvoinnin tukena  

Mentalisaatiotutkijat Twemlow, Fonagy ja Sacco kollegoineen ovat soveltaneet 

mentalisaatiota kouluihin tutkiakseen miten kouluyhteisön hyvinvointia voitaisiin edistää 

mentalisaatioteorian avulla (ks. esim. Twemlow ym., 2001; 2005b; 2017). Tutkijoiden mukaan 

mentalisaatioteoria auttaa ymmärtämään, miten instituutiota tai muuta sosiaalista ryhmää 

voidaan ohjata käyttäytymään yhteisönä toimivammin ja inhimillisemmin (Twemlow, 2017). 

Tavoite näissä tutkimuksissa on ollut vähentää koulukiusaamista ja luoda rauhantahtoinen 

ilmapiiri levottomissa ja väkivallasta kärsivissä kouluissa. Edelleen tutkijat näkevät 

mentalisaatioteorian soveltamisen yhteisöön tärkeänä, sillä he ovat osoittaneet, että 

mentalisoivan ajattelun puutteellisuus on yhteydessä jopa yksilöiden aggressiiviseen 

käyttäytymiseen, mielenterveyden häiriöihin sekä koulukiusaamiseen (esim. Taubner, White, 

Zimmerman, Fonagy & Nolte, 2013; 2012; Larmo, 2010; Bateman & Fonagy, 2014). 

Mentalisoinnin kohentuminen taas vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön ja yhteisön 

hyvinvointiin (mm. Keinänen & Martin, 2019; Pyykkönen, 2020; Twemlow ym., 2017).  
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Kiusaaminen inhimillisenä ilmiönä 

Tutkijat toteavat, että vakaviksi koulun ongelmiksi muodostuneen kiusaamisen ja väkivallan 

taustalla on hyvin usein epätasapainoinen vallan dynamiikka kouluyhteisön jäsenten välillä 

(Twemlow ym., 2017). Näissä tilanteissa kiusaaja on epävirallisessa valta-asemassa, jolloin 

koulu joutuu uhrin rooliin, eikä tällöin kykene vaikuttamaan ja hallitsemaan itseään (Twemlow 

ym., 2017). Voidakseen vähentää kyseisiä ilmiöitä, tutkijoiden mukaan on keskityttävä koko 

kouluyhteisön jäsenten välisten suhteiden tutkimiseen ja toiminnan vahvistamiseen 

mentalisaation avulla (Twemlow ym., 2017). Tähän he ovat kehittäneet mentalisaatioteoriaan 

ja vallan dynamiikkaan pohjautuvan interventiomallin kouluille (Twemlow, Fonagy, Sacco, 

Gies, Evans & Ewbank 2001; Twemlow ym., 2005a; 2005b; 2017).  

Kouluyhteisön ja sen jäsenten hyvinvointi pohjautuu myös opetussuunnitelman mukaan 

yhteisöllisyyteen ja siinä kiusaaminen ja syrjintä koetaan tämän yhteisöllisyyden vastaisena 

(OPH, 2016, s. 79). Opetussuunnitelman mukaan kiusaamista ja syrjintää ei tule hyväksyä ja 

tällaiseen käyttäytymiseen tulee koulussa puuttua (OPH, 2016, s. 79). Koulukiusaaminen on 

yksi riskitekijä oppilaiden mielen hyvinvoinnille niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä (OECD, 

2021). OECD:n raportissa esitellään useita kiusaamisen ehkäisyyn ja kouluhyvinvointiin 

liittyviä malleja, kuten esimerkiksi juuri Suomessa kehitetty KiVa-koulu (ks. esim. OECD, 

2017, s. 101 & 140). 

 

Malleja kouluyhteisön tueksi  

KiVa-koulu eli Kiusaamisen Vastainen -koulu (ks. OECD, 2021, s. 140) muistuttaa OECD:n 

raportissa rakenteeltaan Twemlowin ja hänen kollegoidensa kehittämää Creating a Peaceful 

School Learning Environment [CAPSLE]- mallia, mutta CAPSLE-malli lähestyy kiusaamista 

täysin eri näkökulmasta, pyrkien pois kiusaamisen vastaisesta ajattelusta (ks. esim. Twemlow 

ym. 2001; 2005b; 2017). Malli esittää inhimillisemmän ja mentalisoivan näkökulman 

kiusaamiseen ja valta-asetelmien epätasapainon tarkasteluun. Koululle tarjotaan 

kokonaisvaltainen lähestymismalli, jossa yhteisöllisyyttä vahvistetaan monella eri 

kouluyhteisön tasolla vähentäen näin kiusaamisen ja väkivallan ilmentymiä (Twemlow, 2017). 

