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Mistä kertovat lapsen stressi ja aggressiot? Onko oikein asettaa 
rajoja ja rangaista?

Perheiden tiukkatahtinen elämä, monet harrastukset ja tiu-
haan vaihtuvat hoitajat ovat lapsen stressin ja ylikuormituksen 
osatekijöitä. Vanhemmilla pitäisi olla aikaa pysähtyä ja herkistyä 
kuuntelemaan lasta, lukemaan lapsen mieltä ja eläytymään lapsen 
tunteisiin. Kiintymyssuhde turvalliseen aikuiseen edistää keskus-
hermoston ja empatiakyvyn kehitystä. Lapsen ja hoivaajan välinen 
luottamus ohjaa minäkuvan ja hyvän itsetunnon rakentumista.

Teoksessa avataan myös raikas näkökulma lapsen aggressioi-
den kohtaamiseen: siinä vanhemman keskeinen tehtävä on auttaa 
lasta säätelemään ja hallitsemaan tunteitaan.

”Kattava esitys perustarpeista.”
Helena Miettinen, Savon Sanomat

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista 
asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.

et
uk

an
ne

n 
ku

va
: B

ro
ok

e F
as

an
i a

uc
hi

nc
lo

ss
 / 

co
rB

is 
/ s

ko
Y  

ta
ka

ka
nn

en
 k

uv
a: 

ve
ik

ko
 so

me
rp

ur
o

38
.1

  /
 14

.6
1 

is
Bn

 97
8-

95
1-

0-
39

72
7-

5 
 w

ww
.w

so
Y.F

i

Mitä lapsi 
tarvitsee 

hyvään 
kasvuun

M
itä lapsi tarvisee hyvään kasvuun Si

nk
ko

ne
n

Jar i

wsoy

9
78

95
10

39
72

75



Si
nk

ko
ne

n

Jar i Werner Söderström Osakeyhtiö  Helsinki

Mitä lapsi 
tarvitsee

hyvään
kasvuun



© jari Sinkkonen ja WSoY 2012

kanSi ja Sarja-aSu anna Makkonen

iSBn 978-951-0-39727-5

Painettu eu:SSa



© jari Sinkkonen ja WSoY 2012

kanSi ja Sarja-aSu anna Makkonen

iSBn 978-951-0-39727-5

Painettu eu:SSa

Sisältö

Esipuhe  8

I Äitinä ja isänä lapselle  13

Vanhemmuuden vaativa pesti  15
Pikkulasten vanhempia pitäisi suojata liialta stressiltä  17
Asioiden tärkeysjärjestyksestä  19
Mistä vanhemmat ovat vastuussa?  21
Perushoivassa on puutteita  24
Parhaansa tekeminen -- mitä se on?  27
Harrastaminen ei ole välttämätöntä  30
Lapsuus on muuttunut huimaavan nopeasti  33
Onko kasvattaja oman lapsuutensa vanki?  37
Trauma voi koteloitua mieleen  39
Kierteen voi katkaista  42
Kaikki haavat eivät parane  44
Katsauksia menneisyyteen  46
Tarina ja miten se kerrotaan  50
YDINKOHDAT  53

Lapsi tarvitsee äidin ja isän  54
Jäähyväiset Oidipukselle?  56
Riittääkö yksi vanhempi?  60
Kolmenkeskisyydestä on lapselle paljon hyötyä  62
Isän merkityksestä  65
Lapsia ei pitäisi riepotella vanhempien erotessa  68
YDINKOHDAT  73



6

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139

7

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139

Lapsen kiukkua ei pidä ohittaa  142
Avainsana: ennakoitavuus  145
Lasta ei saa korruptoida  149
Riippuvuuden taustalla on usein tukahdutettua raivoa  152
Lannistaako rajan asettaminen lapsen?  154
Kun sisarukset tappelevat  157
Väkivaltaviihteen merkitys  160
Väkivalta huolestuttaa  163
YDINKOHDAT  168

Lapsen hyvän itsetunnon kehitys  170
Mistä me puhumme, kun puhumme itsetunnosta?  172
Alussa on keho ja vain vähän mieltä  174
Millaisin silmin katsot lasta?  176
Paljon kannustusta, mutta vain hyvästä syystä  179
Lapsen itsetunto vaihtelee kehitysvaiheen mukaan  182

Häpeä on hyvän itsetunnon pahin vihollinen  184
Häpeällä on hyviäkin ominaisuuksia  186
Häpeän olemuksesta  189
Häpeän lääkitsemisestä  191
Joka itsensä ylentää, se alennetaan  194
Ennen lapsilta otettiin luulot pois…  196
…nykyisin luuloja suurennellaan  198
Mitä tulevan narsistin lapsuudessa tapahtui  201
Narsisti kärsii  204
YDINKOHDAT  207

6

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139



7

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139

Lapsen kiukkua ei pidä ohittaa  142
Avainsana: ennakoitavuus  145
Lasta ei saa korruptoida  149
Riippuvuuden taustalla on usein tukahdutettua raivoa  152
Lannistaako rajan asettaminen lapsen?  154
Kun sisarukset tappelevat  157
Väkivaltaviihteen merkitys  160
Väkivalta huolestuttaa  163
YDINKOHDAT  168

