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ALKUSANAT

Kiinnostukseni kehitysvammaisten emotionaalista kehitystasoa kohtaan heräsi, kun olin
lastenpsykiatrina mukana monialaisessa tiimissä hoitamassa kehitysvammaisia lapsia, joilla
esiintyi käyttäytymishäiriöitä ja psyykkisiä ongelmia. Kun yritin päästä sisään lasten
sisäiseen kokemusmaailmaan ja selittää ja ymmärtää heidän käyttäytymistään, huomasin,
että kognitiivisen kehityksen lisäksi merkittävässä roolissa oli myös emotionaalinen
kehitys. Totesin, että näillä lapsilla tunne-elämä saattoi olla kehittynyt kognitiivista tasoa
heikommin.
Emotionaalisen
kehitystason
arvioinnista
oli
hyötyä
sekä
diagnosointiprosessissa että lasten hoitostrategian suunnittelussa (Došen 1983). Lasten
emotionaalisen kehityksen taso määräsi usein, millaista adaptiivista ja maladaptiivista
käyttäytymistä ja psyykkisiä oireita lapsella esiintyi. Näiden huomioiden pohjalta syntyi
SEO, malli emotionaalisen kehitystason arviointia varten (Došen 1990).
Jo pian saatiin huomata, että kun emotionaalisen kehityksen taso otettiin huomioon,
kehitysvammaisten käyttäytymisongelmaisten lasten ja aikuisten tutkimukseen,
diagnostiikkaan ja hoitoon avautui uusi ulottuvuus. Aihetta käsittelevien julkaisujen,
seminaarien ja kurssien myötä käyttäytymisen asiantuntijoiden kiinnostus emotionaalista
kehitystasoa ja SEO-kaavion soveltamista kohtaan kasvoi nopeasti. Sitä mukaa kun
emotionaalinen kehitys ja SEO kasvattivat merkitystään kehitysvammaisten hoidossa,
meiltä alettiin pyytää yhä useammin ohjeita ja yksityiskohtaisempaa selitystä SEO:n
perusajatuksista. Siksi käynnistimme Belgiassa SEN-SEO-projektin (SEN - Steunpunt
ExpertiseNetwerken), jonka tavoitteena oli mm. parantaa SEO-mallin käytettävyyttä
käytännössä. Yksi projektin tuloksista oli SEO-R (lyhenne sanoista "Schaal voor Emotionele
Ontwikkeling – Revised", emotionaalisen kehityksen asteikko – tarkistettu versio).
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SEO-R sisälsi muutoksia ja lisäyksiä, joita olivat teoriapohja, käyttöohje sekä kuvaus, mitä
kullakin osa-alueella ja väittämällä tarkoitettiin. Alkuperäiseen SEO-malliin tehdyt lisäykset
perustuivat eri alojen asiantuntijoiden kokemuksiin SEO:sta käytännön työssä. Nyt kun
SEO on ollut käytössä jo kaksikymmentä vuotta ja parantunut entisestään SEO-R:n myötä,
luulen, että se voi jättää kokeiluvaiheen taakseen ja sitä voidaan kutsua mallin sijasta
asteikoksi. Myös sen luotettavuus ja validius on tutkittu ja hyviksi havaittu, ja olemme
edenneet uuteen ja täysin tarkistettuun versioon, SEO-R²:een. Asteikon ei edelleenkään
ole tarkoitus olla diagnosointityökalu, vaan se on apuväline keskustelua ja yhteistyössä
tapahtuvaa emotionaalisen kehitystason arviointia varten.
Monet ihmiset ovat tehneet lujasti työtä SEO-R²:n eteen. Olen toimitusneuvoston jäsenille
ja kaikille muille työpanoksensa antaneille hyvin kiitollinen kaikesta tehdystä työstä.

Prof. em. dr. Anton Došen
Helvoirtissa lokakuussa 2015

JOHDANTO

Tämä ohjekirjanen on tarkoitettu apuvälineeksi ammattilaisille SEO-R²:n (Emotionaalisen
kehityksen asteikko kehitysvammaisia varten, tarkistettu versio 2) oikeaa tulkitsemista
varten. Kirja sisältää seuraavat luvut:
1. Asteikon kehittäminen
2. Kohderyhmä
3. Tavoitteet
4. Asteikon rakenne
5. Asteikon käyttö
6. Psykometriset ominaisuudet
"Emotionaalisen kehityksen asteikko – tarkistettu versio 2" on työkalu, joka auttaa
arvioimaan kehitysvammaisen henkilön emotionaalista kehitystä. Koska kohderyhmää
tulee lähestyä integratiivisesti, on paikallaan muistaa, että ihminen kehittyy myös
biologisesti, kognitiivisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti, kielellisesti ja niin edelleen. Myös
henkilön "elämänkokemus" vaikuttaa suuresti integratiiviseen kuvaan, joka hänestä
voidaan hahmotella. SEO-R²-arvioinnin tavoite on saada käsitys henkilön emotionaalisesta
kehityksestä. Siitä saatavan tiedon perusteella voidaan määrittää lähtökohdat, jotta
kehitysvammaiselle henkilölle annettava tuki voidaan suunnitella oikein emotionaaliset
perustarpeet huomioon ottaen.
Arvioitsija keskustelee puolistrukturoidun haastattelun pohjalta eri ihmisten kanssa, joilla
on kyseisen kehitysvammaisen henkilön tilanteesta erittäin hyvä käsitys. Haastattelu on
jaoteltu kolmeentoista osa-alueeseen, joista kukin käsittelee tiettyä emotionaalisen
kehityksen aluetta. Tämä on tärkeä aspekti yleiskuvan muodostamisessa, diagnosoinnissa
ja annettavassa tuessa.
Asteikon perustana on ihmisen normaali kehitys siten kuin se on kuvattu tärkeimmissä
kehitystä selittävissä teorioissa. Useimpien kirjoittajien mukaan se etenee vaiheittain (ks.
Došen 2014, s. 58). Kehitysvammaisilla kehitys etenee yleensä hitaammin ja pysähtyy
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kehitysvamman vakavuudesta riippuen 0–12-vuotiaan tasolle. Normaalisti kehitys
tietenkin jatkuu senkin jälkeen. Ihmiset kehittyvät läpi koko elämänsä. Psykologisen ja
fysiologisen kehittymisen perusteella ihmiselämä voidaan jakaa tiettyihin vaiheisiin
syntymästä kuolemaan saakka. Kehitysvammaisten tutkimusta ja diagnostiikkaa varten
asteikko on tehty 12 vuoden kehitysikään asti. "Normaalisti" kehittyvillä lapsilla tunneelämän kehitys kulkee yleensä rinnakkain kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen kanssa.
Kehitysvammaisella lapsella nämä psykososiaaliset alueet kehittyvät usein eri tahtia
(Došen 2005, Sappok ym. 2013).