Tärkeää on, että koko kouluyhteisö, erityisesti opettajat sitoutuvat mentalisaatioperustaisen 

työskentelyn harjoittelemiseen (Twemlow ym., 2005b).  
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Mentalisaation soveltaminen peruskouluun on todettu toimivaksi strategiaksi, sillä se on 

edistänyt oppilaiden kykyä käsitellä ja ymmärtää kiusaamiseen ja aggressiivisuuteen liittyvää 

käyttäytymistä paremmin. Lisäksi se on vahvistanut oppilaiden empaattisuutta ja avuliaisuutta 

sekä laajemmin koko koulun jäsenten välistä yhteisöllisyyttä (Twemlow ym, 2005b; 2017). 

Twemlowin ym. (2017) tutkimuksessa opettajien mukaan myös toisten kunnioittaminen ja 

moninaisuuden arvostaminen olivat lisääntyneet mentalisaation käytön myötä, vaikka tämä ei 

ollut tutkimuksen tietoinen tavoite. Erityisesti ihonväriin ja ennakkoluuloihin liittyvät 

konfliktit olivat vähentyneet lasten kehitettyä uusia tapoja käsitellä erilaisuuksiaan (Twemlow 

ym., 2017).  

Mentalisaatioteoria vaikuttaa hyvin laajalta, mutta tutkimusten mukaan sen moniulotteisuus ei 

vaikuttanut oppilaiden ja henkilökunnan kykyyn ymmärtää valtasuhteiden ja mentalisaation 

perusideaa, vaan he osasivat vaivattomasti eri keinoin tuoda koulun arjessa ilmeneviä valta-

asetelmia näkyväksi  ja edistää mentalisoivaa toimintaa (Twemlow, 2005b). CAPSLE-mallia 

on hyödynnetty kansainvälisellä tasolla, peruskoulun kaikilla luokka-asteilla sekä myös 

aikuisten organisaatioissa (Twemlow ym., 2017). Näin ollen peruskoulu osoittautuu hyvin 

otolliseksi ympäristöksi mentalisaation hyödyntämiselle. 

 

Kohti mentalisoivaa kouluyhteisöä 

Mentalisaation johdonmukainen soveltaminen tukee kouluja toimimaan yhtenäisemmin ja näin 

luomaan turvallisen ja mentalisaatiota edistävän ilmapiirin, joka on avoin ja hyväksyvä 

(Twemlowin ym., 2001; 2005b; 2017). Turvallisessa yhteisössä yksilön on mahdollista olla 

oma itsensä, jonka katsotaan luonnollisesti johtavan ilmapiirin muutokseen ja yksilön sekä 

yhteisön hyvinvointiin (Twemlow ym., 2001; 2005a; 2005b; 2017). Twemlow ym. (2005a) 

toteavatkin “yhteydessä olevien, reflektiivisten ihmisten luovan turvallisen ja vapaan 

yhteisön.” (s. 270). Yhteisön jäsenten mentalisoimisen tason voidaankin katsoa vaikuttavan 

merkittävästi sekä koulun, että luokan ilmapiirin kehittymiseen (Twemlow ym., 2001; 2017).  

Mentalisoivan yhteisön luomisessa tärkeintä on panostaa kaikkien jäsenten mielessä 

pitämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisön jäsenten oma henkilökohtainen kokemusmaailma 

tunnistetaan ja sitä arvostetaan (Peltoniemi, 2020). Peltoniemen (2020) haastattelema 

Pyykkönen käyttää mentalisoivasta yhteisöstä esimerkkinä avointa yhteiskuntaa, jossa vallitsee 
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sananvapaus ja jossa jokaisen mielipide on arvokas ja tulee kuulluksi. Yhtä lailla 

opetussuunnitelman mukaan koulu on yhteisö, jossa oppilaiden ainutlaatuisuus tunnistetaan ja 

oppilaan kokemusta kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta kouluyhteisön jäsenenä tuetaan 

(OPH, 2016, s.15). Kouluyhteisö kykenee luomaan oman ilmapiirinsä soveltaen oppilaiden ja 

henkilöstön mentalisointia (Twemlow ym., 2001). Samaan aikaan myös luokan voidaan katsoa 

olevan oma yhteisönsä, jossa kaikkien mielen mielessä pitämistä voidaan harjoitella. 