Lapsen hyvän itsetunnon kehitys  170
Mistä me puhumme, kun puhumme itsetunnosta?  172
Alussa on keho ja vain vähän mieltä  174
Millaisin silmin katsot lasta?  176
Paljon kannustusta, mutta vain hyvästä syystä  179
Lapsen itsetunto vaihtelee kehitysvaiheen mukaan  182

Häpeä on hyvän itsetunnon pahin vihollinen  184
Häpeällä on hyviäkin ominaisuuksia  186
Häpeän olemuksesta  189
Häpeän lääkitsemisestä  191
Joka itsensä ylentää, se alennetaan  194
Ennen lapsilta otettiin luulot pois…  196
…nykyisin luuloja suurennellaan  198
Mitä tulevan narsistin lapsuudessa tapahtui  201
Narsisti kärsii  204
YDINKOHDAT  207

7

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139

Lapsen kiukkua ei pidä ohittaa  142
Avainsana: ennakoitavuus  145
Lasta ei saa korruptoida  149
Riippuvuuden taustalla on usein tukahdutettua raivoa  152
Lannistaako rajan asettaminen lapsen?  154
Kun sisarukset tappelevat  157
Väkivaltaviihteen merkitys  160
Väkivalta huolestuttaa  163
YDINKOHDAT  168

Lapsen hyvän itsetunnon kehitys  170
Mistä me puhumme, kun puhumme itsetunnosta?  172
Alussa on keho ja vain vähän mieltä  174
Millaisin silmin katsot lasta?  176
Paljon kannustusta, mutta vain hyvästä syystä  179
Lapsen itsetunto vaihtelee kehitysvaiheen mukaan  182

Häpeä on hyvän itsetunnon pahin vihollinen  184
Häpeällä on hyviäkin ominaisuuksia  186
Häpeän olemuksesta  189
Häpeän lääkitsemisestä  191
Joka itsensä ylentää, se alennetaan  194
Ennen lapsilta otettiin luulot pois…  196
…nykyisin luuloja suurennellaan  198
Mitä tulevan narsistin lapsuudessa tapahtui  201
Narsisti kärsii  204
YDINKOHDAT  207

6

II Ihmismielen rakentumisesta  75

Vauvan kehitys on kiinnostanut vasta vähän aikaa  80
Vauvan sisäisestä maailmasta äitimyyttiin?  83
Todellisten kokemusten merkitys  85
Vauvan kanssa oleminen vaatii herkkyyttä  87
Vuorovaikutuksen arvioimisesta  91
Vanhemmaksi tuleminen on syvällekäyvä prosessi  95
Miten lapsen turvallisuudentunne rakentuu  100
Tunteet tarvitsevat nimiä  104
Kuin kuvastimessa  107
YDINKOHDAT  112

III Kohti tunteiden hallintaa  115

Lapsia pitää suojata stressiltä  117
Lyhytkestoinen ja krooninen stressi  119
Stressin fysiologiaa  122
Vauvan krooninen stressi  125
Suojelemme lapsia huonosti stressiltä  128
YDINKOHDAT  130

Terveestä ja epäterveestä aggressiosta  132
Väkivaltaisten lasten määrä on kasvanut  133
Aggressio on reaktio pettymykseen  136
Terve aggressio  137
Mitä uhmaikäinen lapsi toivoo vanhemmiltaan  139



8

IV Leikki ja luovuus ovat aidointa ihmisyyttä  208

Huumori selättää häpeän  214
Leikin alku  217
Lapsi luo omat lelunsa  219
Leikki: sopeutumista ja anarkiaa  223
Leikki tarvitsee herättäjän  225
Leikki voi tukahtua  226
Flanellirievusta viuluun  229
Vaaroja vastaan  233
Ahdistus ja kompensoivat fantasiat  235
Tyttöjen ja poikien leikit  237
Aikuisten rooli lasten leikeissä  241
YDINKOHDAT  245

Satujen maailmasta  247
Sadut tukevat lapsen kehitystä  249
Nykyajan klassikko: Harry Potter  251
Suuri selviytymistarina  254
YDINKOHDAT  257

Leikin korkein muoto on musiikki  258
Kylmiä väreitä selkäpiissä  259
Musiikki liittää ihmisiä yhteen  262
YDINKOHDAT  265

V Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun  267

Kirjallisuutta ja taustatietoa  275

Lähdeluettelo  290

9

Esipuhe

Suomi on tullut minulle hyvin tutuksi viime vuosi-
na. Olen käynyt luennoimassa idässä, lännessä, ete-
lässä ja pohjoisessa aina Hetassa saakka. Suosittuja 
luentojen aiheita ovat olleet Lapsen terve ja epä-
terve aggressio, Lapsen hyvän itsetunnon kehitys, 
Vanhemmuuden vaativa pesti ja Mitä lapsi tarvitsee 
hyvään kasvuun. 