KAAVIO

Kaavio. SEO-R: synteesi
osa-alue 1
taso

ADAPTAATIO
0–6 kk

SOSIAALISTUMISEN 1.
VAIHE
6–18 kk
YKSILÖLLISTYMISEN 1.
VAIHE
18–36 kk
MINÄTIETOISUUS
3–7 vuotta

REALITEETTITAJUN
KEHITTYMINEN
7–12 vuotta

2

3

4

5

6

7

Suhtautuminen
omaan kehoon

Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"

Oman itsensä kokeminen Suhtautuminen
Pelot
vuorovaikutuksessa
muuttuvaan ympäristöön
ympäristön kanssa
– esinepysyvyys

Suhtautuminen
"vertaisiinsa"

Suhtautuminen
esineisiin

Löytää oman
kehon ja käsittelee
ärsykkeitä.

On kontaktissa
lähiaistien kautta.

Oppii säätelemään
sisäisiä jännitteitä.

Käsittelee ympäristöä
puhtaasti aistien
kautta: mitä ei näy,
sitä ei ole.

Osoittaa, kun tietyt
ärsykkeet (ulkoiset
ja sisäiset) tekevät
olon epämukavaksi.

Ei osoita
luonnostaan
huomiota
"vertaisilleen".

Ei kiinnostu
esineistä.

Löytää ympäristön
oman kehon
kautta.

Hakee kontaktia
lähi- ja kaukoaistien
kautta.

Hakee kontaktia
ympäristön kanssa
"tärkeän ihmisen"
turvista käsin.

Esinepysyvyys
kehittyy.

Pelkää eroa
"tärkeästä
ihmisestä".

On kiinnostunut /
alkaa kiinnostua
"vertaisistaan".

Käsittelee saatavilla
olevia esineitä.

On tavoitteellisesti
yhteydessä
ympäristöön oman
kehon kautta.

Hakee kontaktia
pääasiassa
kaukoaistien,
esineiden ja
puheen kautta.

Oma tahto
kehittyy, taistelee
autonomiastaan,
"minä" kehittyy.

Käyttää siirtymäobjektia.

Pelkää
autonomian
menettämistä.

Alkaa pyrkiä
vuorovaikutukseen
"vertaistensa"
kanssa.

Tutkii esineitä.

Näkee oman kehon
maailman
keskipisteenä.

Hakee kontaktia
puheen ja
luovuuden (leikki,
mielikuvitus) kautta.

Tekee aloitteita
toisten ihmisten ja
toimintojen
suuntaan.

Voi tuntea olonsa
turvalliseksi tutussa
ympäristössä ilman
tuttua ihmistä/toimintaa.

Pelkää
menettävänsä
"tärkeän ihmisen"
hyväksynnän.
Pelkää
epäonnistumista.

Antaa sisältöä
yhdessäololle
"vertaisensa"
kanssa.

Tekee uusia esineitä
(luovuus,
kekseliäisyys).

Suhtautuu
realistisesti
omaan kehoon.

Hakee kontaktia
sosiaalisten ja
kognitiivisten
suoritusten kautta.

Hakee omaa
paikkaa ja roolia
sosiaalisessa
ympäristössä.

Voi tuntea olonsa
turvalliseksi
tuntemattomassa
ympäristössä/
tuntemattomien
ihmisten kanssa.

Pelkää, ettei tule
hyväksytyksi.

Kykenee
yhteistyöhön
"vertaistensa"
kanssa.

Käyttää esineitä
tarkoituksellisesti
päämäärän
saavuttamiseksi.

osa-alue 8
taso

ADAPTAATIO
0–6 kk

SOSIAALISTUMISEN 1.
VAIHE
6–18 kk

YKSILÖLLISTYMISEN 1.
VAIHE
18–36 kk
MINÄTIETOISUUS
3–7 vuotta

Kommunikaatio

9
Tunteiden eriytyminen

10

11

Aggression säätely

Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen

12

13

Moraalin kehittyminen Tunteiden säätely

Säätelee sisäisiä
jännitteitä
emotionaalisilla
signaaleilla.

Osoittaa
kiihtymystä ja
rentoutumista.

Reagoi välittömästi ja
kiivaasti, jos ärsykkeitä
on liikaa tai liian vähän.

Kokee toiminnan
aistien
välityksellä.

Omatunto ei ole vielä
kehittynyt.

Säätely tapahtuu
autonomisen
hermoston kautta,
pääasiassa vireystilan
pohjalta.

Kommunikoi saadakseen
kontaktin.

Osoittaa selvästi
eron hyvän ja
epämukavan olon
välillä.

On
kontrolloimattomasti
aggressiivinen/
destruktiivinen
ympäristöä kohtaan,
pääasiassa "tärkeää
ihmistä" kohtaan.

Leikkii hyvin
yksinkertaisia
kontaktileikkejä.

Omaa omatuntoa ei ole,
mutta "tärkeän ihmisen"
fyysinen läsnäolo edustaa
sääntöjä.

Säätely tapahtuu
pääasiassa
vuorovaikutuksessa
"tärkeän ihmisen" kanssa.

Kommunikoi kertoakseen
jotakin.

Osoittaa pääasiassa
minäkeskeisiä tunteita:
mielihyvän, kiukun, pelon
lisäksi nyt myös ylpeyttä,
mustasukkaisuutta, surua.

On kontrolloimattomasti
aggressiivinen
/destruktiivinen
ympäristöä kohtaan,
pääasiassa "tärkeää
ihmistä" kohtaan.

Hakee leikissä rajoja.

Ulkoinen omatunto
kehittyy.

Säätely tapahtuu
itsemääräämisen ja
ulkoisen säätelyn
tasapainon kautta.

Haluaa ja osaa kertoa
omia tarinoita / omista
kokemuksistaan. Käyttää
mielikuvitusta
kommunikoidessaan.

Näyttää tunteita nyt
myös suhteessa toisiin
ihmisiin: tyytyväisyyttä,
onnellisuutta, orastavaa
empatiakykyä, orastavaa
häpeäntunnetta,
epäonnistumisen
pelkoa, syyllisyyttä.