Mentalisaation soveltamisen voidaan näin katsoa tukevan kouluja velvollisuudessaan tarjota 

kaikille lapsille turvallinen oppimisympäristö sekä tavoitteessaan tukea oppilaan hyvinvointia, 

kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen (OPH, 2016, s. 14, 

Perusopetuslaki 29 § 1 mom.; s. 34, Perusopetuslaki 30 § 1 mom., s. 19).  
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5. POHDINTA 

 

Tässä luvussa kootaan yhteen päätelmät kirjallisuuden pohjalta ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin mitä on mentalisaatio ja miten mentalisaatio soveltuu peruskouluun. 

Tämän jälkeen koko tutkimusprosessia pohdintaan eri näkökulmista.  

 

 

5.1 Johtopäätökset  

 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli avata mentalisaation käsitettä ja tutkia sen 

soveltuvuutta peruskouluun oppilaiden hyvinvoinnin ja erityisesti mielen hyvinvoinnin tueksi. 

Mentalisaation käsitteen avaamisen tarkoituksena oli saavuttaa syvempi ymmärrys siihen, joka 

pohjusti tutkimuksen toista pyrkimystä liittää mentalisaatio osaksi laajempaa kokonaisuutta eli 

peruskoulua. 

 

Mentalisaatio tarkoittaa halua ja kykyä tulkita omaa ja toisen käyttäytymistä mielentilojen 

pohjalta. Mielentiloja voivat olla esimerkiksi ajatukset, kokemukset ja tunteet. Ne vaikuttavat 

ihmisen käyttäytymiseen tietoisesti tai tiedostamatta. Mentalisaatiokyky kehittyy ensisijaisesti 

varhaisissa kiintymyssuhteissa ja jatkuu läpi elämän yksilön altistuessa moninaisille 

vuorovaikutuksille. Mentalisoiminen edellyttää reflektiivistä toimintaa sekä tunteiden 

säätelykykyä. Näiden avulla yksilö kykenee havainnoimaan ja säätelemään omaa ajatteluaan 

ja tunnekokemustaan, mikä lopulta tukee yksilön kykyä vaikuttaa oman toiminnan pohjalta 

vuorovaikutuksen laatuun. Mentalisoiminen ei ole kuitenkaan pysyvä toiminnan tila vaan vaatii 

tietoista ponnistelua ja edellyttää turvan tunnetta, joka mahdollistaa tietoisen ajattelun ja 

tunnesäätelyn. Näin ollen mentalisaatiokyky voi ajoittain heikentyä tai estyä. Mentalisaatioon 

liittyy lisäksi mielikuvitusta, sillä toisen käyttäytymisen tulkinta pohjautuu kuvitteelliseen 

toimintaan. Mentalisaatiokyky parantaa kykyä luoda vakaita ihmissuhteita, toimijuuden 

tunnetta,  itsetuntoa ja kykyä selvitä haasteista.  

 

Peruskoulu tarjoaa otollisen ympäristön mentalisaation kehittämiselle ja hyödyntämiselle, sillä 

vuorovaikutus, hyvinvointi ja turvallinen ympäristö ovat opetussuunnitelman mukaan 

opetukseen sisältyviä keskeisiä tavoitteita. Kouluikä on lapsen mentalisaatiokyvyn 

kehittymisen kannalta merkittävä ajanjakso, jolloin koulu on avainasemassa tukemaan tätä 
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kehitystä. Opettajalla on keskeinen rooli oppilaan mentalisaatiokyvyn kehittymisessä, sillä 

tutkimusten mukaan oppilaan ja opettajan väliset suhteet ovat merkittäviä oppilaan sosiaalisten 

ja emotionaalisten taitojen sekä itsekäsityksen muodostumisessa. Mentalisaatioteorian 

soveltaminen kouluun tukee kouluyhteisöä luomaan turvallisen ja yhteisöllisen ilmapiirin, joka 

edistää niin yksilöiden kuin yhteisön hyvinvointia tukien lähtökohtaista tavoitettamme 

oppilaiden hyvinvoinnin ja avoimen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näin ollen se vastaa 

myös opetussuunnitelmassa määriteltyyn opetus- ja kasvatustehtävään.  