En lue ikinä mitään paperista, enkä siksi tois-
ta itseäni sanatarkasti. Silti omien puheiden kuun-
teleminen kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja on 
välillä puuduttavaa. Laskin runsas vuosi sitten, että 
luentojen määrä lähestyy tuhatta. Kaikki eivät ole 
olleet ns. yleisöluentoja, vaan osa on suunnattu am-
mattilaisille. Se tietysti laajentaa aihepiiriä ja vähen-
tää samojen asioiden toistamista. 

Minusta on mukavaa keikkua yleisön edessä. 
On hienoa, kun huomaa saavansa ihmiset mukaan. 
Olen myös oppinut valtavasti luentomatkoillani: 
joskus jotkin palat loksahtavat omassa mielessä uu-
teen järjestykseen, toisinaan oivallukseen tarvitaan 
naseva yleisökysymys. Kuulijat ovat kertoneet mo-
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nia hauskoja sattumuksia ja anekdootteja, joita olen 
ryöstöviljellyt seuraavissa luennoissani tai kolum-
niteksteissä. 

Puhuminen ei olekaan oikeastaan mikään stres-
si; stressaavaa on, kun on oltava tietyssä paikassa 
tietyllä kellonlyömällä. Kysykää minulta ajo-ohjeita 
Espoon kouluille tai päiväkoteihin. Vastaan mielellä-
ni myös kysymykseen, mistä tienhaarasta kannattaa 
kääntyä Loimaan urheilutalolle. Voitte kääntyä luot-
tamuksella puoleeni, jos Raumanmeren koulu tai 
Kotkan vanha panimo ovat joutuneet teiltä kadok-
siin. Monta hikipisaraa on vuotanut, monta sellaista 
sanaa on lausuttu, joiden olisi ollut parempi jäädä 
lausumatta. Ovat ne koulut ja urheilutalot lopulta 
löytyneet, elleivät heti, niin hiukan myöhemmin.

Niitä luentopaikkoja etsiskellessäni en valitetta-
vasti ole nuortunut. Heräsikin ajatus kirjoittaa luen-
not teksteiksi ja koota tekstit kirjaksi. Ehkä se vä-
hentäisi luentopyyntöjä ja matkustamisen tarvetta. 
En kuitenkaan osannut kirjoittaa puhuttua tekstiä 
paperille, vaan tästä kokonaisuudesta tuli omannä-
köisensä. 

Edellisten kirjojeni esipuheissa olen sanonut, et-
ten anna vanhemmille kasvatusvinkkejä, enkä tee sitä 
tälläkään kerralla. Vinkit ja temput eivät ole tie lapsen 
sieluun ja sisimpään. On ponnisteltava, jotta sinne 
pääsisi, mutta tuskin mikään matka on niin antoisa. 

Kuvailemani tapaukset ja esimerkit olen muun-
nellut niin, että niissä esiintyviä ihmisiä ei voida 
tunnistaa. Nimet on luonnollisesti myös muutettu. 

11

Olen ollut jonkin aikaa Meidän Perhe – lehden 
kolumnisti ja vastaillut lukijakysymyksiin. Niiden 
kautta yhteydet pieniin lapsiin ja heidän perhei-
siinsä ovat pysyneet avoimina. Meidän Perheen ja 
Vauva-lehden nettisivuilla esitettiin toivomus saa-
da pikku tarinoita lasten leikeistä ja sisarussuhteista 
vanhempien kertomina. Olen sisällyttänyt muuta-
mia niistä tähän kirjaan. Esitän lämpimät kiitokset 
myötämielisestä avusta lasten vanhemmille ja pää-
toimittaja Minna McGillille. 

Helsingissä 11.3.2008
Jari Sinkkonen
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paperille, vaan tästä kokonaisuudesta tuli omannä-
köisensä. 

Edellisten kirjojeni esipuheissa olen sanonut, et-
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Olen ollut jonkin aikaa Meidän Perhe – lehden 
kolumnisti ja vastaillut lukijakysymyksiin. Niiden 
kautta yhteydet pieniin lapsiin ja heidän perhei-
siinsä ovat pysyneet avoimina. Meidän Perheen ja 
Vauva-lehden nettisivuilla esitettiin toivomus saa-
da pikku tarinoita lasten leikeistä ja sisarussuhteista 
vanhempien kertomina. Olen sisällyttänyt muuta-
mia niistä tähän kirjaan. Esitän lämpimät kiitokset 
myötämielisestä avusta lasten vanhemmille ja pää-
toimittaja Minna McGillille. 

Helsingissä 11.3.2008
Jari Sinkkonen
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Äitinä ja isänä lapselle

Vanhemmuus on kaksisuuntainen prosessi. Se 
on huolenpitoa lapsesta, mutta se merkitsee 

väistämättä syvällekäyviä muutoksia aikuisen 
omassa persoonallisuudessa. Äidiksi tultuaan 
nainen ei koskaan ole sama kuin ennen, eikä 

mies ole entisensä tultuaan isäksi.

Vasta esikoisen synnyttyä he tietävät, millaista 
on, kun joku on heistä täysin riippuvainen. Siitä 

alkaa merkillinen, suloisenkipeä matka, joka 
päättyy vasta, kun ummistaa silmänsä viimeistä 

kertaa. Äitiyden tai isyyden sopimusta ei voi 
sanoa ikinä irti.