On kontrolloidusti
Leikkii
aggressiivinen frustraation mielikuvitusleikkejä.
aiheuttanutta henkilöä
kohtaan.

Omatunto kehittyy
ulkoisesta sisäiseksi.
Sosiaalisten normien
taju ja empatiakyky
alkavat kehittyä.

Säätely tapahtuu
kasvavien ego-aspektien
kautta. Osaa jo paljon itse,
mutta tarvitsee moneen
asiaan vielä toisia (esim.
rauhoittaminen,
innostaminen,
rajoittaminen jne.).

REALITEETTITAJUN
KEHITTYMINEN
7–12 vuotta

Keskustelee todellisista
aiheista.

Osoittaa nyt myös
empatiaa, oman arvon
tajua, sosiaalista
pelkoa, häpeää.

Kykenee jo
kontrolloimaan ja
tukahduttamaan
aggressioita
paremmin.

Ryhmässä leikitään yhä
enemmän yhdessä.

Sisäinen omatunto
kehittyy.

Säätely tapahtuu
pikemmin itsekontrollin
kautta.

1. ASTEIKON KEHITTÄMINEN

Anton Došen julkaisi vuonna 1990 "apuvälineen emotionaalisen kehit
määrittämiseksi verrattuna muuhun kehitykseen" (Došen 1990, s. 93). Kysymy
käsitti seitsemän tunne-elämän osa-aluetta, joista kunkin sisällä erotettiin
kehitystasoa. Vuonna 2007 mallia laajennettiin kymmeneen osa-alueeseen, jotka o
viiteen kehitystasoon. Kullekin tasolle määriteltiin kolme erityisominaisuutta (Doše
Kehitystasojen erityispiirteitä luonnehdittiin apukysymysten avulla.
Kymmenen osa-aluetta olivat:
1. Suhtautuminen omaan kehoon
2. Suhtautuminen aikuisiin
3. Oman itsensä kokeminen
4. Esinepysyvyys
5. Pelot
6. Suhtautuminen ikätovereihin
7. Suhtautuminen esineisiin
8. Kielellinen viestintä
9. Tunteiden ilmaisun eriytyminen
10. Aggression säätely
Emotionaalisen kehityksen viisi tasoa ja niihin liittyvät apukysymykset on esitetty
seuraavassa taulukossa.
Taso

Apukysymys

1. Adaptaatio

Tasapaino vs. epävakaus

2. Sosiaalistumisen 1. vaihe

Luottamus vs. epäluottamus

3. Yksilöllistymisen 1. vaihe

Autonomia vs. riippuvuus

4. Minätietoisuus

Oma-aloitteisuus vs. varautuneisuus

5. Realiteettitajun kehittyminen

Itseluottamus vs. huonommuuden tu
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Tämän kyselylomakkeen pohjalta kehitettiin "Schaal voor Emiotionele Ontwikkeling Revised (SEO-R)" ("Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko – tarkistettu versio") (Claes
& Verduyn 2012). SEO-R:n tavoite oli olla helppotajuisempi ja käyttäjäystävällisempi
keskustelutyökalu kehitysvammaisten emotionaalisen kehityksen arvioinnissa. Niin
kutsuttuun SEN-SEO-projektiin (katso www.sen-seo.be) osallistui tiiviissä yhteistyössä 15
asiantuntijan ydinryhmä, jolla oli laaja teoreettinen tausta ja käytännön kokemusta SEO:n
käytöstä.
Muokkausprojektia varten koottiin toisaalta asiantuntijoiden kliinisiä kokemuksia, toisaalta
inventoitiin
olemassa
olevaa
kehityspsykologian
ja
erityispedagogiikan
ammattikirjallisuutta ja työkaluja. Tärkeimmät inspiraation lähteet olivat FEAS (Functional
Emotional Assessment Scale, Greenspan 2001), Kohnstammin (2002) ja VerhofstadtDenèven ym. (2003) kehityspsykologinen kirjallisuus, Timmers-Huigensin teos (1998),
ComVoor (Voorlopers in Communicatie, Verpoorten ym. 2007) sekä ESSEON
(Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal-Emotionele
OntwikkelingsNiveau, Hoekman ym. 2007). Ydinryhmässä (vähintään) yhden jäsenen
vastuulla oli käydä läpi yhden tekijän kirjallisuus tai tietty työkalu SEO:n olemassa olevien
kohtien testaamiseksi ja uusien lisäämiseksi. Arvioinnissa olivat kriteereinä merkittävyys,
relevanssi, selkeys, konkreettisuus ja arvioitavuus. Tämän jälkeen muokattu asteikko
annettiin arvioitavaksi palauteryhmälle, johon kuuluvat "ulkopuoliset" asiantuntijat eivät
olleet mukana SEO-R:n muokkausprosessissa mutta olivat periaatteessa ilmaisseet
halukkuutensa osallistua SEN-SEO-projektiin. Arviointi tapahtui fokusryhmien pohjalta.
Lopuksi asteikon pilottiversiota kokeiltiin erilaisissa kehityvammaistyötä tekevissä
organisaatioissa. Käyttökokemusten perusteella tehtiin vielä muutamia muokkauksia,
ennen kuin SEO-R:n lopullinen versio syntyi. Muokkaustyötä valvoi tiiviissä yhteistyössä
prof. em. dr. Anton Došen.
SEO-R-versiossa emotionaalisen kehityksen viisi tasoa säilytettiin, mutta kyselylomakkeen
kymmenen osa-aluetta muokattiin täysin uusiksi. Kehitystasojen tyypilliset ominaisuudet
korvattiin osa-alueittain suuremmalla määrällä väittämiä kehitystasolle ominaisesta
käyttäytymisestä, ja ne jaettiin kolmen eri näkökulman mukaan: ydin, kehitys ja esimerkit
(tarkemmin jäljempänä tässä oppaassa). Lisäksi mukaan tuli kolme uutta osa-aluetta:
"vapaan ajan käyttö ja leikin kehittyminen", "moraalin kehittyminen" sekä "tunteiden
säätely".
Lopulta kuusi osa-aluetta sai tässä versiossa uuden nimen. Toista osa-aluetta
("suhtautuminen aikuisiin") laajennettiin suhtautumiseksi "emotionaalisesti tärkeisiin
ihmisiin".
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Neljäs osa-alue ("esinepysyvyys") ei käsittele ainoastaan esinepysyvyyden kehittymistä,
vaan sitä laajennettiin käsittämään myös suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön.
Kuudennesta osa-alueesta ("suhtautuminen ikätovereihin") tuli "suhtautuminen
'vertaisiinsa'". Kahdeksatta osa-aluetta ("kielellinen viestintä") laajennettiin yleisesti
"kommunikaatioksi", jotta myös ei-kielellinen viestintä saatiin mukaan. Yhdeksännellä osaalueella "tunteiden ilmaisun eriytyminen" vaihtui "tunteiden eriytymiseksi".
SEO-R kattaa seuraavat 13 emotionaalisen kehityksen osa-aluetta:
1. Suhtautuminen omaan kehoon
2. Suhtautuminen "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin"
3. Oman itsensä kokeminen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa
4. Suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön – esinepysyvyys
5. Pelot
6. Suhtautuminen "vertaisiinsa"
7. Suhtautuminen esineisiin
8. Kommunikaatio
9. Tunteiden eriytyminen
10. Aggression säätely
11. Vapaan ajan käyttö – leikin kehittyminen
12. Moraalin kehittyminen
13. Tunteiden säätely
Vaikka SEO-R kartoittaa pääasiassa emotionaalista kehitystä, tietyillä osa-alueilla on
emotionaalisen ulottuvuuden lisäksi myös kognitiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Došen
2015). Tätä havainnollistaa seuraava taulukko.
Ulottuvuus

