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Psykologi vauvaperheiden varhaisen vuorovaikutuksen tukena –
psykologi Irmeli Kinnusen haastattelu

Psykologi Irmeli Kinnunen työskentelee yksityisenä psykoterapeuttina,
työnohjaajana ja kouluttajana Helsingissä. Takana on yli kolmenkymmenen vuoden
työrupeama lapsiin ja lapsiperheisiin erikoistuneissa psykologin tehtävissä kunnan
palveluksessa. Lapsipsykologia veti puoleensa jo opiskeluaikana ja ensimmäinen
harjoittelu- ja työpaikka oli Lastenlinna, nykyinen HUSin Lasten ja nuorten sairaala.
Sitä seurasivat vuoden erikoistumiskoulutus perheneuvolassa,
terveyskeskustyöskentelyä sekä psykologian lehtorin sijaisuus
lastentarhanopettaopistossa. Vuonna 1980 Irmeli siirtyi Helsingin kaupungin toiseksi
äitiys- ja lastenneuvolapsykologiksi.

Silloinen työhuone sijaitsi – kummallista kyllä - Kallion paloasemalla, jossa
hälytyskuulutukset kaikuivat pitkin päivää myös psykologin vastaanottohuoneeseen.
Vaikka psykologin ei työssään tarvinnut kypärä päässä rynnätä kohti liekkejä, niin
hälytykset olivat kuitenkin elävä muistutus omankin työn luonteesta:  kun on kyse
pienen lapsen psyykkisistä ongelmista, aikaa ei ole hukattavissa.  Auttajien verkosto
tulee aktivoida ja saada liikkeelle viivytyksettä, jos tavoitteena on turvata lapsen
kehitys ja kasvu. Eikä näkyvä savu ole ainoa seurattava hälytysmerkki, vaan on
olemassa myös näkymättömämpiä uhkia. Pienten lasten kanssa työskentelevän
psykologin tulee vaalia oman herkkyyttään, jotta vaistoaa myös sen, mitä silmä ei
normaalisti erota eikä korva kuule.

Varhaisvaiheiden merkitys

Varhaisten kokemusten merkitys ihmisen psyykkiselle kehitykselle on tiedostettu jo
Sigmund Freudin ajoista lähtien. Freud loi teoreettisen kuvauksen varhaisvaiheiden
vaikutuksesta hoitaessaan psyykkisesti oireilevia aikuisia. Vasta myöhemmät
varhaislapsuuteen erikoistuneet tutkijat ovat rakentaneet teoriansa havainnoimalla
vauvoja ja leikki-ikäisiä lapsia.
René Spitz seurasi viime vuosisadan puolessavälissä lastenkotilapsia ja raportoi
havainnoistaan, joiden mukaan pienen vauvan kehitykselle pysyvä ja saatavilla
oleva psyykkinen huolenpito ja läheisyys on korvaamatonta. Spitzin mukaan sen
puute oli uhka jopa pienen vauvan hengissä pysymiselle.
Robertsonin psykologipariskunta kuvasi 1950-luvulla klassikoksi nousseen filmin
pikkulapusen reaktioista vanhempien jätettyä tämän vieraitten ihmisten hoitoon.
Filmille tallentunut autenttinen kuvaus pienen pojan ahdistuksesta ei jätä epäilyksen
sijaa kiintymysuhteen merkityksestä pienelle lapselle.
Myöhemmin John Bowlby, D.W.Winnicott ja Margaret Mahler ovat tutkijoina ja
kliinikkoina edistäneet merkittävästi pienen lapsen psykologista ymmärtämistä.
”Mutta vasta videokuvauksen myötä aukesi varsinainen valtaväylä vauvan
maailmaan”, kertoo Irmeli. ”Videokuvalla voidaan seurata lapsen reaktioita sekunnin
tarkkuudella ja konkreettisesti kuvata puhetta vielä hallitsemattoman lapsen
reaktioita. Tekniikka mahdollistaa myös  simultaanisten kuvien tuottamisen lapsen ja
vanhempien reaktioista vuorovaikutustilanteissa.”

Aktiivinen vauva

Kun on osattu katsoa, niin on myös nähty ja käsitys pienestä vauvasta tabula
rasana, tyhjänä tauluna on saanut väistyä. Vauvan on todettu olevan syntymästään
saakka halukas ja valmis aktiiviseen vuorovaikutukseen. Hyvän kehityksen
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turvaamiseksi vauvan on osoitettu tarvitsevan reagoivaa ja saatavilla olevaa
vanhempaa. Äidin uupumuksen ja masennuksen, vauvan erityispiirteiden tai
raskauteen ja synnytykseen liittyvien ongelmien on huomattu voivan nousta esteiksi
kehitystä tukevalle vuorovaikutukselle.
Viime vuosikymmenten johtavista varhaislapsuuden teoreetikoista Irmeli tuo esiin
Daniel Sternin keskeisen roolin. Stern on korostanut äitiyden konstellaatiota,
erityistä äitiystilaa, jossa nainen on varsinkin ensimmäisen raskautensa ja lapsensa
kanssa. Samalla, kun nainen tuolloin luo suhdetta vauvaansa, itseensä äitinä sekä
uudenlaista suhdetta omaan äitiinsä, hänelle avautuu tunneväylä omaan
lapsuuteensa ja hoivattuna olemisen kokemukseen.

