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Kysymys kulttuurista
Mikä määrää ihmisen käyttäytymistä, tunteita, ajattelua
persoonakehitystä ja elämänkokemuksia:
Kulttuurinen vs. Universaali tai molemmat
Opitut & saadutu vs. Perityt & annetut toiminnat

Kysymys kehityksestä
Onko kehitys jatkuvaa vai pyrähdyksellistä?
Mikä tulee annettuna, mikä opitaan

Kysymys traumasta
Mitkä suojelevat ja mitkä haavoittavat kehitystä
Mikä merkitys traumalla on eri ikäkausina

Kehitysnäkökulma traumaan
Ikä  &  ’kehitystehtävä’

Haavoittuvuus

Kestävyys

Vauvaikä:
*vuorovaikutus: kiintymys
*turvapaikka
*tutkimusmatkailu

*välttelevä vs.
tarrautuva suhde
*turtuminen vs.
valppaus
*fysiologinen
säätely vaikeaa

*korvaavat
kokemukset
*aivojen
muotoutuvuus
*perheen
vuorovaikutus

Leikki-ikä:
*tunteiden hallinta
*roolit & empatia
*todellisuus & mielikuvitus

*vaikeus
tunnistaa tunteita
*mielikuvien
vaarallisuus

*laajenevat
ihmissuhteet
*leikki, sadut ym.
symbolinen
prosessointi

Ikä  &  ’kehitys- Haavoittutehtävä’
vuus
Keskilapsuus:
*ongelmanratkaisut
*omien ja toisten
mielenmallit
*toverit & ystävyys
Nuoruus:
*tulevaisuus
*intiimit suhteet
*moraali- ja
maailmankatsomus

Kestävyys

*keskittymisvaikeudet *hienostuneet
*pelkojen konkretia
päättelymallit
*mustavalkoisuus
*idearikkaus
*sosiaalinen
yhteenkuuluvuus
*unelmien pelko
*epäluuloisuus
*piittaamattomuus
*psykofyysinen
muutos

*usko haavoittumattomuuteen
*kokemusten nälkä

Vauva-ajan kehitys:biologiset, neuropsykologiset,
emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset osa-alueet
Kehitysalueet
Biologisneurologinen

Emotionaalinen

Sosiaalinen

Sensomotorinenkognitiivinen

0-2.5 kuukautta
Tasapainottelu
virikkeiden ja
aistikapasiteetin välillä
koordinaatio, säätely
Osa reflekseistä häviää ja
korvautuu tahdonalaisilla
Painonnousu ja
pituuskasvu
Ilmaisee epämukavuutta
itkun avulla
Tunnistaa ilontunteet

Hoitaja säätelee
virikkeitä
Mieltyy kasvoihin &
ihmisääneen
Sosiaalinen hymy
Tihentyvä vuorovaikutus

Elimet ja aistit valmiina
ja täydellistyvät
vuorovaikutusessa
Ympäristön tutkiminen
Sensomotorinen hallinta
Odotukset ja orientaatio

2.6-6 kuukautta
Aivojen synaptisten
yhteyksien    ’kasvu-pyrähdys’  
ja liikatuotanto
kokemukset määräävät
jäljellejääviä yhteyksiä

Tunnistaa perustunteita
(viha, pelko)
Tunnistaa tunteita läheisen
käyttäymisen mukaan
Seuraa toisen katseen
suuntaa jaettu kokemus
Sosiaalinen tärkeysjärjestys:
mieltyy avunantajiin ja
tuttuihin

Kasvojen tunnistaminen ja
tiedon käsittely myös
kortikaalisilla alueilla
Muisti vahvistuu

7-12 kuukautta
Motoristen neuronien
vahvistuminen
Aivojen etulohkon ja
hippokampuksen
neuronien
vahvistuminien
tahdonalaiset &
tehokkaat toiminnat
Ilmaisee perustunteita
Tunteiden säätelyä
Emootioiden jakaminen,
kommunikaatio
Tunteiden intensiivisyys
*Herättää ja ohjaa toisen
ihmisen huomiota
Aloitteellisuus
*Vuorovaikutussuhteessa
keskinäiset odotukset
* Yhteinen ja jaettu
tarkkaavaisuus
Yhdessä oppiminen
Intensiivinen tutkiminen,
liikkuminen
Toiminnan estäminen
Koordinaatio paranee
Tavoitteellinen toiminta
toteutuu