Osa-alue

Emotionaalinen kehitys

1, 3, 5, 9, 13

Kognitiivisten ja emotionaalisten järjestelmien integraatio

4, 8, 11

Sosiaalinen kehitys

2, 6, 7, 10, 12

Periaatteessa voidaan yleistää, että käytännössä kaikilla osa-alueilla kahdella
ensimmäisellä kehitystasolla tunnistettavimpia ovat emotionaalisen kehityksen piirteet,
kun myöhemmillä tasoilla kognitiiviset ja sosiaaliset näkökulmat lisääntyvät.
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Vuosina 2011–12 tehtiin tieteellinen tutkimus SEO-R:n reliabiliteetista arvioitsijoiden
välillä (ks. luku VI), mikä antoi sysäyksen osa-alueiden 9 ("tunteiden eriytyminen"), 10
("aggression säätely") ja 13 ("tunteiden säätely") perusteelliseen tarkistamiseen. Tämä
toimi pohjana SEO-R²-versiolle, jossa samat kolmetoista osa-aluetta säilyttiin. Lisäksi
asiantuntijaryhmä haastatteli SEO-R:n käyttäjiä Belgiassa ja Alankomaissa. Psykologit ja
erityispedagogit, joilla oli SEO-R:n käytöstä runsaasti kliinistä kokemusta, esittivät
huomautuksia, lisäyksiä ja kriittisiä kysymyksiä. SEO-R:n tarkistuksen tuloksena syntyi SEO2
R , jonka validiteettia puolestaan tutkittiin vuonna 2015 (ks. luku VI).
Miten SEO-R² ja SEO-R eroavat toisistaan?
− Osa-alueet 9, 10 en 13 tarkistettiin perusteellisesti.
− Arviointiasteikko tarkistettiin perusteellisesti käyttäjien haastattelujen perusteella.
− Asteikosta pyrittiin tekemään käyttäjäystävällisempi tarkistamalla ja
laajentamalla käyttöohjetta tuloksen määrittämisen ja profiilien tulkinnan osalta.
− Käyttöohjeeseen lisättiin kuvaukset tieteellisistä tutkimuksista, jotka tehtiin
SEO-R:n psykometrisistä ominaisuuksista (luotettavuus) ja SEO-R²:n
validiteetista (ks. luku VI).
− Verkkoversio on saatavilla osoitteessa www.sen-seo.be

2. KOHDERYHMÄ

Asteikko on tarkoitettu kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten emotionaalisen
kehityksen arviointiin. Asteikon perustana on lapsen "normaali" emotionaalinen kehitys 0
ja 12 ikävuoden välillä. Voidaan olettaa, että kehitysvammaiset käyvät läpi samat
emotionaalisen kehityksen vaiheet kuin kaikki muutkin ihmiset. Kuitenkin, kuten edellä jo
on mainittu, kehitys etenee heillä hitaammin ja päättyy aikaisemmin.
Arviointimenetelmän laajempi soveltaminen myös muihin kohderyhmiin kuin
kehitysvammaisiin on erittäin kiinnostava mahdollisuus, mutta tällöin asteikkoa olisi
laajennettava 12–18 ikävuoden kehitysikään saakka (Došen 2005; Vonk & Hosmar 2009).
Käyttöalueen laajentaminen saa meiltä kannatusta, koska uskomme, että tunne-elämä
kehittyy samalla tavalla kaikilla ihmisillä, oli heillä kehitysvammaa tai ei (Sroufe 2005,
Izard, Youngstrom ym. 2006). Tässä yhteydessä sovellamme kuvattua asteikkoa kuitenkin
vain kehitysvammaisiin.
Käyttäytyminen saattaa joskus olla hyvin rasittavaa, mutta silti normaalia tietylle
kehitysvaiheelle (adaptiivinen käyttäytyminen). Joskus kehitysvaiheeseen kuuluva käyttäytyminen voidaan katsoa sopeutumattomaksi (maladaptiivinen käyttäytyminen), jos se
on voimakasta, toistuvaa ja pitkäkestoista niin että vuorovaikutus ympäristön kanssa
häiriintyy ja elämän laatu vaarantuu. Psykiatrisesta häiriöstä puhutaan vasta kun on kyse
pysyvämmästä sopeutumattomasta käyttäytymisestä, joka ei liity vain tiettyihin arkipäivän
tilanteisiin. Käyttäytymisen jatkumo ulottuu adaptiivisesta käyttäytymisestä sopeutumishäiriön kautta käyttäytymishäiriöön (Došen 2014). Tämä asteikko kartoittaa
pääasiassa adaptiivista käyttäytymistä. Esimerkit, joita jokaisen osa-alueen ja
kehitysvaiheen yhteydessä annetaan, kuvaavat kehitysvammaisen nuoren ja aikuisen
normaalia käyttäytymistä.
Motorisia, sensorisia tai psyykkisiä/psykiatrisia ongelmia ei oteta arvioinnissa lukuun. On
kuitenkin hyvä tietää, että tällaiset lisävammat saattavat värittää emotionaalista
kehitysprofiilia ja tehdä arvioinnista (vielä) vaativampaa.
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Koska asteikolle on kysyntää myös muiden kohderyhmien osalta, Belgiassa ja
Alankomaissa on aloitettu varovaisia kokeiluja asteikon soveltamiseksi aivovauriopotilaille,
autismikirjon häiriöstä kärsiville normaalilahjakkaille henkilöille, lastensuojelun asiakkaille
jne. Periaatteessa tälle ei ole estettä, mutta tutkimuksia aiheesta ei ole vielä tehty.