Ammatillinen lähestymistapa kehittyy

Irmeli kertoo tehneensä pitkään raskaana olevien äitien ja neuvolaikäisten lasten
kanssa töitä klassisen mallin  mukaan: asiantuntija joko juttelee aikuisen kanssa
lapsen ollessa sivuroolissa tai testaa ja tutkii lasta vanhemman ollessa sivuroolissa.
Vauvan sanattomuus otettiin annettuna tekijänä ja arvioita vuorovaikutuksesta
tehtiin lähinnä aikuisten kertomien kuvausten pohjalta. Konkreettista havainnointia
vuorovaikutustilanteista – esim. syöttämisestä, pesemisestä, pukemisesta -
pystyttiin harvoin tekemään psykologin vastaanotolla. Ja vaikka tilaisuus olisi
tarjoutunut, niin äidin ja vauvan vuorovaikutusta ei osattu tarkastella yhtä
analyyttisesti kuin tänä päivänä.
”Vuosien mittaan alkoi aina vain vahvemmin tuntua siltä, että jotain puuttui tai jotain
pitäisi tehdä toisin”, kuvaa Irmeli omaa ammatillista kehittymistään. ”Pitäisi nähdä
enemmän, tavoittaa enemmän lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Siihen ei
riitä se, että aikuiset pelkästään keskustelevat, vaan tarvitaan vauvan läsnäolo.”
1990-luvun alussa samalla alueella Itä-Helsingissä perheneuvolassa työskentelevän
psykologi Helena Östringin kanssa Irmelille syntyi ajatus lähteä kokeilemaan
uudenlaista työtapaa vauvaperheiden auttamiseksi. Seurasi Sternin ja Brodénin
teosten opiskelua sekä yhteinen matka Tukholmaan tutustumaan Maskan
(suomeksi silmukka) nimiseen hoitomalliin. Maskanin idea oli, että lapsiperheiden
auttajien tulee toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ”poimia silmukka heti
kun se putoaa puikolta”.
Tämän perusajatuksen kanssa lähdettiin sitten kehittämään psykoterapeuttista
vauvaperhehoidon uudistamista Suomessa. Vuonna 1996 Irmeli ja Helena Östring
aloittivat  uudenlaiset psykoterapeuttiset äiti-vauvatapaamiset, joihin kuului äitien ja
tai isien ja vauvan intensiivinen hoito. Tämän lisäksi he  käynnistivät
psykoterapeuttisen äiti-vauva -ryhmän.

Psykoterapeuttinen vauvaperhetoiminta vakiintuu

Äitien ja isien tapaamisissa vauvat olivat aina läsnä, eivätkä pelkästään läsnä, vaan
subjekteina, joiden viestit huomioitiin ja pyrittiin sanallisesti tulkitsemaan äideille ja
isille. Psykologi toimi puhetta vielä osaamattoman vauvan äänenä ja auttoi
vanhempia huomaamaan ja huomioimaan lapsensa signaaleissa toiveita ja
pettymyksiä. Tapaamisissa pystyttiin vahvistamaan vanhempien ja lapsen välistä
vuorovaikutusta ja rakentamaan aiempaa tyydyttävämpiä kokemuksia
vanhemmuudesta. Samalla tuotiin esiin vuorovaikutuksen merkitys elinikäisesti
suojaavan kiintymyssuhteen  peruskivenä.
Näin luotu vauvaperhetoiminnaksi sittemmin nimetty hoitokokonaisuus saatiin
kokeiluvaiheen jälkeen vakinaistettua vuonna 1994 ja vuodesta 2003 lähtien
toiminta siirtyi kokonaan perheneuvoloihin.
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”On tärkeätä osata kutsua muita ammattilaisia mukaan hoitotyöhön, jos omat voimat
eivät riitä. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä. Me saimme
yhteistyön toimimaan, kun pyrimme hoitamaan huolella oman osuuteemme.
Lupasimme kaikille yhteistyötahoille, että otamme välittömästi yhteyttä niihin
äiteihin, joiden puhelinnumerot joku yhteistyökumppanimme äidin toivomuksesta
meille välittää”, kuvaa Irmeli työparin toimintatapaa. Kumppaniverkkoon kuuluivat
keskeisesti lasten- ja äitiysneuvola, lastensuojelu, perheneuvola ja kodinhoitajat.

Vauvat koskettavat

Varhainen vuorovaikutus on toiminta-alue, joka ei jätä ketään kylmäksi. Vauvat ja
pienet lapset ovat puhuttelevia ja aikuisilla on intuitiivinen halu auttaa ja suojella
heitä. Irmelin mukaan tämä näkyy tällä hetkellä myös siten, että ympäri maailmaa
on herätty huomaamaan varhaisen vuorovaikutuksen keskeinen merkitys ja erilailla
sovellettua vauvaperheiden psyykkistä tukemista ja hoitamista käynnistetään tai
toteutetaan jo vakiintuneesti kaikissa maanosissa. Tämän alan tutkijoiden ja
kliinikkojen maailmankonferensseissa on vuosi vuodelta enemmän postereita ja
puheenvuoroja, jotka kannustavat jatkamaan ja syventämään toimintaa.
Oman ammatillisen kehittymisen kannalta Irmelille on ollut keskeistä mahdollisuus
tehdä itselle tärkeätä työtä ja jakaa osaamistaan ja tekemistään luotettavan työparin
kanssa. Työn intensiivisyyttä on vaikea kestää ilman kollegiaalista
työskentelysuhdetta, työnohjausta ja jatkuvaa kouluttautumista. Varhaislapsuuteen
fokusoivaa psykoterapeuttista koulutusta Irmeli pitää välttämättömänä edellytyksenä
varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia hoitavalle psykologille. Työ on koskettavaa,
työntekijän omia syviä tunteita herättävää ja edellyttää näin vahvaa ammatillista
otetta.
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