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Tunteet, varhainen vuorovaikutus
ja aivojen toiminnallinen kehitys

Mirjami Mäntymaa, Ilona Luoma, Kaija Puura ja Tuula Tamminen

Varhainen vuorovaikutus ja siihen liittyvät tunnekokemukset ohjaavat aivojen toiminnal-
lista kehitystä ja luovat pohjan ihmisen koko myöhemmälle kehitykselle. Tunteet ohjaa-
vat aivojen energia- ja informaatiovirtaa, integroivat aivojen toimintoja ja vaikuttavat
aivojen ja mielen toiminnalliseen järjestymiseen. Tunteet säätelevät myös ihmisten vuoro-
vaikutusta ja päinvastoin. Varhainen vuorovaikutus, emootiot sekä aivojen kehitys ja
toiminta muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki osatekijät säätelevät ja ohjaavat toi-
siaan ja josta lapsen psyykkinen kehitys kumpuaa.

Edistyminen monilla tieteenalueilla ja uusien
löydösten monitieteinen tarkastelu ovat li-
sänneet ymmärrystämme aivojen ja mielen

kehitysprosesseista. Ihmisen psyykkinen kehitys
pohjautuu geneettisiin ja biologisiin tekijöihin,
varhaislapsuuden vuorovaikutuskokemuksiin ja
psykososiaalisen ympäristön tapahtumiin sekä
kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutukseen.
Emootioiden ja tunnekokemusten keskeinen
merkitys tässä kehityksessä on tullut yhä sel-
vemmäksi. Vaikka tietomme tunteiden, vuoro-
vaikutuksen ja aivojen kehityksen ja toiminnan
yhteydestä ovat vielä rajalliset, näyttää siltä, että
nämä kolme tekijää säätelevät ja ohjaavat toi-
nen toisiaan ja kaikki yhdessä lapsen psyykkistä
kehitystä (kuva).

Aivojen kehitys

Aivojen kehitysjärjestys on geneettisesti määräy-
tynyt ja ympäristötekijöistä riippumaton: kehi-
tys tapahtuu matalammista korkeampiin aivo-
keskuksiin, aivorungosta korteksiin, kaudaali-
sesta rostraaliseen suuntaan (Nelson ja Bloom
1997). Aivojen rakenteellinen kehitys tapahtuu
raskauden aikana mutta toiminnallinen järjesty-

minen syntymän jälkeen (Nelson ja Bosquet
2000). Kahden ensimmäisen elinvuoden aikana
keskushermostossa esiintyy aksonien, dendriit-
tien ja synapsien ylituotantoa, joka on geneetti-
sesti ohjautuvaa (Singer 1995). Ympäristöstä
saadut kokemukset, jotka liittyvät vahvasti hoi-
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vaan ja vuorovaikutukseen vanhemman tai
muun hoitavan aikuisen kanssa, ohjaavat tietty-
jen synapsiyhteyksien muodostumista toiminnal-
lisiksi ja toisten karsiutumista myöhemmin tar-
peettomina pois (Singer 1995, Lehtonen ja
Castrén, 2000). Kehityksen jatkuessa eri aivo-
alueiden välille muodostuu yhä laajempia toi-
minnallisia yhteyksiä – tapahtuu sekä järjesty-
mistä eli toiminnallisten yksiköiden ja yhteyk-
sien syntymistä että integroitumista eli erillisten
toiminnallisten yksiköiden yhtymistä yhä laa-
jemmaksi kokonaisuudeksi (Siegel 2001). Integ-
roitumisen tuloksena lapsen kehityksessä esiin-
tyy ns. kehitystasohyppäyksiä. Tällaista hyp-
päystä edeltää kehityksen eteneminen useilla eri
alueilla riittävän pitkälle (kuten kognitiivisen,
kielellisen, motorisen ja sosiaalisen kehityksen
osalta), kunnes kyseiset alueet integroituvat yh-
teen ja lapsi on siirtynyt kehityksessään laadul-
lisesti aivan uudelle tasolle (Mäntymaa ja Tam-
minen 1999).