I 

Äitinä ja isänä lapselle

Vanhemmuus on kaksisuuntainen prosessi. Se 
on huolenpitoa lapsesta, mutta se merkitsee 

väistämättä syvällekäyviä muutoksia aikuisen 
omassa persoonallisuudessa. Äidiksi tultuaan 
nainen ei koskaan ole sama kuin ennen, eikä 

mies ole entisensä tultuaan isäksi.

Vasta esikoisen synnyttyä he tietävät, millaista 
on, kun joku on heistä täysin riippuvainen. Siitä 

alkaa merkillinen, suloisenkipeä matka, joka 
päättyy vasta, kun ummistaa silmänsä viimeistä 

kertaa. Äitiyden tai isyyden sopimusta ei voi 
sanoa ikinä irti.



15

Vanhemmuuden vaativa pesti

Olen isänä ja kasvattajana sellaisessa verrattain 
kiitollisessa tilanteessa, että lapsistani on tullut ai-
kuisia, ja he ovat muuttaneet pois kotoa. Välit ovat 
säilyneet läheisinä, mutta kolmen nuoren ihmisen 
kuulumisia ei ehdi käydä kovin perinpohjaisesti 
läpi sunnuntailounaan aikana. On yhtaikaa hyvä 
mieli siitä, että lapset näyttävät selviytyvän aika 
mukavasti omillaan ja toisaalta haikeaa: tässäkö se 
nyt oli? Keskustelen mielelläni nuorteni kanssa hei-
dän suunnitelmistaan, mutta tajuan samalla, että he 
tekevät itse omat ratkaisunsa, enkä voi niihin vai-
kuttaa enää kovin paljoa.

Minulta kysytään silloin tällöin, millä tavalla 
koulutukseni ja teoreettinen tietämykseni on vai-
kuttanut isänä ja kasvattajana olemiseen. Melko 
vähän, sanoisin, eivätkä tietoisesti juuri koskaan. 
Vanhemmuus on ennen kaikkea elämistä hetkestä 
toiseen tavallisessa arjessa eikä omien tai puolison 
teknisten ja taiteellisten suoritusten jatkuvaa arvi-
ointia. Tietysti jotakin tapahtumaa voi myöhemmin 
ymmärtää teoriankin valossa, mutta oivallukset tu-
levat jälkikäteen.
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Entä jos voisin palata ajassa taaksepäin, tekisin-
kö jotakin toisin? Aivan varmasti tekisin, satoja asi-
oita. Esikoiseni syntyi säädetyn yhdeksän kuukau-
den kuluttua avioliiton solmimisesta vanhemmille, 
jotka olivat ehtineet viettää vain vähän yhteistä ai-
kaa ja olivat tuskin tutustuneet kunnolla toisiinsa. 
Seurasi muutto Helsinkiin ja joukko nuorelle per-
heelle tavanomaisia muuttoon liittyviä tapahtumia. 
Vaimo etsi työtä, lapselle piti löytää hoitopaikka, 
asuntoa piti sisustaa ja velkaa lyhentää.

Aloitin erikoistumiskoulutuksen Lastenlinnan 
sairaalassa, hakeuduin psykoterapiakoulutukseen 
ja siihen kuuluvaan omaan psykoanalyysiin. Vä-
hempikin olisi takuulla riittänyt. Kaiken lisäksi vasta 
vuoden täyttänyt tyttäremme joutui toistuvasti sai-
raalaan vaikeiden infektioastmakohtausten vuoksi. 
Istuessani hänen vierellään sairaalassa aktivoituivat 
omat varhaiset muistoni kaksivuotiaana sairaalassa 
viettämistäni ajoista. Minun epäiltiin silloin sairas-
tavan leukemiaa, ja jouduin vanhemmistani eroon 
useiden viikkojen ajaksi. Onneksi oli analyysi, ja 
pääsin purkamaan ja parkumaan analyytikon soh-
valle pahaa mieltäni tarvitsematta kuormittaa sillä 
liiaksi muutenkin stressaantunutta vaimoani.

Vaimo nimittäin oli pitkällä raskaana, ja poi-
kamme syntyi kaikin tavoin koko perhettä kuormit-
tavaan tilanteeseen. Pojankin terveydestä piti aluk-
si kantaa huolta, ja muutama yö meni valvoessa ja 
tuskaillessa. Onneksi asioilla on tapana ratketa, täl-
lä kerralla myönteisesti. Tyttären astmakoh tauksia 
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voitiin hoitaa kotona uudenuutukaisen Easy Air 
-nimisen laitteen avulla. Hengitettävät lääkkeet voi-
tiin annostella pieneen säiliöön, jossa ne höyrystyi-
vät, kun joku jaksoi polkea eräänlaista paljetta.

Toinen meistä vanhemmista istui tyttö sylissään 
muovipeitteen alla, toinen polki ja lauloi ”minä pol-
jen, sinä ohjaat, niin kuin tanssi matka käy...” Tanssi 
siitä oli kaukana, mutta muistan sen suunnattoman 
helpotuksen, kun ensimmäinen paha astmakohtaus 
saatiin hoidetuksi kotona. Viidesti lapsirukka olikin 
jouduttu viemään sairaalaan.