3. TAVOITTEET

Arviointiasteikolle on asetettu seuraavat tavoitteet (Došen 2014):
− Määrittää emotionaaliset perustarpeet, jotta niihin voidaan vastata ajoissa ja
asianmukaisella tavalla
− Yhdenmukaistaa vanhempien ja eri vammaistyöntekijöiden reagointitapaa
− Ohjata vanhempia ja vammaistyöntekijöitä tukemaan psykososiaalista kehitystä
− Parantaa arviointia, diagnosointia ja hoidon tarpeen määrittämistä
− Kehittää käyttäytymishäiriöiden ja tunne-elämän ongelmien kuntoutusmalleja
− Parantaa vammaisille henkilöille annettavan tuen ja sen myötä heidän elämänsä
laatua
− Edistää tieteellistä tutkimusta

Arviointiasteikko auttaa ammattilaista sovittamaan tuen asiakkaan tarpeita vastaavaksi.
Kokonaiskuva asiakkaasta ja diagnostiikka kulkevat jatkuvasti käsi kädessä hänelle
tarjottavan tuen ja hoidon kanssa. Sillä tavoin tuki saadaan vastaamaan paremmin
asiakkaan senhetkisiä emotionaalisia tarpeita psyykkisen terveyden ja elämänlaadun
parantamiseksi.
Sopivin tukimuoto voidaan toteuttaa kussakin kehitysvaiheessa seuraavista lähtökohdista
käsin (De Neve & Marrecau teoksessa Claes ym. 2012):
− Läheisyys
− Rutiinit ja rajat
− Toiminta
− Kommunikaatio
− Ongelmakäyttäytyminen
Seuraava kaavio antaa yleiskuvan kaikista viidestä kehitystasosta näiden lähtökohtien
pohjalta (Claes ym. 2012, s. 70–71):

Tasapaino
vs.
epävakaus

TASO 3
Yksilöllistymisen
1. vaihe

TASO 4
Minätietoisuus

TASO 5
Realiteettitajun
kehittyminen

(6–18 kk)

(18–36 kk)

(3–7 vuotta)

(7–12 vuotta)

Luottamus
vs.
epäluottamus

Autonomia
vs.
riippuvuus

Oma-aloitteisuus
vs.
varautuneisuus

Itsevarmuus
vs.
huonommuuden tunne

Alkava I-dentity
Tilaa onnistua ja
epäonnistua
Diplomatia ja neuvottelu
Kompromissi
Tilaa kokeilla, oppia
kokemuksesta
Huomiota onnistumisen
kokemuksille
Turvallinen
tukeutumispohja:
läheisyys etäämpää
emotionaalista
tankkausta varten
Kohti
Selkeät säännöt ja
luottamussuhdetta
seuraukset kiinnekohtina

I-dentity
Suurempi vastuu
Laajempi
itsemäärääminen
Ohjaaja
esimerkkiasemassa,
roolimallina
Positiivisen palautteen
antaminen
Virikkeiden antaminen
ja kannustaminen
Onnistumiskokemusten
huomioiminen
Luottamussuhde

I-dentity
Edellytysten luominen
Etäämpänä, mutta
tukeutumispohja
saatavilla
Tuen ja oivallusten
antaminen
Tilan antaminen
ystävien mielipiteille
Luottamussuhde

Selventäminen, miksi
rajoja on
Selittäminen ja
neuvotteleminen
Ankkurikohdat

Tilan antaminen
neuvottelemiselle,
samanarvoinen
kumppani
Keskusteleminen "siitä

WE-dentity
Ehdoitta arvostava/
tasavertainen suhde
Läheisyys ja
responsiivisuus
Saatavilla oleminen
Yhdessä OLEMINEN
Tunneperäinen synkronia
Valppaus tahdin,
signaalien suhteen
Säätely
vähimmäistasapainon
löytämiseksi

WE-dentity
Emotionaalinen
saatavilla oleminen
"Luotettavuussuhde"
emotionaaliseen
tankkaukseen
Läheisyys etäämpää
Luovilla keinoilla apua
etäisyyden sietämiseen
Siirtymäobjekti
"Holding and
containment"

Perusturvallisuuden
luominen ajan ja tilan
rutiineilla: ennakoitavuus
ja tunnistettavuus
Säännönmukaisuus

Johdonmukainen, ennakoitava ohjaaja kiinnekohtana
Selkeys ja rajojen
kertaaminen
Tukea ja apua

Odotettavissa rajojen
ylityksiä
Neuvotteleminen

TAVOIT

jat

Etäisyys ja läheisyys

Apukysymys

(0–6 kk)

TASO 2
Sosiaalistumisen 1. vaihe
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TASO 1
Adaptaatio

Kommunikaatio

Toiminta

(0–6 kk)

TASO 2
Sosiaalistumisen 1. vaihe

TASO 3
Yksilöllistymisen 1. vaihe

TASO 4
Minätietoisuus

TASO 5
Realiteettitajun
kehittyminen

(6–18 kk)

(18–36 kk)

(3–7 vuotta)

(7–12 vuotta)

Yksinkertaisuus
Toistuvuus
Paino ihmissuhteessa
YHDESSÄ OLEMINEN >
YKSIN TEKEMINEN

ITSE TEKEMINEN
turvallisissa puitteissa,
tukeutumispohja
saatavilla
(Osa)vastuullisuus
Joustava puuttuminen
tilanteeseen (kun jokin ei
onnistu) ja sen jälkeen
vastuun palauttaminen
asiakkaalle

Omanarvontunnon
vahvistaminen
Positiivinen palaute
asiakkaan "omien
saavutusten" pohjalta
Sellaisten asioiden
etsiminen, joissa asiakas
voi "loistaa"
Yhteispelin tukeminen

Suurempi vastuu
Tuki selvän roolin
ottamisessa (paikka
ympäristössä)
Edellytysten luominen
harjoittelulle kilpailun,
produktiivisuuden ja
luovuuden kautta

Ei-kielelliset signaalit
Lähiaistit
Tässä ja nyt
Huomaa: kielellisten
signaalien yliarviointi
Läheisyyden tarve