Tätä aivojen rakenteen ja toiminnan kykyä
muovautua ympäristön vaikutusten ja elimistön
tarpeiden mukaisesti kutsutaan aivojen plasti-
suudeksi. Plastisuuden kaksi muotoa ovat koke-
musta odottava (experience-expectant) ja koke-
muksesta riippuvainen (experience-dependent)
plastisuus. Kokemusta odottavat prosessit liitty-
vät kehityksen herkkiin kausiin: kehitystä ei ta-
pahdu, ellei tiettyä kokemusta ilmaannu kriitti-
sen kehitysvaiheen aikana. Kokemuksesta riip-
puvaiset prosessit sen sijaan ovat yksilöllisiä. Ne
liittyvät oppimiseen ja muistiin sekä kokemuk-
siin, jotka eivät ole ajoittumisensa eivätkä laa-
tunsa puolesta ennustettavissa (Black 1998).
Vaikka aivojen plastisuus alkaa vähetä noin
kymmenen vuoden iässä, aivokuoren aineen-
vaihdunnan kypsyminen jatkuu 16–18 vuoden
ikään saakka (Chugani 1998) ja ihmisen oppi-
mis- ja sopeutumiskyky säilyvät pitkään, jopa
koko eliniän (Nelson ja Bosquet 2000).

Tunteisiin liittyvät aivojen
rakenteet

Emootiot vaikuttavat aivojen ja mielen toimin-
nalliseen järjestymiseen ja kehitykseen. Ne sää-
televät aivojen energia- ja informaatiovirtaa, in-

tegroivat aivojen eri toimintoja ja ovat keskei-
sessä osassa säädellessään aivojen kaikkea toi-
mintaa (Damasio 1998, Siegel 2001). Ne ovat
myös osa yksilön homeostaattista säätelyjärjes-
telmää (Damasio 1998).

Tunteiden ja mielialan säätelyn kannalta kes-
keisiä keskushermoston rakenteita ovat mante-
litumake (amygdala), hippokampus ja orbito-
frontaalinen aivokuori (Pitkänen 1998, Davis ja
Whalen 2001). On myös osoitettu, että keskei-
sesti emootioihin liittyvistä »tunnekeskuksista»
on yhteydet kaikkiin aivojen osiin (Damasio
1998).

Amygdala koostuu useasta tumakkeesta.
Amygdalan ja siihen liittyvien rakenteiden kaut-
ta tapahtuu emotionaalisesti ja sosiaalisesti mer-
kityksellisten ärsykkeiden arviointi ja tulkinta.
Basolateraalinen amygdala saa sensorista tietoa
talamuksesta, hippokampuksesta ja aivokuores-
ta, ja siitä lähtevät yhteydet mm. otsa- ja ohi-
molohkoon ja hippokampukseen, joiden akti-
vaatio saa aikaan emotionaalisesti merkittävien
tapahtumien tallentumisen muistiin. Ratayh-
teyksiä lähtee myös sentraaliseen amygdalaan,
jonka kautta pelon autonomiset ja somaattiset
oireet välittyvät (Davis ja Whalen 2001). Tun-
teiden säätelyssä merkitsevä rooli näyttäisi ole-
van frontaalisella aivokuorella ja mahdollisesti
myös oikean ja vasemman aivopuoliskon fron-
taalisten aivokuorialueiden keskinäisellä toimin-
nallisella tasapainolla (Nelson ja Bosquet 2000).

Myös aivojen välittäjäaineet, kuten serotonii-
ni, dopamiini ja noradrenaliini, osallistuvat mie-
lialan ja tunteiden säätelyyn (Tuomisto ja Ahtee
1990). Dopaminergiset radat ventraalisen teg-
mentumin alueelta etuaivojen limbisille alueille
(mesolimbiset radat) ja isoaivokuoren limbiseen
järjestelmään kuuluville alueille (mesokortikaa-
liset radat) ovat keskeisiä mielihyvän ja mielipa-
han säätelyssä (Tuomisto ja Ahtee 1990). Nor-
adrenerginen ja serotonerginen järjestelmä vai-
kuttavat mm. tarkkaavaisuuteen mutta osal-
listuvat myös dopaminergisesta systeemistä
riippuvaisen käyttäytymisen säätelyyn ja siten
esimerkiksi aggressiivisuuden tai hyperaktiivi-
suuden hallintaan. Näiden järjestelmien keski-
näisellä tasapainolla näyttäisi olevan merkitystä
(Rogeness ym. 1992).
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Tunteiden jakaminen ja säätely

