
ONNELLINEN LAPSI

JARI SINKKONEN

LT, LASTENPSYKIATRIAN DOSENTTI

LASTEN- JA NUORISOPSYKOTERAPEUTTI

TURUN YLIOPISTO



IHMINEN ON BIO-PSYKO-SOSIAALINEN OLENTO

• Jokaisen ihmisen kehityspolku (developmental pathway) on yksilöllinen ja ainutlaatuinen

• Perimä ja ympäristö ovat jatkuvassa ja mutkikkaassa vuorovaikutuksessa keskenään

• Kiinnostus lapsen psyykkiseen kehitykseen on verraten uutta; tyypillistä on ollut korostaa liikaa 

jompaakumpaa osatekijää

• Jotkut perinnölliset tekijät voivat suojata häiriöiltä (esim. korkea älykkyys, jokin luova kyky), 

toiset taas altistavat häiriöille

• Temperamentilla on oma merkityksensä 









TURVALLISET JA TURVATTOMAT KIINTYMYSSUHTEET

• Turvallisesti kiintynyt lapsi elää ennakoitavassa ympäristössä ja voi tuoda 

vuorovaikutukseen kaikki tunteensa, myös raivon, pettymyksen ym. tarvitsematta 

pelätä hylkäämistä 

• Välttelevästi kiintynyt lapsi oppii estämään voimakkaiden tunteiden ilmaisemista 

koska hoivaaja ei pidä niistä

• Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi sitoo hoivaajan itseensä voimakkailla affektipurkauksilla 

tai –vetoomuksilla

• Organisoitumattomasti kiintyneellä lapsella mikään strategia ei toimi → yhteys 

erilaisiin psykopatologian muotoihin



Vastasyntyneen keskushermosto

• Syntyessä aivot painavat alle puoli kiloa, vuoden iässä jo kilon

• Hermosolujen välisiä yhteyksiä eli synapseja syntyy ja häviää 
tuhansia sekunnissa

• Riittävän hyvä vuorovaikutus on keskushermoston häiriöttömän 
kehityksen edellytys

• Varhainen pitkäkestoinen kaltoinkohtelu näkyy myöhemmin 
monenlaisina oireina

• Sensitiivinen hoiva on oikea-aikaista ja vastaa lapsen tarpeisiin 
riittävän nopeasti

• Stressihuippuja täytyy tasoittaa, mutta lapsesta pitää myös 
hurmaantua!



Leikin ja luovuuden merkitys

• Leikin siemen on olemassa lapsessa, mutta se on 
herätettävä vuorovaikutuksessa

• Hulluttelu ja hauskanpito vauvan kanssa ei vaadi juuri 
mitään rekvisiittaa

• Leikin, luovuuden ja taiteen maailmassa mikään ei 
koskaan kuole eikä mene rikki

• Rikas ja monipuolinen mielikuvamaailma on tehokas 
väkivaltaisen käytöksen este

• Taide on aivojen ”megavitamiini” ja tekee elämästä 
elämisen arvoista





PÄIVÄHOIDON RIEMUT JA RIESAT  I

• Päivähoidon alkaminen on aina erokokemus lapselle (ja vähän vanhemmillekin)

• Lapsi tukeutuu keskimäärin 3 kk:n ajan johonkin päiväkodin aikuiseen ennen kuin 

tottuu päiväkodin arkeen

• 1-2 – vuotiaiden lasten tarpeet ovat erilaisia kuin kolmevuotiaiden; etusijalla ovat 

fysiologiset tarpeet, turvallisuus, läheisyys ja lohdutus

• Pikkulapsille saattaisi usein sopia perhepäivähoito – minkähän vuoksi sitä ajetaan 

alas? 



PÄIVÄHOIDON RIEMUT JA RIESAT  II

• Pitkittäistutkimuksissa ei ole tullut esiin huolestuttavia haittoja päivähoidosta, joskin 

pienten lasten pitkät hoitopäivät olivat yhteydessä myöhempiin käytösongelmiin

• Hyvä päivähoito parantaa deprivoitujen lasten kielellisiä valmiuksia, mutta joissakin 

tutkimuksissa esitetyt väitteet lasten paremmista kognitiivisista valmiuksista (esim. 

LENE-testi) kotihoitoon verrattuna ovat liioiteltuja

• Mikä neuvoksi? Isät pitävät liian vähän isyysvapaita. Entä osa-aikatyö?