Ihmissuhteen
varmistaminen
Huomaa: kielellisten
signaalien yliarviointi
Tässä ja nyt
YHDESSÄ TEKEMINEN >
YHDESSÄ PUHUMINEN

Puhuminen
orastavasta MINÄstä
Selkeys
Yksinkertainen
huumori toimii

Huomiota tavallisille
arkipäiväisille
keskusteluille, joihin
asiakkaalla on hyvä
mahdollisuus osallistua
aktiivisesti
Konfliktien pohtimisen
aloittaminen
Rauha ja turvallisuus,
kun pelottaa /
todellisuus ja
mielikuvat sekoittuvat

Pohdinta ja analysointi
Mahdollisuus
ryhmäkeskusteluun
Huomiota negatiivisesti
koettujen tilanteiden
uudelleentulkinnalle
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Ärsykkeiden annostelu
(vähentäminen ≠ tyhjyys)
Tiivis tarkkailu
Ympäristön
sopeuttaminen
Joustava tasapaino
rauhan/rentoutumisen ja
jännittyneisyyden välillä
YHDESSÄ OLEMINEN >
YKSIN TEKEMINEN

TAVOITTEET

TASO 1
Adaptaatio
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VAIHE 1
Adaptaatio
(0–6 kk)

TASO 2
Sosiaalistumisen 1.
vaihe

TASO 3
Yksilöllistymisen 1. vaihe
(18–36 kk)

TASO 4
Minätietoisuus

(3–7 vuotta)

TASO 5
Realiteettitajun
kehittyminen
(7–12 vuotta)

Ongelmakäyttäytyminen

(6–18 kk)

= joutuminen
täysin tolaltaan,
raiteiltaan
Ehdoton
hyväksyminen
Emotionaalinen
neutraalius
Rajoittaminen
Turvallisuuden
tarjoaminen
Mahdollisesti
lääkitys

= oman tahdon
läpivieminen väkisin,
taisteleminen autonomiasta
Rajanylitysten takana pelko
Dialektiikan käyttö: tilan
antaminen ja rajoittaminen
Tietoinen suhtautuminen
"huomion hakemiseen",
konflikteihin
Ihmissuhteen
varmistaminen
Väkivallaton, hillitty
perusasenne
Rauhallinen ja varma
rajoittaminen
Asiakkaan terapeuttinen
tukeminen ja mahdollisesti
lääkitys

= konfliktit
auktoriteetin kanssa,
sääntöjen
noudattamatta
jättäminen niiden
sisällön takia
Ohjaus ja
psykoedukaatio
Selkeät, luotettavat
rajat
Erityiset
terapiamuodot ja
mahdollisesti lääkitys

Tuki aggression
säätelyssä ja
tunteiden ilmaisussa
Selkeiden rajojen
asettaminen
Ohjaus ja
psykoedukaatio
Erityiset terapeuttiset
interventiot ja
mahdollisesti lääkitys

TAVOITTEET

= pelko, ihmissuhteen
kestävyyden koettelu:
"oletko luotettava?"
Ehdoton hyväksyminen
Emotionaalinen
neutraalius
Rauhallinen ja varma
toiminta
Rajoittaminen ja
turvaaminen
Tietoinen suhtautuminen
splittaamiseen
Asiakkaan terapeuttinen
tukeminen ja
mahdollisesti lääkitys

TAVOITTEET
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SEO-R²:n käytössä ovat tärkeitä myös seuraavat näkökohdat:
− Asteikko on keskustelutyökalu. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua
ammattilaisten
tai
perheenjäsenten
kesken
kehitysvammaisen
henkilön
emotionaalisesta kehityksestä. Päämääränä on muodostaa yhteinen arvio
emotionaalisesta toimintakyvystä. Asteikon avulla tiimi arvioi kehitystä laadullisesti ja
näkemyksiä jakaen. Se ei ole "rasti ruutuun -lista", jossa tietyt kohdat antavat
automaattisesti tietyn tuloksen. Tiimin kliinisiä taitoja tarvitaan.
− Asteikko ei ole luokitteleva diagnostiikkatyökalu. Se on apuväline annettavan tuen
sovittamiseksi asiakkaan emotionaalisiin perustarpeisiin.
− Tarkoituksena on löytää havaitun käyttäytymisen takana piilevät perustarpeet ja
motivaatiot, joiden pohjalta emotionaalinen kehitys pyritään arvioimaan. Havaittavissa
oleva käyttäytyminen on siis useiden taustalla piilevien tekijöiden tulosta. Samanlaista
käyttäytymistä voi esiintyä tunne-elämän eri tasoilla. Kun saadaan käsitys tarpeista ja
motivaatioista, henkilön käyttäytymistä ja psyykkistä tilaa voidaan ymmärtää ja selittää.
Tätä väitettä selventää NBD-malli (Neuro-Behavioral Developmental), jossa esitetään
teorialuonnos "protokäyttäytymisen" syntymekanismista (Došen 2014):
− Perustarve aiheuttaa tietyn tunnetilan (perustunne), esim. vauvalla nälkä tuntuu
kipuna, ja vauva tulee vihaiseksi.
− Perustarve ja siitä johtuva tunnetila saavat aikaan perusmotivaation (sen, mitä
henkilö tekee säädelläkseen autonomisen hermoston vireystilaa: nälkä ja kiukku
saavat vauvan kiihtyneeksi ja motorisesti levottomaksi, se kääntelee päätä ja etsii
äidin rintaa).
− Tästä motivaatiosta palkitseminen tai rankaiseminen johtaa emotionaalisiin
kokemuksiin (esim. syömisestä vauva tulee rauhalliseksi ja tyytyväiseksi, mutta
ruoan puute voi aiheuttaa voimakasta kiihtymystä, myöhemmässä vaiheessa
myös estoja, välttämistä, pelkoa, vihaa jne.). Emotionaaliset kokemukset voivat
tulla sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä, olla positiivisia ja negatiivisia (esim. rauha,
jännitys jne.) ja ne vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisena käyttäytyminen
ilmenee (adaptiivisena vai maladaptiivisena).
− Tietynlaisen käyttäytymisen toistaminen johtaa neuronaalisten piirien tai
verkostojen muodostumiseen: aivosolujen välille syntyy yhteyksiä toistuvien
kokemusten (emotionaaliset, kognitiiviset jne.) myötä.
− Näin syntyy pysyviä käyttäytymismalleja: ne ovat tarpeiden, tunteiden ja
motivaatioiden näkyviä, havaittavissa olevia seurauksia.