Myös inhimillisen vuorovaikutuksen keskeinen
elementti on tunne. Tunteiden avulla voimme
ymmärtää toisen ihmisen mieltä sekä kokea ym-
märretyksi tulemista ja yhteenkuuluvuutta (Sie-
gel 2001). Pystyäksemme ymmärtämään toisia
ja tullaksemme ymmärretyiksi meidän täytyy
voida jakaa tunnetiloja (Huttunen 1997). Tun-
teilla on keskeinen merkitys myös varhaisessa
vuorovaikutuksessa ensi hetkistä alkaen. Vauva
kommunikoi tunteillaan, ja vauvan tunnetiloja
jakamalla vanhempi voi ymmärtää hänen tar-
peensa (Tronick 1989, Emde 1998). Vauvat ovat
myös herkkiä vanhemman tunneilmaisujen laa-
dulle, ja tunteiden yhteen sovittamista ja soin-
nuttamista vuorovaikutuksessa tapahtuu jatku-
vasti (Cohn ja Tronick 1989). Tunnetilojen ja-
kaminen on palkitsevaa, mikä on varmasti yksi
syy siihen, miksi ihminen hakeutuu vuorovaiku-
tukseen toisen kanssa. Paha olo voi lievittyä,
kun toinen ymmärtää ja antaa apuaan, ja posi-
tiivisen tunteen jakaminen saattaa lisätä mieli-
hyvää.

Tunteiden jakaminen mahdollistaa myös nii-
den säätelyn vuorovaikutuksessa. Lapsen tär-
keimpiä kehitystehtäviä onkin tunteiden sääte-
lyn hallintaan ottaminen (Cole ym. 1994). Tun-
teiden säätelyllä tarkoitetaan negatiivisten tun-
netilojen lievittämistä ja vähentämistä sekä po-
sitiivisten tunnetilojen jakamista ja lisäämistä
(Schore 2001a). Tunteiden säätely on jatkuva
prosessi, jossa yksilön tunnekokemukset, tunne-
ilmaisut ja ympäristön vaatimukset pyritään so-
vittamaan toisiinsa (Cole ym. 1994). Tunteiden
säätelyssä voidaan erottaa optimaalisen sääte-

lyn alue sekä ali- ja ylisäätynyt alue (Emde
1998). Psyykkisesti terveen ihmisen tunteiden
säätely on pääasiassa optimaalisen säätelyn
alueella, mutta hetkittäin emotionaalisesti haas-
tavissa tilanteissa kaikilla voi esiintyä sekä yli-
että alisäätyneitä reaktioita. Toisaalta toistuvas-
ti ali- tai ylisäätyneet tunnetilat kertovat yksilön
vaikeudesta sopeutua ympäröiviin olosuhteisiin
ja saattavat olla psyykkisen häiriön oire (Cole
ym. 1994). Yksilön tunteidensäätelykykyä voi-
daan tutkia arvioimalla tunteiden säätelyn eri
ulottuvuuksia (taulukko 1).

Alussa tunteiden säätely tapahtuu vuorovai-
kutuksessa lapsen ja vanhemman välillä. Vaikka
pienelläkin vauvalla on omat keinonsa säädellä
tunnetilojaan esimerkiksi itsetyynnyttelyn ja it-
sestimulaation avulla (Tronick 1989), vauvan
keinot ovat aina riittämättömiä ja hän tarvitsee
vanhemman tai muun hänestä huolehtivan ai-
kuisen apua tunnetilojensa säätelyyn (Tronick
1989, Sroufe 1995). Kehityksen aikana lapsi si-
säistää ja oppii säätelymallit, joita hän on tois-
tuvasti vanhempansa kanssa kokenut, ja vähi-
tellen hänen kykynsä säädellä omia tunteitaan
itsenäisemmin lisääntyy (Sroufe 1995). Vaikka
kyky tunteiden itsenäisempään säätelyyn lisään-
tyy kehityksen aikana, tarvitsemme vielä aikui-
sinakin toisiamme tunteiden säätelyssä, ainakin
äärimmäisissä tilanteissa (taulukko 2).