SUKUPUOLI JA AIVOT

• Sukupuolten välisiä eroja löytyy, kun tutkimuksen otoskokoa kasvatetaan

• Pojilla on esim. keskimäärin hyvät spatiaaliset kyvyt ja mieltymys liikkeeseen

• Tytöillä on paremmat kielelliset taidot ja empatiakyky

• Tyttöjen aivot kehittyvät aikaisemmin; nuoruusiässä ero on 1-2 vuoden luokkaa (tutkijoiden 

näkemykset eivät ole yhteneviä) 

• Pojat piirtävät verbejä, tytöt substantiiveja

• Ryhmäkäyttäytymisessä on eroja: pojat suuntautuvat tehtävään, tytöt luovat ensin ihmissuhteita



SUKUPUOLEN MONINAISUUS? 

• Onko biologinenkin sukupuoli jatkumo?

• Onko järkeä erotella lapsia sukupuolen mukaan? 

• Onko sukupuoli pelkästään ympäristön tuottamaa (sosiaalisen konstruktion teoria), 

vai onko biologiallakin merkitystä?

• Lapsia ei pidä vaatia leikkimään sukupuolelleen tyypillisiä leikkejä, koska jokainen 

lapsi on yksilö

• Tavoitteena voisi kenties olla antaa lapsen kasvaa sellaiseksi kuin on tarkoituskin 

sukupuolesta riippumatta 















NUORET POJAT PORNOKOUKUSSA

• 40 % 14-17 – vuotiaista brittipojista katsoo säännöllisesti 

nettipornoa. 

• Porno tunkeutuu lapsen ja nuoren mieleen suurella voimalla, mikä 

ei ole sopusoinnussa ajankohtaisen biologisen ja psyykkisen 

kehityksen kanssa

• On olemassa riippuvuuden vaara; aineisto voi olla ahdistavaa 

ja jopa traumatisoivaa

• Asiallisia keskusteluja lasten ja nuorten kanssa tarvitaan



NUORET TYTÖT JA SOME

• Valtavasti ”ystäviä”, pinnallisia, mutta sitovia suhteita

• Jaetaan omia asioita kritiikittömästi 

• Kannetaan huolta asioista joihin ei voi vaikuttaa → kuormitusta, 

stressiä

• Tuntematon nettikaveri tekee itsemurhan 500 km:n päässä →

ahdistusta, unettomuutta, viiltelyä

• Todelliset ihmissuhteet kärsivät



”RAJATTOMAT” LAPSET  I

• Päiväkodeissa ja kouluissa on yhä enemmän lapsia, joille ei ole 
asetettu rajoja

• Mikä on ”raja”? – Yritys estää lasta joutumasta pulaan

• Vanhemmat tarvitsevat lastensa rakkautta ja kestävät huonosti 
lapsen pettymystä ja kiukkua

• Lapsi ei ole ”pikku tyranni”, vaan hänen käyttäytymisensä on usein 
sopeutumista epäjohdonmukaiseen kasvatukseen

• Lapsi tarvitsee itseään vahvemmat vanhemmat



”RAJATTOMAT” LAPSET  II

• Curling-vanhemmuus: lapselle annetaan vaihtoehtoja vaikka niitä ei oikeasti ole 

(”laitettaiskos kengät jalkaan?”)

• Lapsi joutuu päättämään asioista, joiden hahmottamiseen hänellä ei ole edellytyksiä 

→ turvattomuutta → jos aikuisista ei ole johtajiksi, lapsen on otettava itse pomon 

paikka

• Lapset eivät opi sietämään epämukavuutta eivätkä oikeutettua arvostelua 

• He eivät opi tekemään epämiellyttäviä asioita



MIKSI PITÄISI TEHDÄ VASTENMIELISIÄ ASIOITA?

• Curling-vanhemmuus: elämästä voi selvitä vain myönteisten tunteiden vallassa ja näkemättä 

minkään asian eteen vaivaa 

• Seuraa usein vaikeita narsistisia ja aggressio-ongelma

• Alhainen turhautumiskynnys, hankaluuksia koulussa ja myöhemmin työelämässä. 

• ”Tyhjä depressio”: ei ole varsinaista surua mistään, mutta mikään ei kiinnosta 

• Keljun homman tekeminen nostaa dopamiinitasoja, ja tehdystä työstä tulee hyvä mieli



LAPSEN HYVÄN ELÄMÄN ESTEITÄ

• Yhä yleistyvät pitkittyneet huoltajuusriidat vanhempien eron jälkeen

• Lapselle haitallisinta on, jos toinen vanhempi vieraannuttaa häntä toisesta 

vanhemmasta

• Kiusaaminen päiväkodissa ja/tai koulussa. Vankka tutkimusnäyttö 

pitkäkestoisista haitoista (alavireisyys, masennus, ahdistusoireet, itsetuhoisuus 

ym.) 