Tunteiden kehittyminen 0-6kk
Vastasyntyneet  ’tykkäävät  ihmisistä’,  mutta  
erityisesti äänistä, liikkeestä ja ihmiskasvoista
Vauvaikä: (a) Tunteet: esim. kipu, nälkä, inho;
(b) Affekti: yleinen virittyneisyys ja mieliala
(c) Emootiot: kommunikaatio liikkeet, ilmeet,
eleet.
Perustunteet käyttäytymisen tasolla.
Hoitaja tulkitsee tunteet > lapsi tietää mitä tuntee.
0-ikäisestä saakka jakaa tunteita
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Vastavuoroisuus
tunteiden kehittymisessä
Oppiminen: tunteet (a) tarttuvat, (b) peilaantuvat,
(c) yhtäaikainen ja syysuhteinen esiintyminen
Vanhempi omien tunteiden kaikupohja >
vanhempi sovittaa insiteetin ja keston
(temperamenttien yhteensopivuus, ajoitus,
empatia, odotus toisen tunteesta, kaiku)
Perustunteet synnynnäisiä & ilmaisu sosiaalinen
Kompleksiset tunteet (häpeä; syyllisyys, kateus)
kehittyvät toisen ikä vuoden aikana
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Vastavuoroisuus kehityksessä
2-3 kk Fyysinen vastaavuus:
“tanssiaskeleet”  ja  rytmitys;;  rauhottaminen
3-9 kk Kaksinen (dyadinen)
vastavuoroisuus & jaettu mielihyvä
10-20 kk Esinekohtainen leikki &
ei-kielellinen kommunikaatio
18-28 kk Kielellinen neuvottelu &
vastavuoroinen toiminta
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Matkiminen, sovitus & rytmitys
Vastasyntyneet tuottavat onnellisen, surullisen ja
hämmästyneen ilmeen
Tulkinnat matkimisesta (a) refleksi &
automatisoitunut, (b) aktiivinen koordinointi,
(c) ilme aiheuttaa tunteen (vrt aikuistutkimus)
4-5kk ajoittaa tunneilmaisut äidin vastaaviin &
sovittaa sen vieraisiin (odotukset rytmistä ja
tunneintensiteetistä)
”tykkää äidinkaltaisista”
Oppii kahden vanhemman erilaisesta tunneintensiteetistä, ajoituksesta ja valenssista
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Tutkimusta
Depressiivisten äitien lapset tunnistavat
huonommin iloisia kasvoja (Peltola, Puura ym., 2010)
Traumatutkimus: jos äidin silmissä on pelkoa,
pahinta kehitykselle (Scheringe, 1990)
2 kk lähtien vauvat havaitsevat vihamielisyyden ja
perhekonfliktit (Leppänen & Nelson, 2006)
Väkivaltaisessa kodissa kasvanut tunnistaa hyvin
vihan kasvonilmeet (Pollack, 2001)
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Tutkimusta: trauma ja vauvuus
Traumaperäiset stressioireet (PTSD) 8-11%
raskausajan aineistoissa (Loveland,2004; Mezey, 2005)
Terroristi-isku in 11/9 (Yehuda, 2005, Engel, 2005)
Alhainen syntymäpaino ja pituus
Häiriintynyt kortisolitaso: äidit ja vauvat
Yliaikaisuutta
Äidin PTSD -> vauvan tunteiden säätelyvaikeuksia

Pakolaisperheet Hollannissa

(Ei, Moore, & Kleber, 2012)
Äidin PTSD -> vanhemmuus ja kiintymyssuhde -> vauvan kehitys

Luonnon katastrofit -> viivästynyt lapsen
kognitiivinen kehitys (puhe, suoritustaso)

Vastauksia
kulttuurikysymykseen
Tieto lisääntynyt perimän merkityksestä.
Myös  persoona    ‘periytyy’  >  temperamentti,  
virittyneisyys
Perimä vaatii ympäristön > aktivoituminen,
neutralisoituminen, kasaantuminen,
potentioituminen
(Caspi, A., Rutter, M., & Plomin, C)

Stressi ja trauma vaativat sopeutumista >
persoona skeemat aktivoituvat & kulttuuriset
’lohdutusrituaalit’  tulevat  tärkeiksi  

Mitä on kulttuuri
Ihmisen luoma/tekemä ympäristö: tapa asua, puhua,
olla, tehdä työtä ja rakastaa
Sosiaalisen elämän säännöt, instituutit, ennenkaikkea
avioliitto, lapset, moraali (Kitayama, 2002)
Merkitysten organisaatio: Mitä asiat merkitsevät
ihmisille (henkiset ja fyysiset) (Rohner, 1984)
Ihmismielen kollektiivinen ohjelmointi, jonka
perusteella eri ryhmien ihmiset eroavat toisistaan
(Hofstede, 1980): esim. sairauskäsitykset
Kulttuuri muuttuu -> miten ja miksi ihmiset sopeutuvat
-> Kulttuuri luo mielekkyyttä ja jatkuvuutta