Toistamme, että emotionaalisen kehitystason määräävät taustalla piilevät tarpeet ja
motivaatiot, ei (välttämättä) käyttäytyminen. Jotta voisimme ymmärtää käyttäytymistä, se
on asetettava henkilön henkilökohtaisten kokemusten ja ympäristön kokemisen kehyksiin.
Meidän on siis ensin luettava, tulkittava ja ymmärrettävä tunteita, jotta pystyisimme
arvioimaan niitä.
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Tämä voi vaikuttaa hyvin subjektiiviselta arviointitavalta. Toisaalta eri näkemyksistä
koostettava yhteinen käsitys henkilöstä on mielestämme ainoa toimiva lähestymistapa,
jotta siitä olisi hyötyä myös tukea antavien henkilöiden toiminnan ohjaamisessa.
Seuraavassa annetaan muutamia konkreettisia esimerkkejä, jotka selventävät tätä eroa
toisaalta käyttäytymisen ja toisaalta taustalla piilevien motivaatioiden, tunteiden ja
tarpeiden välillä:

Taso Tarpeet

Perustunteet

Motivaatiot

Havaittava
käyttäytyminen

Esimerkki 1
Tommi on uimahallissa. Tunnin polskuttelun ja hauskanpidon jälkeen isä
sanoo: "Nyt riittää. Tulehan pois vedestä, niin lähdetään kotiin." Isä ui
reunalle ja nousee ylös altaasta. Tommi suuttuu, alkaa huutaa ja räiskiä vettä.
Hän ei tule pois altaasta.
Uiminen ja uimahallin monet
ärsykkeet vaativat Tommilta
paljon. Isän läheisyys on hyvin
tärkeää varsinkin siinä vaiheessa,
kun toimintaa on kestänyt jo jonkin
aikaa. Kun Tommilta yhtäkkiä
vaaditaan jotain, se aiheuttaa liian
suurta jännitettä. Hän ei ymmärrä,
mitä tapahtuu, ja kaipaa
kiinnekohtaa.

Tommi ei halua menettää kontrollia
ja koettaa nostaa oman tahtonsa
toisen ihmisen tahdon yläpuolelle.
Tommi tahtoo päättää itse, milloin
hän nousee altaasta. Hän ei hyväksy
sitä, että hauska tekeminen loppuu
yhtäkkiä.

Hätääntyminen, hän menee täysin
pois tolaltaan, on neuvoton, hänellä
ei ole kiinnekohtaa

Vihaisuus

Turvallisuuden tunne, hän haluaa
kuvaannollisesti, että häntä
"kannetaan", hän kaipaa
kiinnekohtaa, ennakoitavuutta

Halu määrätä, autonomian tarve

TASO 1

TASO 3
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Havaittava
käyttäytyminen

Tommilla on aika hammaslääkärille. Kun hänen pitäisi pukea takki päälle,
hän sanoo: "Ei!" Tommi juoksee pois. Jäät yksin ovelle, vaikka on jo kiire.

Motivaatiot

Jännityksen purkaminen, pääsy
pois tilanteesta, kieltäytyminen,
karkaaminen.

Halu nostaa oman tahto toisen
ihmisen tahdon yläpuolelle, ei
halua menettää kontrollia.

Perustunteet

Pelko (vihaisuus)

Vihaisuus (pelko)

Taso Tarpeet

Esimerkki 2

Kiinnekohta, turvallisuus,
luotettavuus

Halu määrätä, autonomia

TASO 2

TASO 3

Havaittava
käyttäytyminen

Tommi on ikätovereittensa kanssa leikkipuistossa. Hän odottaa, että
kaikki tulevat hänen kanssaan leikkitelineelle. Kukaan ei kuitenkaan tule.
Tommi vetäytyy istumaan yksin puiston laidalle.

Motivaatiot

Hän haluaa viedä oman tahtonsa
läpi vertaistensa seurassa.

Hän haluaa hyväksyntää
vertaisiltaan.

Perustunteet

Vihaisuus

Suru

Taso Tarpeet

Esimerkki 3

Tarve saada kontrolloida leikin
kulkua, halu määrätä

Sosiaalisen arvostuksen tarve

TASO 3

TASO 5

4. ASTEIKON RAKENNE

2

Seuraavassa tarkastelemme SEO-R -asteikon rakennetta. Ensin esittelemme
emotionaalisen kehityksen kolmetoista osa-aluetta sisällöllisesti. Sen jälkeen käsittelemme
2
kolmea näkökulmaa, jotka ovat jokaisella osa-alueella SEO-R -arvioinnin lähtökohdat.

4.1. Osa-alueet
SEO-R² käsittää kolmetoista kehityksen osa-aluetta, joilla kullakin erotetaan viisi
kehitystasoa. Kukin osa-alue kuvaa tiettyä emotionaalisen kehityksen aspektia ja
persoonallisuuden osaa.
Osa-alueet, joilla tarkastellaan oman kehon ja oman itsensä kokemista, liittyvät sisäiseen
kuvaan itsestä sekä sisäisen psykologisen ja fysiologisen tasapainon rakentamiseen. Osaalueet "Suhtautuminen emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin" ja "Suhtautuminen esineisiin"
liittyvät sisäiseen kuvaan toisista ihmisistä ja materiaalisesta maailmasta. Osa-alueet
"Suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön – esinepysyvyys", "Suhtautuminen vertaisiinsa"
sekä "Kommunikaatio" liittyvät kognitiivisten ja emotionaalisten järjestelmien
integraatioon. Ne liittyvät myös kiintymyssuhteen yleistämiseen sekä kykyyn ajatella
abstraktisti ja symbolisesti. Osa-alueet "Pelot", "Tunteiden eriytyminen" ja "Aggression
säätely" liittyvät intersubjektiivisiin suhteisiin ja mentalisaatioprosesseihin (oman itsensä
ja "tärkeiden ihmisten" mentaalisten prosessien ymmärtämiseen) sekä tunteiden
säätelyyn.
2