 

Tämä tutkimus osoittaa, että mentalisaatio tukee yksilön mielen hyvinvointia sekä sosiaalisia 

suhteita edistämällä hänen itsesäätelyään, itsetuntoaan sekä toimijuuden tunnetta. Koulussa 

sosiaalinen vuorovaikutus sekä hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä. Tämän tutkimuksen 

tiedon perusteella mentalisaatio soveltuu peruskouluun, koska koulussa mentalisaatiokyvyn 

tukemiselle voidaan luoda otolliset olosuhteet ja mentalisaation avulla voidaan edistää niin 

yksilön kuin kouluyhteisön hyvinvointia.  

 

 

5.2 Tutkimusprosessin pohdinta  

Tämä tutkimusprosessi imaisi meidät mukaansa yllättävän pitkäksi aikaa. Tutkimuksen 

alkuvaihe eteni hitaammin etsiessämme päättäväisesti omaa tarkoitustamme täyttävää aihetta 

ja käyttäessämme aikaa kirjallisuuteen perehtymiseen. Tutkielman viimeistely oli osoitus 

sinnikkyydestä viedä itseään mukavuusalueen ulkopuolelle. Tässä osassa pohdimme 

tutkimusprosessiamme yleisesti  

 

Meillä oli todella paljon tietoa hankittuna tästä aiheesta, mutta jouduimme karsimaan sitä hyvin 

karkealla kädellä. Kandidaatintyö osoittautui melko rajalliseksi kokonaisuudeksi, jonka 

puitteissa kovin laaja ja syvällinen aiheen tarkastelu jäi vähemmälle. Jätimme tutkielmastamme 

pois kokonaan tutkimuskysymyksen miten mentalisaatiota voidaan soveltaa peruskouluun. 

Lisäksi otimme käsittelyyn vain mentalisaation keskeisimmät käsitteet avaamatta tarkemmin 

muita hyödyllisiä taitoja ja edellytyksiä kuten empatiaa, resilienssiä ja mielikuvitusta. Myös 

mentalisaatiokyvyn kehittymisestä, edellytyksistä ja estymisestä olisi voinut kertoa enemmän. 

Koemmekin, että tässä kandidaatintyössä pääsemme vasta ohuesti raapimaan sosiaalisen 
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kanssakäymisen ja siihen vaikuttavien psyykkisten ja fyysisten toimintojen verkostoa,   

vähättelemättä tutkimukseen laittamaamme työpanosta.  

 

Mentalisaation käsite 

Mentalisaation ollessa tutkimuksen kohteena, pidämme tärkeänä pyrkiä avaamaan myös sen 

suhteen ilmenneitä epäselvyyksiä. Mentalisaatio on osoittautunut meille kasvatustieteiden 

opiskelijoille odottamattoman haastavaksi avata monella tavoin. Käsitteeseen perehtyminen ja 

sanan avaaminen itsellemme ja muille on ollut haasteellista juuri tämän moniulotteisuuden 

takia. Lisäksi tutkielman parissa olemme ajoittain kokeneet haasteellisena ymmärtää 

mentalisaatiokyvyn, mentalisoimisen ja mentalisaation termien eroavaisuuksia sekä käyttää 

näitä tutkimuksessamme mahdollisimman oikeaoppisesti. Ajoittain englanninkielisten 

alkuperäisjulkaisuiden asian kääntäminen suomeksi oli haastavaa, suomenkielisen sanaston 

puutteellisuuden vuoksi. Mentalisaatio-termin käyttäminen itsessään johdonmukaisesti oli yksi 

merkittävistä haasteistamme.  Opettajan näkökulmasta olemme pohtineet, millä tavoin 

voisimme viitata käsitteeseen juuri kouluikäisten keskuudessa niin, että käsitteen sisältö ja 

ydinajatus tulisi arkikielen kautta selkeimmin esiin. Jäimme tutkimuksen lopuksi pohtimaan 

miksi mentalisaatiota ei ole tuotu koulumaailmaan, mutta sitä käytetään kasvatuksessa 

vanhemmuuden tukena sekä työelämässä. Epäilemme, että yhtenä mahdollisena syynä voi olla 

juuri käsitteen monimutkaisuus.  