Universaalisuuden puolesta
Psykologiset prosessit (tunne, ajattelu)
perustuvat aivotoimintoihin ja hermoverkkoihin.
Psyykkiset funktiot, kehitys ja ominaispiirteet
ovat evoluution ja sopeutumisen tulosta
Esimerkiksi: kieli opitaan suht-koht. samassa
järjestyksessä
Varhainen äiti-lapsi vuorovaikutus palvelee
henkiin jäämistä
Kumppanin valinnan tiedostamattomat taustat
Yhteistyö ja vihollisuudet
Uhkan kokeminen etenee suht. samaan tapaan

Evidenssiä I Universaalisuus
Sukupuolten erot: havainnot, muisti,
spatiaalinen hahmotus aivojen ja toiminnan
tasoilla
Emootioiden tunnistaminen: viha, suru, ilo,
inho, hämmästys, pelko (tulkinta ja intensiteetti voi
vaihdella) (Ekman, Hietanen, Poortinge)

Sosiaalis-kulttuuristen
tekijöiden puolesta
Emootioiden ilmaisu eroaa kulttuurista
toiseen: intensiteetti (mutta ei valenssi).
Perusemootiot samat kulttuureissa, mutta
‘käyttöohjeet’  kulttuuriperäisiä  
Emootiot: mitkä herättää ne henkiin, pitää yllä
Tunteiden ilmaisu, miten ne jaetaan toisten
kanssa
Mitä emootioit rohkaistaan mitä halveksitaan:
Sosiaalisen häpeän ja syyllisyyden
yhteiskunnat (uskonnot)

Synteesi
Universaali
Varhainen
neurofysiologinen
kehitys
Varhainen
kiintymyssuhde
Lapsi piirtää ja leikkii
Avuntanaminen &
sosiaalinen tarve
Nuorison
initiaatiomenot
Avioliitto
Rangaistus
Sota

Kulttuurinen
Äidin ja lapsen
kommunikatio
(jääkö henkiin)
Leikkien sisällöt
Itsenäisyyden
rohkaisu
Yhteiskunnan ja
yksilön painotus
Emootioiden ilmaisu
Selitysmallit
sairaudelle,
mielenterveydelle,
onnistumisille ja
epäonnistumisille

Universaali ja kulttuuriperäinen kehitys

Neurofysiologinen
•Aivojen eri-

Sensomotorinen

koistuminen
•Koordinaatio
•Hermoverkot •Orientaatio
•Refleksit
•Tasapaino
•Integraatio

Biologia
Kypsyminen
Luonto

Kognitiivinen

Kulttuuri
Oppiminen
Hoiva

•Tarkkaavuus
Emotionaalinen
•Muisti
Sosiaalinen
•Ongelma•Ilmaisu
ratkaisu
•Mielen teoria
•Sosiaalinen tuki
•Tunnistaminen
•Vertaisryhmät
•Säätely
•Ystävyyssuhteet
•Valenssi
•Intiimisyys & riippuvuus
•Intensiteetti

•Tunteiden jakaminen

Nykynäkemys?
Neurofysiologia
Kognitiivinen

Emotional

Kypsyminen
-Luonto

Social

Kokemukset
-Hoiva

Lasten kehitys yhteiskuntien
orientaation mukaan (Kagitcibasi)
Yhteiskunnat eroavat mm.
Itsenäisyys vs. Riippuvuus
Yksilökeskeisyys vs. Kollektiivisuus
Heterogeenisyys vs. Yhdenmukaisuus
Tasavertaisuus vs. Hiearkkisuus
Vanhuuden viisaus vs. Nuoruuden voima
Oma vastuu vs. Siirretty vastuu
Raja näkymättömään auki vs. Todellisuuspohjaisuus
Kärsimyksen välttämättömyys vs. Mielihyvä
Yksilö kantaa sairauden vs. Perhe ja yhteisö

Vanhemmuuden kulttuurinen
komponenttimalli (H. Keller)
Vanhemmuudessa kulttuuri siirtyy & sosialisaatio
Äiti-lapsi –suhde alle vuoden iässä
Perushoito – kulttuurin siirto - jatkuvuus
Ruumiillinen kosketus
Kehon stimulaatio
Stimulaation laajuus – esineet, ihmiset, ympäristo
Kasvokkaisuus ja kommunikaatio
Kulttuurit mahdollistavat vanhempi-lapsi suhteen
repertuaareja (monikomponentteja) ei tyylejä

Vanhemmuuden kulttuurinen
komponenttimalli II (H. Keller)
Kulttuurit eroavat vanhemmuuden motivaation suhteen:
Ruumiillinen kosketus : 2/3 päivästä äiti-lapsi
kosketuksessa: Inkakulttuurit & E-Amerikka
- lapsen peruskokemus: emotionaalinen lämpö
- yhteiskunnassa: yhteenkuuluvuus, harmonia