Pikkulasten vanhempia pitäisi suojata liialta 
stressiltä

Emmehän me näille vastoinkäymisille paljoakaan 
mahtaneet, mutta turha on kieltää, etteivätkö ne oli-
si vaikuttaneet vanhemmuuteen. Olin itse stressistä 
ajoittain kellanharmaa ja kykyni olla lasten saata-
villa ja emotionaalisesti läsnä oli varmasti kaikkea 
muuta kuin optimaalinen. Vaimo jäi tietysti äitiys-
lomalle toisen lapsen synnyttyä, ja talous oli minun 
apulaislääkärinpalkkani varassa. Päätimme äitiys-
loman loputtua, ettemme riskeeraa esikoisen ter-
veyttä viemällä häntä päiväkotiin, koska jokainen 
infektio johti pitkäkestoiseen hengenahdistukseen. 
Kotiäitiyttä pidensi kolmannen lapsen syntymä, 
mutta silloin monet asiat olivat muuttuneet parem-
paan ja pääsimme viettämään lapsiperheen enem-
män tai vähemmän tavallista elämää.



16

Entä jos voisin palata ajassa taaksepäin, tekisin-
kö jotakin toisin? Aivan varmasti tekisin, satoja asi-
oita. Esikoiseni syntyi säädetyn yhdeksän kuukau-
den kuluttua avioliiton solmimisesta vanhemmille, 
jotka olivat ehtineet viettää vain vähän yhteistä ai-
kaa ja olivat tuskin tutustuneet kunnolla toisiinsa. 
Seurasi muutto Helsinkiin ja joukko nuorelle per-
heelle tavanomaisia muuttoon liittyviä tapahtumia. 
Vaimo etsi työtä, lapselle piti löytää hoitopaikka, 
asuntoa piti sisustaa ja velkaa lyhentää.

Aloitin erikoistumiskoulutuksen Lastenlinnan 
sairaalassa, hakeuduin psykoterapiakoulutukseen 
ja siihen kuuluvaan omaan psykoanalyysiin. Vä-
hempikin olisi takuulla riittänyt. Kaiken lisäksi vasta 
vuoden täyttänyt tyttäremme joutui toistuvasti sai-
raalaan vaikeiden infektioastmakohtausten vuoksi. 
Istuessani hänen vierellään sairaalassa aktivoituivat 
omat varhaiset muistoni kaksivuotiaana sairaalassa 
viettämistäni ajoista. Minun epäiltiin silloin sairas-
tavan leukemiaa, ja jouduin vanhemmistani eroon 
useiden viikkojen ajaksi. Onneksi oli analyysi, ja 
pääsin purkamaan ja parkumaan analyytikon soh-
valle pahaa mieltäni tarvitsematta kuormittaa sillä 
liiaksi muutenkin stressaantunutta vaimoani.

Vaimo nimittäin oli pitkällä raskaana, ja poi-
kamme syntyi kaikin tavoin koko perhettä kuormit-
tavaan tilanteeseen. Pojankin terveydestä piti aluk-
si kantaa huolta, ja muutama yö meni valvoessa ja 
tuskaillessa. Onneksi asioilla on tapana ratketa, täl-
lä kerralla myönteisesti. Tyttären astmakoh tauksia 

17

voitiin hoitaa kotona uudenuutukaisen Easy Air 
-nimisen laitteen avulla. Hengitettävät lääkkeet voi-
tiin annostella pieneen säiliöön, jossa ne höyrystyi-
vät, kun joku jaksoi polkea eräänlaista paljetta.

Toinen meistä vanhemmista istui tyttö sylissään 
muovipeitteen alla, toinen polki ja lauloi ”minä pol-
jen, sinä ohjaat, niin kuin tanssi matka käy...” Tanssi 
siitä oli kaukana, mutta muistan sen suunnattoman 
helpotuksen, kun ensimmäinen paha astmakohtaus 
saatiin hoidetuksi kotona. Viidesti lapsirukka olikin 
jouduttu viemään sairaalaan.

Pikkulasten vanhempia pitäisi suojata liialta 
stressiltä

Emmehän me näille vastoinkäymisille paljoakaan 
mahtaneet, mutta turha on kieltää, etteivätkö ne oli-
si vaikuttaneet vanhemmuuteen. Olin itse stressistä 
ajoittain kellanharmaa ja kykyni olla lasten saata-
villa ja emotionaalisesti läsnä oli varmasti kaikkea 
muuta kuin optimaalinen. Vaimo jäi tietysti äitiys-
lomalle toisen lapsen synnyttyä, ja talous oli minun 
apulaislääkärinpalkkani varassa. Päätimme äitiys-
loman loputtua, ettemme riskeeraa esikoisen ter-
veyttä viemällä häntä päiväkotiin, koska jokainen 
infektio johti pitkäkestoiseen hengenahdistukseen. 
Kotiäitiyttä pidensi kolmannen lapsen syntymä, 
mutta silloin monet asiat olivat muuttuneet parem-
paan ja pääsimme viettämään lapsiperheen enem-
män tai vähemmän tavallista elämää.