 

Reflektiivinen toiminta ja mentalisaatio 

Erityisesti reflektiivisen toiminnan määrittelyn sekä sen yhteyden mentalisaatioon olemme 

kokeneet ajoittain ristiriitaisena sekä perustelut käsitteiden yhteiskäytölle epäselvänä. 

Ensinnäkin olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että reflektiivistä toimintaa ja 

mentalisaatiota on mentalisaatiokirjallisuudessa kuvattu toistensa synonyymeinä (Fonagy ym., 

2004; Pajulo, 2004; Pyykkönen, 2021, henkilökohtainen tiedonanto 6.7.2021). Fonagy ym. 

(2004) nostavat kirjassaan esille reflektiivisen toiminnan merkityksen mentalisaation 

tutkimisessa ja perustelevat tätä yhteyttä sillä, että mentalisaatio on ilmiö, jota reflektiivinen 

toiminta luo. 

 

Lukemamme kirjallisuuden pohjalta reflektiivisen toiminnan ja mentalisaation synonyyminen 

käyttö jäi meitä edelleen askarruttamaan, joten otimme lisäksi sähköpostitse yhteyttä 
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suomalaiseen mentalisaatiotutkijaan kouluttajapsykoterapeutti Nina Pyykköseen, joka vahvisti 

sanojen synonyymisen käytön, muttei avannut niiden merkitystä (Pyykkönen, 2021).  

 

Sen sijaan hän korosti, että termien synonyymistä käyttöä ei nähdä ongelmana ja että meidän 

ei tulisi tähän jumittua. Pyykkösen mukaan reflektiivinen toiminta on mentalisaatiota 

käytännössä eli tutkimuskielellä operationalisoitu. Tällä tarkoitetaan, että mentalisaatiota 

voidaan tutkimuksissa mitata (Pajulo, 2004). Sama ajatus esiintyy Fonagyn ym. (2004) 

kirjassa. Pyykkönen tarkensi viestissään, että mentalisoiminen tapahtuu nimenomaan yksin ja 

reflektiivinen toiminta tapahtuu vuorovaikutuksen parissa vähintään kahden ihmisen 

läsnäolossa (Pyykkönen, 2021). Käsityksemme mukaan reflektiivinen toiminta ei vielä 

itsessään määrity mentalisoimiseksi, mutta, kun reflektion pyrkimyksenä on halu ja kyky 

ymmärtää toista se on mentalisoivaa toimintaa.  

 

Tutkimusprosessi 

Parityöskentelyn haasteena oli kahden erilaisen työskentelyperspektiivin yhdistäminen. 

Konkreettisesti tämä ilmeni tekstin kirjoittamisvaiheessa, jossa toiselle valmiin tekstin 

tuottaminen oli monivaiheisempaa, kun taas toiselle pysähtyminen ja laajempi vaihtoehtojen 

näkeminen oli uuden opettelua. Yhdessä työskentely antoi kuitenkin valtavan edun pohtia, 

reflektoida ja saada uusia näkökulmia niin ajatteluun kuin työskentelyyn. Monet kerrat 

haastavaksi koettu asia ratkesi yhteisen pohdinnan ja keskustelun avulla. Koemme 

täydentäneemme toistemme työskentelytapoja omilla vahvuuksillamme jo pelkästään eri 

perspektiivin saamisen vuoksi, mutta myös erilainen luku- ja muistiinpanojen kirjoittamistapa 

antoi uusia oivalluksia omaan oppimiseen. Parityö antoi myös valtavasti voimavaroja henkisen 

hyvinvoinnin tueksi, kun kokemukset, tunteet ja ajatukset oli mahdollista jakaa jonkun saman 

asian ympärillä olevan ihmisen kanssa. Sosiaalinen ulottuvuus auttoi purkamaan pään sisäistä 

kuormaa, mikä edelleen vapautti aivokapasiteettia työskentelyyn. Usein jo solmukohdasta 

ääneen puhuminen sai vyyhtiä aukeamaan.  

Halusimme parhaimman mukaan pitää lukijan mielessä koko tutkielman prosessin aikana. 

Tavoitteenamme oli tuottaa kokonaisuudessaan selkeää ja ymmärrettävää akateemista tekstiä 

niin kielen kuin yleisvaikutelman kannalta. Ajoittain englanninkielisten alkuperäisjulkaisuiden 

asian kääntäminen suomeksi oli haastavaa, suomenkielisen sanaston puutteellisuuden vuoksi. 
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Esimerkiksi itsessään mentalisaatio-termin käyttäminen johdonmukaisesti oli yksi 

merkittävistä haasteistamme.  