Ruumiillinen stimulaatio & aktivaatio: harjoitetaan

motorista toimintaa, kosketus, hieronta & liike: Intialaisissa,
Afrikkalaisissa ja Eurooppalaisissa kulttuureissa

-

lapsen peruskokemus: pärjäävyys, kontrolli & voima
-> uteliaisuus ympäristön
- yhteiskunnassa: kilpailu, pärjääminen, uuden etsintä ja
dynaamisuus

Vanhemmuuden kulttuurinen
komponenttimalli III (H. Keller)
Kulttuurit eroavat vanhemmuuden motivaation
suhteen:
Stimulaatio esineiden avulla: korvaa hoitajan ja edistää
-

kognitiivista kehitystä. Vallitseva teollistuneissa länsimaissa
lapsen peruskokemus: riippumattomuus ja metakognitioiden kehitys – minätietoisuus
yhteiskunnassa: analyyttinen ja rationaalinen lähestymistapa
Kasvokkaisuus: vanhempi-lapsi –kommunikaatio perustuu
silmäkontaktiin ja puheeseen, hymyyn
lapsen peruskokemus: hän on ainutlaatuinen yksilö &
pärjäävä ja hyväksytty
yhteiskunnassa: kilpailu, pärjääminen, uuden etsintä ja
dynaamisuus

Resilienssi tai kestävyys - käsite
(Punamáki, Qouta, Miller, & El Sarraj, 2011)

Psykologiset oireet
Matala
Trauma:

Matala
Trauma:

Vakava

(PTSD, Depressio, Aggressio)

Korkea

Suojatut lapset Haavoittuvat
Lapset
Kestävät lapset Traumatisoituneet

Syntymäpaino ja lapsen kestävyys 8-15 vuotiaana
( 2(608)=15.55,p<.02)
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Sotilasväkivallan vakavuus ja syntymäpaino (kg)
(F(2,614)=3.91,p<.006)
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Vanhemmuuden laatu ja lapsen kestävyys
sukupuolen mukaan (F(3,613)=6.51,p<.01)
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Concepts of the Immigrant Infant -study
(Kuittinen, 2013)

Cultural values, e.g.

Parental
beliefs

individual – collective;
*shame –guilt feelings;
*family dynamics
*

*

Parenting
practices

Emotion regulation
*Sensomotor skills
*

*Cognitive

development

Parent-child interaction
*’Motherese’,  lullaby
*Stress attunuation
*Parenting goals
*

Child
development

VANHEMMUUS JA LASTEN
VARHAISKEHITYS
MAAHANMUUTTAJAPERHEISSÄ
•

•

Suomen Akatemian rahoittama
pitkittäistutkimus 2012 – 2015
Toteutetaan pääkaupunkiseudulla

Tampereen yliopisto

Miksi maahanmuuttajaperheistä
halutaan tietoa?
Aikaisempaa tietoa maahanmuuttajataustaisista
vauvaperheistä Suomessa ei ole
Maahanmuuttajavanhempien ääni esiin
Millaista perheiden elämä on Suomessa:

Miten lapsia hoidetaan ja kasvatetaan?
Kuka auttaa ja tukee tarvittaessa?
Miten vanhemmat jaksavat?
Uuteen kulttuuriin sopeutuminen

Vauvojen hoiva on erilaista
eri kulttuureissa
Suomalainen käsitys hyvästä
vanhemmuudesta ei sovi kaikkiin
perheisiin – tiedetään, että eri
kulttuureissa vanhemmuus on
erilaista ja yhtä hyvää
Esim. varhainen vuorovaikutus on erilaista:
http://www.culturalpathways.uniosnabrueck.de/parenting-strategies-germanmother-flash.html

TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ
Pääkaupunkiseudulla asuvat perheet :
Somalia
Venäjä
Lähi-Itä
kurdi (sorani), farsi ja arabia
•
•

Perheessä odotetaan lasta tai
perheessä on alle 1-vuoden ikäinen lapsi

Ota yhteyttä maahanmuuttajavauvatukimukseen!!
Jos tiedät sopivia perheitä, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin:
Saija Kuittinen
Psykologi, PsM, tohtorikoulutettava
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Psykologia
Tampereen yliopisto
puh. +358458411170; saija.kuittinen@uta.fi
Sanna Isosävi
Psykologi (PsM), tohtorikoulutettava
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia
Tampereen yliopisto
puh. +358458411171; sanna.isosavi@uta.fi
Raija-Leena Punamäki, psykologi, KTK, FT, professori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö /Psykologia
33014 Tampereen yliopisto,
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