18

Mitä siis tekisin toisin? Jossakin paljon myö-
hemmässä vaiheessa nuoruusikään ehtineet lapseni 
ihmettelivät, miten pehmeä, suorastaan lepsu mi-
nusta oli tullut aikaisempaan vaativaan ja toisinaan 
joustamattomaan minääni verrattuna. Uskon, että 
minussa oli kaiken aikaa sensitiivisempi, leikkisä-
kin puoli – muistan heitelleeni kadulla riemusta 
kirkuvaa esikoistani ilmaan ja ohi kulkeneen naisen 
kommentoineen, että ”tuollaisia isiä ei ole olemas-
sakaan” – mutta aivan liian usein olin kireä ja äreä, 
ihan vain ylikuormituksen takia.

Jos tässä isoisyyttä edeltävässä vaiheessa halu-
aisin sanoa jotakin mahdollisimman painavaa, se 
olisi jotakin sellaista, että pienten lasten vanhempia 
pitäisi säästää liialta stressiltä. Pitäisi tehdä kaikki 
mahdollinen, jotta he voisivat omistautua riittävästi 
perheelle ja vanhemmuudelle.

Tässä ei todellakaan ole mitään uutta, mutta 
miksi mitään ei tapahdu? Näin monisyistä ongelma-
vyyhteä ei aukaista millään yhdellä tempulla, vaan 
tarvitaan kansalaisten, järjestöjen, poliitikkojen ja 
ehkä ennen kaikkea yritysmaailman toimenpiteitä. 
Nuoria äitejä ja isiä ei pidä puristaa tyhjiin ammatil-
lisen uran tai talouselämän tarpeiden tähden, sillä 
siitä seuraa lukemattomia haittavaikutuksia heille 
itselleen ja varsinkin heidän lapsilleen. Syyllisyy-
den ja riittämättömyyden tunteiden vallassa kieris-
kelevät vanhemmat eivät voi omistautua kokonaan 
työlleen, tai jos he niin tekevät, kärsivät heidän lap-
sensa.

19

On aivan pakko murtaa myytti kaikenkestä-
västä ja kaikkeen sopeutuvasta lapsesta. Jos lapset 
sopeutuisivat kaikkeen, miksi jonot tutkimuksiin ja 
psykiatriseen hoitoon pitenevät pitenemistään? Asi-
at eivät ratkea ammattilaisten määrää kasvattamal-
la eivätkä ongelmat häviä terapiahuoneissa, vaikka 
sellaisiakin tietysti tarvitaan. Vaaditaan syvälle-
käyvää keskustelua, luovia ja ennakkoluulottomia 
aloitteita ja luonnollisesti tietoa, jonka pohjalta voi 
tehdä perustellumpia päätöksiä. Tiedon saamisessa 
tieteellinen tutkimus on avainasemassa.

Asioiden tärkeysjärjestyksestä

Monet vanhemmat kokevat asiantuntijoiden ”syyl-
listävän” heitä. Vanhempia syyllistetään liiallisesta 
työsidonnaisuudesta ja liian vähäisestä yhteisestä 
ajasta lasten kanssa. Äitejä moititaan perinteisiin 
roolimalleihin mukautumisesta, jos he jäävät kotiin 
lapsia hoitamaan. Jos he vievät lapset päivähoitoon, 
heitä moititaan siitä, että he asettavat uran lasten ja 
perheen edelle. Isiä syyllistetään paitsi siitä, että he 
ovat liikaa poissa kotoa, myös siitä, että he eivät ole 
onnistuneet muuttumaan hoivaaviksi pehmoisiksi. 
Teki niin tai näin, aina tulee pisto sydämeen. Lopul-
ta se on ihan täynnä reikiä.

Syyllisyydentunteet kuuluvat vanhemmuuteen 
sen oleellisena osana. Itsekin kieriskelen syyllisyy-
dessä muistellessani pahimpia töppäyksiäni isänä 
ja puolisona. On todella ikävää, että nuo muistot 
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eivät ota millään haalistuakseen vaan pulpahtavat 
mieleen tuoreina ja elävinä. Voin tietysti lohduttau-
tua sillä tiedolla, että syyllisyydentunne on merkki 
ainakin jonkinasteisesta psyykkisestä kehityksestä 
ja että oikeastaan sen tarkoituksena on opastaa ih-
mistä oikealle tielle.

Ihminen: kun tunnet syyllisyydenpiston, vaik-
kapa ”asiantuntijan” aiheuttaman, istuudu mietti-
mään, onko tunteeseen aihetta sen sijaan, että torjut 
suuttuneena pahaa mieltä aiheuttavat näkemykset. 
Onko totta, että olet liikaa poissa kotoa? Kuinka pal-
jon työ vie energiastasi? Millainen lapsesi päivähoi-
topaikka on – onko siellä tarpeeksi aikuisia, liikaa 
lapsia? Tiedätkö, miten lapsesi siellä viihtyy, ja ellet 
tiedä, miten sen saisi selville?