Kiintymyssuhde

Kiintymyssuhde on lapsen ja vanhemman väli-
nen tunnesuhde, jonka laatu on yhteydessä lap-
sen ja vanhemman välisten toistuvien vuorovai-
kutuskokemusten laatuun (Hautamäki 2001).
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Taulukko 1. Tunteiden säätelyn ulottuvuudet lisääntyvät ja mo-
nipuolistuvat kehityksen aikana. Varhaisimmat ulottuvuudet yl-
häällä (Cole ym. 1994).

Mahdollisuus ja kyky kaikenlaisiin tunteisiin
Tunnetilan keston ja voimakkuuden säätely
Sujuva siirtyminen tunnetilasta toiseen
Kulttuurinormien ja sääntöjen omaksuminen tunneilmaisussa
Erilaisten ja jopa vastakkaisten tunteiden yhdistäminen samaan

kohteeseen
Tunteiden kielellinen säätely
Tunnereaktioihin liittyvien tunteiden hallinta

Taulukko 2. Vuorovaikutus ja tunteiden säätely (Fox 1998).
Tunteiden säätelyn keinot vuorovaikutuksessa monipuolistuvat
kehityksen aikana. Varhaisimmat keinot taulukossa ylhäällä.

Vanhempi lohduttaa ja tyynnyttelee lasta, kun tällä on hätä
Tunnetilojen vastavuoroisuus ja vahvistaminen perheessä
Vanhempi helpottaa tunteiden hallintaa järjestämällä

ympäristön, jossa lapsen tunteiden säätely ja hallinta on
mahdollista

Ikätovereiden vaikutus tunteiden hallintaan ja muunteluun
Ystävyyssuhteet ja muut läheiset ihmissuhteet säätelyn

ympäristönä
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Vauvalla esiintyy biologisesti määräytyviä käyt-
täytymismuotoja, jotka toimivat viestinä hoita-
jalle ja saavat aikaan erilaisia vasteita hoitajas-
sa. Näin vauvan ja hoitajan välille kehittyy kiin-
tymyssuhde. Tällaista käyttäytymistä ovat esi-
merkiksi itku, suuntautuminen kohti hoitajaa,
katsekontakti, hymy, takertuminen ja jokeltelu.
Se, millä tavalla vanhempi vastaa näihin vauvan
viesteihin, miten herkästi ja vauvan kannalta
»oikealla tavalla» ja miten johdonmukaisesti ja
oikea-aikaisesti hän reagoi, vaikuttaa siihen,
millaiseksi kiintymyssuhde kehittyy (Hautamä-
ki 2001).

Kiintymyssuhteen kokemuksellinen, psykolo-
ginen puoli on myös tärkeä. Kiintymyssuhteet
luokitellaan turvallisiin ja turvattomiin (Mänty-
maa ja Tamminen 1999, Hautamäki 2001). Tur-
vallinen kiintymyssuhde on lapsen kehityksen
kannalta optimaalisin ja toivottavin, mutta
myös huomattava osa turvattomista kiintymys-
suhteista on normaaleja, eikä niihin liity psyko-
patologian riskin lisääntymistä (Boris ja Zeanah
1999). Jäsentymätön, kaoottinen kiintymyssuh-
de altistaa psyykkisille häiriöille (Boris ja Zea-
nah 1999), mutta kaikkein vaikein tilanne on
silloin, kun kiintymyssuhdetta ei synny lain-
kaan, mikä voi olla seurausta lapsen hoidon lai-
minlyönnistä ja pysyvän ihmissuhteen puuttu-
misesta (Laitinen ym. 2001, Tamminen 2001).