Tutkimustuloksia avatessamme koimme myös epävarmuutta esimerkiksi ihonväriin ja 

sukupuoleen viitatessa, ja yritimme selvittää, kuinka voisimme ilmaista asiat sensitiivisesti 

muuttamatta alkuperäisen julkaisun sisältöä. Kysyimme asiaa opettajiltamme, mutta hekään 

eivät osanneet antaa suoraa vastausta ja päädyimme valitsemaan esitystavan, joka välttää 

suoran kannanoton välittäen tutkimuksen terminologian sellaisenaan, mutta olemme 

tiedostaneet asian ongelmallisuuden ja tehneet eettistä pohdintaa. 

 

Katse tulevaisuuteen 

Yksilöllisyyttä, ihmistenvälisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä saatetaan pitää kapeana näkökantana 

erityisesti nykymaailmassa, jossa ympäristö tulisi ottaa yhä paremmin huomioon 

Mentalisaatioteoriaa ja siihen liittyvää ihmistenvälisyyttä voi kuitenkin viedä ihmiskeskeisestä 

näkökulmasta laajempiin kokonaisuuksiin. Tätä kautta voidaan kriittisesti tarkastella 

inhimillisen kasvun merkitystä laajemmassa mittakaavassa. Useissa lukemissamme 

tutkimuksissa hyvinvointi johdettiin oppimistulosten nostamiseen, ja edelleen työvoiman ja 

talouden eduksi. Tämä saa meidät pohtimaan miksi hyvinvointia ei nähdä itseisarvona? 

Psykologian merkitys opettajan ammatissa on tullut tässä tutkimuksessa vahvasti esille niin 

mentalisaatiotutkimusten, OECD:n raportin kuin opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta.  

Tulisiko opettajien näin ollen saada koulutusta myös psykologian saralla, kohdatakseen 

oppilaansa ja itsensä paremmin sekä voidakseen tukea ja edistää oppilaan mielen hyvinvoinnin 

kehitystä? Eläinten kanssa kommunikointi ja niiden tarpeiden tunnistaminen vaatii 

keskustelukyvyn puuttuessa tarkkaa havainnointikykyä. Kiinnostavaa olisi tutkia lemmikkien 

vaikutusta lasten mentalisaatiokykyyn. Samoin Pyykkönen ja Martin (2020) mainitsevat 

kaunokirjallisuuden lisäävän empatiaa ja mielikuvitusta, ja olisi kiinnostava tutkia näiden 

välisiä yhteyksiä. 

Mielestämme ihmisen toiminta, jopa maailmanlaajuisella tasolla, lähtee liikkeelle 

mikrotasolta, siitä pienestä hetkestä, joka tapahtuu yleensä huomaamattamme - jo pelkästään 

ajatuksissamme. Näihin hetkiin me pyrimme pysähtymään ja ottamaan ne tarkastelun 

kohteiksi, jotta voimme paremmin ymmärtää niiden kokonaisvaltaista vaikutusta. 



 

 

33 
 

Mentalisaatioteoria on osoittautunut lähimmäksi sitä suuntausta mitä olemme lähteneet 

etsimään. Mentalisaatio tuo yhteen pyrkimyksen ymmärtää ihmisyyttä sekä sen rinnalla 

kulkevaa ainutlaatuisuutta. Se vastaa kysymykseemme siitä, miksi tulemme toimeen toisten 

kanssa ja toisten kanssa taas toisinaan emme. Miksi joskus voi tuntea vahvaa kuuluvuuden 

tunnetta ja toisinaan samanaikaisesti yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Mentalisaatioteoria tuo 

omalta osaltaan tähän vastausta pyrkiessään oman ja toisen täydelliseen ymmärrykseen samalla 

tiedostaen sen inhimillisen mahdottomuuden. Inhimillisyyden kautta se perustelee, kuinka 

ihminen tarvitsee turvaa ja ymmärrystä, mutta samaan aikaan myös epävarmuutta ja 

irrallisuutta voidakseen kehittyä ja kasvaa. Mahdollisesti juurikin tästä syystä, se voisi 

epätäydellisen täydellisesti sopia myös kasvatuksen ja opetuksen alalle.  
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