Kysyminen on aika kova juttu informaation ke-
räämisessä silloinkin, kun lapsi on pieni. Millaisista 
aineksista isyytesi koostuu? Miten olet toteuttanut 
sitä esimerkiksi kahden viimeksi kuluneen viikon 
aikana? Ja sitten kysymysten kysymys: tiedätkö, 
mitä lapsillesi kuuluu ja mitä heidän mielessään 
liikkuu?

Jos vastaat yhteen tai useampaan kysymykseen 
tavalla, joka huolestuttaa tai saa mietteliääksi, voi 
olla tarpeen korjata kurssia tai joskus vain todeta, 
että kurssin muuttaminen olisi kyllä suotavaa, mut-
ta että juuri nyt siihen ei ole mitään mahdollisuuk-
sia. Asuntovelat ovat niskassa, työpaikka on juuri 
vaihtunut: on pakko paahtaa täysillä ja odottaa ai-
kaa parempaa.
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Tarkempi ja huolellisempi paneutuminen asi-
aan voi kuitenkin muuttaa asioiden tärkeysjärjes-
tystä. Ehkä suuremman asunnon hankkiminen voi 
hiukan odottaa; ehkä ei juuri nyt ole viisasta vaih-
taa työpaikkaa tai jos on pakko, voisiko työnantajan 
kanssa keskustella jonkinlaisista joustoista. Ehkä 
sielläkin päässä ymmärretään, että itsensä kanssa 
sopusoinnussa oleva työntekijä arvostaa työnanta-
jan vastaantuloa ja siitä kiitollisena paneutuu an-
taumuksella työhönsä, vaikka sitä olisi muutama 
tunti vähemmän viikossa.

On surullista lukea yhä uudelleen tunnettujen 
vaikuttajien syntymäpäivähaastatteluja, joissa he 
toteavat perheen jääneen aikanaan liian vähälle 
huomiolle. Yhteys on löyhtynyt, tiet ovat eronneet, 
ja lopulta vanhemmat ja lapset ovat vieraantuneet 
toisistaan. Elämäntapamme ei suosi tiivistä perhe-
yhteyttä eikä edistä sen säilymistä, mitä maahan-
muuttajat kaikista maailmankolkista kummek-
suvat. On parempi herätä tämän asian tärkeyteen 
viimeistään ensimmäisen lapsen synnyttyä eikä 
kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Mistä vanhemmat ovat vastuussa?

Jos vanhemmuuden taakka tuntuu kohtuuttoman 
raskaalta, ja panta kiristää liiaksi päätä, voi olla 
hyödyllistä jakaa vanhemmuuden kakkua mieles-
sään pienempiin palasiin. Lastemme tulevaisuus 
sekä on että ei ole meidän käsissämme. Kahlil Gib-
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eivät ota millään haalistuakseen vaan pulpahtavat 
mieleen tuoreina ja elävinä. Voin tietysti lohduttau-
tua sillä tiedolla, että syyllisyydentunne on merkki 
ainakin jonkinasteisesta psyykkisestä kehityksestä 
ja että oikeastaan sen tarkoituksena on opastaa ih-
mistä oikealle tielle.

Ihminen: kun tunnet syyllisyydenpiston, vaik-
kapa ”asiantuntijan” aiheuttaman, istuudu mietti-
mään, onko tunteeseen aihetta sen sijaan, että torjut 
suuttuneena pahaa mieltä aiheuttavat näkemykset. 
Onko totta, että olet liikaa poissa kotoa? Kuinka pal-
jon työ vie energiastasi? Millainen lapsesi päivähoi-
topaikka on – onko siellä tarpeeksi aikuisia, liikaa 
lapsia? Tiedätkö, miten lapsesi siellä viihtyy, ja ellet 
tiedä, miten sen saisi selville?

Kysyminen on aika kova juttu informaation ke-
räämisessä silloinkin, kun lapsi on pieni. Millaisista 
aineksista isyytesi koostuu? Miten olet toteuttanut 
sitä esimerkiksi kahden viimeksi kuluneen viikon 
aikana? Ja sitten kysymysten kysymys: tiedätkö, 
mitä lapsillesi kuuluu ja mitä heidän mielessään 
liikkuu?

Jos vastaat yhteen tai useampaan kysymykseen 
tavalla, joka huolestuttaa tai saa mietteliääksi, voi 
olla tarpeen korjata kurssia tai joskus vain todeta, 
että kurssin muuttaminen olisi kyllä suotavaa, mut-
ta että juuri nyt siihen ei ole mitään mahdollisuuk-
sia. Asuntovelat ovat niskassa, työpaikka on juuri 
vaihtunut: on pakko paahtaa täysillä ja odottaa ai-
kaa parempaa.
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Tarkempi ja huolellisempi paneutuminen asi-
aan voi kuitenkin muuttaa asioiden tärkeysjärjes-
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Jos vanhemmuuden taakka tuntuu kohtuuttoman 
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sään pienempiin palasiin. Lastemme tulevaisuus 
sekä on että ei ole meidän käsissämme. Kahlil Gib-
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ran sanoi runollisesti, että: ”Teidän lapsenne eivät 
ole teidän lapsianne. Pojissaan ja tyttärissään elämä 
ikävöi itseään. Teidän lapsenne tulevat teidän lävit-
senne, mutta eivät teistä, ja vaikka he ovat teidän 
kanssanne, he eivät kuulu teille.” Profeetta suositte-
li aikuisia tulemaan lasten kaltaisiksi, mutta neuvoi 
heitä olemaan ponnistelematta tehdäkseen lapsista 
itsensä kaltaisia.