Kiintymyssuhde ohjaa niitä käyttäytymistapo-
ja ja malleja, joilla emotionaalinen kommuni-
kaatio lapsen ja vanhemman välillä toimii (Sie-
gel 2001), ja vaikuttaa myös siihen, mitä lapsi
muissakin ihmissuhteissaan itseltään ja toiselta
odottaa (Sroufe 1995). Lapsen ja vanhemman
kiintymyssuhde vaikuttaa siis käyttäytymiseen
ja mielikuviin ja on myös tunteiden säätelyn
osatekijä. Pieni lapsi pyrkii lisäämään omaa tur-
vallisuuden tunnettaan säätelemällä lähei-
syyttään vanhempaan. Ellei se onnistu, kuten
turvattomassa kiintymyssuhteessa käy, lapsella
voi olla jäsentynyt sekundaarinen käyttäytymis-
malli (Main 1990). Hän saattaa vaimentaa ja
vähentää kiintymyssuhdekäyttäytymistään eikä
hakeudu vanhemman luokse, koska on oppi-
nut, ettei saa apua (välttelevä kiintymyssuhde).
Toinen mahdollisuus on, että hän korostaa kiin-
tymyssuhdekäyttäytymistä esimerkiksi voimak-

kailla tunneilmaisuilla, koska on oppinut, että
etukäteen on mahdotonta tietää, millaisen vas-
teen vanhemmalta saa ja että vanhempi ehkä
vastaa voimakkaisiin tunnereaktioihin jollakin
tavalla (ambivalentti kiintymyssuhde). Jäsenty-
nyt kiintymyssuhde, turvallinen tai turvaton, an-
taa lapselle käyttäytymisstrategian pelkoa ja tur-
vattomuutta lisääviin tilanteisiin.

On ilmeistä, että vuorovaikutus- ja tunneko-
kemukset, jotka johtavat kiintymyssuhteen ke-
hittymiseen, vaikuttavat aivojen toiminnalliseen
kehitykseen (Perry ym. 1995, Schore 2001a ja
b, Siegel 2001) ja sitä kautta osin pysyvienkin
toimintamallien muodostumiseen (Waters ym.
2000, Thompson 2000).

Puutteellinen vuorovaikutus,
negatiiviset tunnekokemukset
ja aivojen kehitys

Varhaisten negatiivisten kokemusten on todettu
voivan muuttaa aivojen rakennetta ja toimintaa
(Nelson ja Bloom 1997). Eläinkokeiden avulla
on luotu hypoteettisia malleja mekanismeista,
joilla negatiiviset vuorovaikutuskokemukset
saattavat vaurioittaa ihmisen aivojen kehitystä
ja toimintaa. Niiden perusteella on havaittu, että
hoiva ja hyvä vuorovaikutus suojaavat ja estä-
vät haitallisia muutoksia vahingollisissa tilan-
teissa (Gunnar 1998, Glaser 2000). Turvallinen
kiintymyssuhde voi suojata lasta stressiltä vä-
hentämällä kortisolipitoisuuden haitallista kas-
vua stressaavissa tilanteissa (Gunnar ym. 1996,
Gunnar 1998, Dettling ym. 1999). Lapset, jot-
ka ovat saaneet empaattista apua vanhemmil-
taan tunteidensa säätelyssä, kykenevät etsimään
apua tarvittaessa myös muilta aikuisilta (Gun-
nar 1998). Esimerkiksi suurissa päiväkotiryh-
missä pienimmät lapset ja ne, joiden sosiaaliset
taidot ovat huonoimmat, altistuvat todennäköi-
simmin kortisolipitoisuuden päiväaikaiselle kas-
vulle (Dettling ym. 1999).

Pitkäkestoinen stressi ja sympaattisen her-
moston yliaktiivisuustila voivat johtaa aivojen
aineenvaihdunnan muutoksiin, kuten kortiko-
steroidipitoisuuksien suurenemiseen sekä norad-
renaliinin, dopamiinin ja glutamaatin määrän
lisääntymiseen, ja aiheuttaa solutuhoja, vähen-

M. Mäntymaa, ym.
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tää eri aivoalueiden välisiä yhteyksiä tai estää
niiden syntymistä (Perry ym. 1995, Glaser 2000,
Sandberg 2000, Schore 2001b).

Varhaiset vahingolliset kokemukset, kuten
lapsen kaltoinkohtelu tai hoidon laiminlyönti,
aiheuttavat limbisellä alueella solutuhoa ja vä-
hentävät yhteyksiä aivojen varhaisimmista osis-
ta kortikaalisille alueille (Glaser 2000). Vahin-
gollisten kokemusten ajankohta vaikuttaa nii-
den aiheuttaman vaurion laatuun. Schoren
(2001a, b) mukaan vahingolliset kokemukset
johtavat ensimmäisen elinvuoden aikana man-
telitumakkeen ja anteriorisen limbisen alueen
kehityshäiriöihin, mistä voi olla seurauksena
poikkeuksia sosiaalisessa käyttäytymisessä ja
tunnereaktioissa. Toisen ikävuoden aikana häi-
riöitä saattaa syntyä kortikolimbisiin yhteyksiin,
mikä mahdollisesti johtaa häiriöihin lapsen ky-
vyssä kiintyä, osoittaa empatiaa ja säädellä tun-
nereaktioita (Perry ym. 1995).

Masentuneiden äitien imeväis- ja leikki-ikäi-
sillä lapsilla on todettu ahdistavissa tilanteissa
vasemmanpuoleista voimakkaampi oikean fron-
taalikorteksin aktivoituminen EEG:ssä (Jones
ym. 2000). Samanlainen EEG-löydös on havait-
tu myös masentuneen äidin ja lapsen välisen po-
sitiivisen vuorovaikutustilanteen aikana (leikki-
tilanne), vaikka masentuneiden äitien tunneil-
maisussa ei kyseisen tilanteen aikana ollut eroa
terveisiin äiteihin verrattuna. Muutokset ovat
säilyneet, vaikka lapsi on leikkinyt tutun, ter-
veen aikuisen kanssa (Dawson ym. 1999). Näyt-
tää siltä, että vuorovaikutus masentuneen äidin
kanssa voi muuttaa lapsen aivotoimintaa pysy-
vämminkin niin, että se yleistyy eri vuorovaiku-
tustilanteisiin. Tämä saattaa olla merkki dep-
ression kehittymisestä (Puura 2001). Pysyvät
muutokset aivojen toiminnassa voivat selittää
synnytyksenjälkeisen masennuksen pitkäaikaiset
vaikutukset lapsen kehitykseen (Luoma ym.
2001).

Vaikeimmin lasta vaurioittavat hänen van-
hempansa tai muun pääasiallisen hoitajansa
kiintymyssuhteessa tuottamat kielteiset koke-
mukset, joista äärimmäisiä esimerkkejä ovat pa-
hoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö ja vaka-
va laiminlyönti (Schore 2001b). Näin käy siksi,
että kiintymyssuhdekokemukset ovat pitkäaikai-

sia ja toistuvia ja vaurioita aiheuttava henkilö
on sama, johon lapsen pitäisi turvautua apua
saadakseen.

Tunteiden integroiva merkitys:
solusta yhteiskuntaan

Tunteet ovat biologisen ohjauksen alaisia ja uni-
versaaleja, mutta silti tunteiden kokeminen on
yksilöllistä. Todennäköisesti jokainen kokee ilon
ja surun omalla ainutlaatuisella tavallaan. Tun-
ne-elämämme eroja selittävät vuorovaikutuk-
seen ja psykososiaaliseen ympäristöön liittyvät
erilaiset emotionaaliset kokemukset, erilaiset ky-
kymme ja omaksumamme tunteiden säätelyn
mallit. Myös ympäröivän yhteisön normit vai-
kuttavat eroihin – ne määrittävät muun muas-
sa, millainen tunteiden ilmaisu on sopivaa tai
sopimatonta kussakin tilanteessa ja millaista
käyttäytymistä tai tunteiden ilmaisua eri ikäisil-
tä odotetaan (Cole ym. 1994, Sroufe 1995,
Emde 1998).