”Te olette kuin jouset, joista lapset sinkoutuvat 
kuin elävät nuolet”, Gibran jatkoi. Jos jousen jän-
ne on kovin veltto, niin lapsi pudota lässähtää liian 
lähelle eikä pääse koskaan äidistä ja isästä eroon. 
Liian kireä jousi taas lähettää lapsen horisonttiin, 
näkymättömiin... Gibran oivalsi paljon ennen Mar-
garet Mahlerin teoriaa lapsen erillistymisestä ja yk-
silöitymisestä, että vanhemmuuteen kuuluu sekä 
luona pitäviä että torjuvia voimia. Olen itse ilmais-
sut asian suorasukaisesti niin, että lapset ”siipeile-
vät” lapsuudenkodissaan aikansa, levittävät sitten 
siipensä ja lentää räpistelevät maailmalle kuka ul-
jaammin, kuka nykivämmin.

Tavoitteena on tietysti auttaa poikaset lentoon. 
Vanhempien tehtävänä on antaa lapselle sellaiset 
valmiudet, joiden varassa hän selviää aikanaan it-
senäisesti. Jotkut asiat kuuluvat ilman minkäänlai-
sia mukinoita vanhemmuuden ”pestiin”, toisissa 
asioissa voimme tehdä parhaamme, ja kolmanteen 
kategoriaan lukeutuvat ilmiöt, joihin voimme vai-
kuttaa vain vähän tai emme lainkaan.

Lapset täytyy ruokkia ja vaatettaa. Muistakin 
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perustarpeista, kuten riittävästä levosta ja unesta, 
on huolehdittava. Lapsia on mahdollisuuksien mu-
kaan estettävä joutumasta vaaraan. Mitä pienempiä 
he ovat, sitä suurempi on aikuisten vastuu. Kaikki 
ovat luullakseni samaa mieltä siitä, että nämä asiat 
ovat vanhemmuuden kiistattomia peruselementte-
jä ja sen olennaista sisältöä. Äidiksi tuleva nainen ja 
isäksi tuleva mies ovat yleensä valmistautuneet täl-
laiseen vastuuseen, joskin sen laajuus ja pitkä kesto 
saattavat yllättää.

Yleisesti kuvitellaan, että tästä vanhemmuu-
den perustehtävästä suoriudutaan vähintään tyy-
dyttävästi, sillä siihen tarvitaan vain jonkinlainen 
toimeentulo ja annos talonpoikaisjärkeä. Rohkenen 
olla tästä eri mieltä ja ajattelen, että juuri näihin pe-
rusasioihin pitäisi kiinnittää paljon nykyistä enem-
män huomiota.

Toinen vanhemmuuden alue koostuu asioista, 
joissa voimme tehdä parhaamme. ”Parhaansa teke-
minen” edellyttää lapsen ja hänen ominaisuuksien-
sa hyvää tuntemusta. Jos tytär tai poika laulaa puh-
taasti ja tuntee kiinnostusta äänten tapailemiseen 
soittimista, hän voisi kenties aloittaa jonkinlaisen 
musiikkiharrastuksen. Jos hän näyttää olevan ker-
rassaan näppärä pallonkäsittelijä ja nauttii liikku-
misesta, hänet voisi ehkä viedä johonkin ryhmään, 
jossa hän voisi oppia lisää ja löytää samanhenkistä 
seuraa.

Jos hänellä taas on vaikkapa auttamattoman 
kehno matikkapää, ymmärrämme, että alat, jois-
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Mistä kertovat lapsen stressi ja aggressiot? Onko oikein asettaa 
rajoja ja rangaista?

Perheiden tiukkatahtinen elämä, monet harrastukset ja tiu-
haan vaihtuvat hoitajat ovat lapsen stressin ja ylikuormituksen 
osatekijöitä. Vanhemmilla pitäisi olla aikaa pysähtyä ja herkistyä 
kuuntelemaan lasta, lukemaan lapsen mieltä ja eläytymään lapsen 
tunteisiin. Kiintymyssuhde turvalliseen aikuiseen edistää keskus-
hermoston ja empatiakyvyn kehitystä. Lapsen ja hoivaajan välinen 
luottamus ohjaa minäkuvan ja hyvän itsetunnon rakentumista.

Teoksessa avataan myös raikas näkökulma lapsen aggressioi-
den kohtaamiseen: siinä vanhemman keskeinen tehtävä on auttaa 
lasta säätelemään ja hallitsemaan tunteitaan.

”Kattava esitys perustarpeista.”
Helena Miettinen, Savon Sanomat

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista 
asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.
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