Tunteet ovat yhdistäjiä ja välittäjiä ihmisyh-
teisöissä ja myös yksilön mielen sisällä. Tunteet
yhdistävät psyyken ja sooman, mielen sisällön
ja ulkoisen käyttäytymisen (Huttunen 1997).
Tunteet ovat sekä »syy» että »seuraus»: ne oh-
jaavat ihmisten välistä vuorovaikutusta mutta
ovat samalla vuorovaikutuksen ohjaamia. Ne
säätelevät yksilön sisäisiä prosesseja ja ovat sää-
telyn alaisia. Ne ohjaavat aivojen toiminnallista
muovautumista, joka puolestaan vaikuttaa tun-
teisiin ja niiden säätelyyn. Huomattavan osan
kokemuksestamme muodostavat tunnetilat, jot-
ka liittyvät kehostamme tai ulkopuoleltamme
tulevan informaation arviointiin. Ärsykkeeseen
orientoitumisen, arvioinnin ja virittäytymisen
jälkeen (Siegel 2001) jatkoprosessointi voi joh-
taa esimerkiksi hormonaalisiin, autonomisen
hermoston tai käyttäytymisen muutoksiin (Da-
masio 1998), sisäelimistön sekä tuki- ja liikun-
taelimistön toimintaa säätelevien aivoalueiden
aktivoitumiseen (Damasio ym. 2000) tai erilais-
tuneisiin tunnetiloihin, kuten kategorisiin tun-
teisiin tai vitaliteettitunteisiin (Siegel 2001). Tun-
teiden asema muita aivoprosesseja integroivana
ja ohjaavana tekijänä merkitsee myös sitä, että
riittävän tasapainoisen tunne-elämän kehittymi-

Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys
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nen on edellytys myös muiden persoonallisuu-
den alueiden optimaaliselle kehittymiselle, esi-
merkiksi kognitiiviselle kehitykselle.

Lopuksi

Ensimmäisten elinvuosien merkitys ihmisen koko
myöhemmän kehityksen kannalta on korostu-
nut neurobiologisen tietämyksen lisääntyessä.
Yksilön tunnekokemukset syntymästä alkaen
näyttävät uusimpien tutkimusten valossa olevan
oleellisen tärkeitä kehitykselle. Toisaalta lapsen
ensimmäisinä vuosina – aivojen kiihkeimmän
kypsymisen aikana – varhainen vuorovaikutus
ohjaa ja säätelee hänen tunnekokemuksiaan.

Kaikissa lasta koskevissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimenpiteissä ja päätöksissä tulisi-
kin huomioida lapsen ja vanhemman välisen
varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja kiin-
tymyssuhteiden jatkuvuus. Myös kehityksellinen
näkökulma on tärkeä, koska siten voimme ot-
taa huomioon eri-ikäisten sekä biologisilta omi-
naisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa psyko-
sosiaalisissa oloissa eläneiden lasten erilaiset
vahvuudet, erilaisen haavoittuvuuden ja erilai-
set kehitykselliset tarpeet.

Pienten lasten mielenterveyden maailmanjär-
jestön (World Association for Infant Mental
Health) suomalainen alajärjestö valmistelee par-
haillaan päivähoidon järjestämisestä ohjeita,
joissa kehityksellinen näkökulma ja kiintymys-
suhteiden jatkuvuus on huomioitu. Lasten- ja
äitiysneuvoloiden terveydenhoitajia on Suomes-
sa koulutettu jo viiden vuoden ajan varhaisen
vuorovaikutuksen tukemiseen neuvolatyössä
(VAVU-projekti, Puura ym. 2001). Nämä ovat
esimerkkejä vanhempien ja lasten vuorovaiku-
tuksen tukemiseen tähtäävistä toimenpiteistä,
joilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman
monia lapsia ja lapsiperheitä. Yksilötasolla lap-
sen hädän varhainen huomaaminen ja siihen
puuttuminen on jokaisen lasten ja lapsiperhei-
den tai vanhempien kanssa työskentelevän ter-
veydenhuollon ammattilaisen tärkeä tehtävä.
Toimiva yhteistyö eri sektoreiden (terveyden-
huolto, sosiaalitoimi, päivähoito) välillä mah-
dollistaa avun, tuen ja hoidon antamisen tar-
peen mukaan. Varhaiseen vuorovaikutukseen
kohdistuvalla avulla on elämänmittaista merki-
tystä: vaikutamme lapsen tunnekokemuksiin ja
sitä kautta aivojen ja mielen kehitykseen.

M. Mäntymaa, ym.
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