SEO-R :n avulla seurataan, kuinka asiakkaan käyttäytyminen kehittyy kolmellatoista osaalueella viiden kehitystason läpi. Seuraavassa käsittelemme lyhyesti kunkin osa-alueen
sisältöä.
Osa-alue 1: Suhtautuminen omaan kehoon
Ensimmäisellä osa-alueella luodataan motoristen ja aistiperäisten kokemusten
oppimisvaikutusta. Teema ilmenee esim. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisena.
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Osa-alue 2: Suhtautuminen "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin"
Tällä osa-alueella käsitellään sitä, miten henkilö suhtautuu "emotionaalisesti tärkeisin
ihmisiin" sekä omasta aloitteestaan että reaktiona toisen aloitteeseen. "Emotionaalisesti
tärkeitä ihmisiä" ovat kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat. Heitä voivat olla myös
tärkeät sisarukset ja muut sukulaiset, naapurit jne. Osa-alueella kuvataan, miten ja miksi
henkilö hakee kontaktia heihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, millaisen aseman
henkilö ottaa itselleen suhteessa "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin".
Osa-alue 3: Oman itsensä kokeminen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa
Tällä osa-alueella kuvataan, kuinka henkilö kokee "itsensä" suhteessa "toiseen ihmiseen"
(laajemmin kuin vain "tärkeät ihmiset") ja ympäristöön (ihmiset, esineet ja tila). Tämä on
välttämätöntä "minän" kehityksen kannalta (ego-kehitys).
Osa-alue 4: Suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön – esinepysyvyys
Tämä osa-alue luotaa perusturvallisuutta/-kiintymystä ja tapaa, kuinka henkilö suhtautuu
(jatkuvasti laajenevaan ja muuttuvaan) ympäristöön. Muistin kehittymisen myötä henkilö
kykenee säilyttämään sisäisen kuvan esineistä tai ihmisistä, vaikka ne häviäisivät hänen
havaintokentästään (esinepysyvyys). Muistin kehittyminen huolehtii siitä, että
kiintymyksen kokemukset integroituvat ja siirtyvät uusiin ympäristöihin ja henkilöihin.
Osa-alue 4 käsittelee tätä kehitystä ja sen seurauksia, toisaalta suhtautumista esineisiin ja
henkilöihin, jotka häviävät havaintokentästä, ja toisaalta suhtautumista "tärkeisiin
ihmisiin" tai vieraisiin henkilöihin tutussa tai vieraassa ympäristössä.
Osa-alue 5: Pelot
Tällä osa-alueella tutkitaan alueita, joilla pelkoja esiintyy, ja pelkojen tasoja. Pelkojen syyt
ja niitä herättävät tekijät vaihtelevat kehitysvaiheiden kuluessa. On mahdollista, että pelon
ilmaisu puuttuu. Pelko voi ilmetä myös epätyypillisellä tavalla, minkä vuoksi sitä on vaikea
tulkita (esim. apatia, jähmettyminen, vetäytyminen jne.).

Osa-alue 6: Suhtautuminen "vertaisiinsa"
Kuudes osa-alue käsittelee tapaa, kuinka henkilö suhtautuu "vertaisiinsa" ihmisiin sekä
omasta aloitteestaan että reaktiona toisen aloitteeseen. "Suhtautuminen" tarkoittaa
kontaktin hakemista, kontaktissa olemista, yhdessä tekemistä. "Vertaisilla" tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ovat vastaavalla kognitiivisella tai emotionaalisella kehitystasolla
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asiakkaan kanssa. Heillä ei tarkoiteta "emotionaalisesti tärkeitä ihmisiä" tai ikätovereita
(ks. osa-alue 2), vaan esimerkiksi luokkatovereita, ikätovereita, ryhmätovereita,
asuintovereita, työtovereita, sukulaisia (lapsia), henkilöitä järjestötoiminnasta jne.
Osa-alue 7: Suhtautuminen esineisiin
Tällä osa-alueella tarkkaillaan, osoittaako henkilö kiinnostusta esineitä kohtaan, millä
tavalla hän suhtautuu niihin (käsitteleminen, tutkiminen, keräily, luominen jne.) ja millaisia
materiaaleja ja esineitä hän käsittelee (tavarat, karkea materiaali, hiekka ja vesi, leikkikalut
jne.). Kyseessä ei ole materiaalien käsittely tehtävätilanteissa, vaan spontaaneissa,
vapaissa tilanteissa.
Osa-alue 8: Kommunikaatio
Tällä osa-alueella tutkitaan tapaa, miten henkilö kommunikoi ja solmii kontakteja
(sosiaalinen ja emotionaalinen vuorovaikutus), sekä intentiota kommunikaation taustalla.
Samanlainen ilmaisu voidaan liittää eri kehitysvaiheisiin riippuen siitä, mikä
merkitys/tarkoitus/motivaatio/tarve sen taustalla on. Kommunikaatio on kielellisiä
aspekteja laajempi käsite: kommunikoida voi myös ei-kielellisesti.
Osa-alue 9: Tunteiden eriytyminen
Tämä osa-alue tutkii tunteiden eriytymistä emotionaalisen kehityksen eri vaiheissa.
Havaittavaa käyttäytymistä tulkitaan perustarpeiden ja motivaatioiden kehyksessä.
Syntymästä saakka ihmisellä on neljä perustunnetta: ilo, viha, pelko ja sosiaalinen
mielenkiinto. Ensimmäisinä elinkuukausina ne on kuitenkin vaikea erottaa toisistaan.
Aluksi tunteiden ilmaisu vaikuttaa mustavalkoiselta (yleensä ainoastaan kiihtymys –
rentoutuminen). Vähitellen vivahteita tulee enemmän, ja eri tunteita nähdään laajempi
paletti. Vauvan itkua ei siten tulkita aina suruksi, vaan epämukavuuden, kivun,
turhautumisen tms. ilmaisuksi. Sama käyttäytyminen ja samanlaiset tunteet voivat siis
viitata eri kehitystasoihin riippuen siitä, mitä perustarpeita ja motivaatioita taustalla on.
Osa-alue 10: Aggression säätely
Aggressio on käyttäytymistä, joka aiheuttaa vahinkoa toisille ihmisille, esineille tai
henkilölle itselleen. Vahinko tarkoittaa tässä jotakin, mikä tuntuu epämukavalta, herättää
pelkoa tai tuntuu uhkaavalta. Aggressio on sinänsä välttämätöntä eloonjäämisen kannalta
ja siten normaali, stressireaktioon kuuluva adaptiivinen ilmiö. Jos aggressio on
lyhytkestoinen eikä herätä aggressiota muissa ihmisissä, se on suojelun, copingmekanismien, elossapysymisen muoto.
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Aggression säätely on autonomisen hermoston vireystilan (arousal) säätelyä ruumiillisen
toiminnan avulla. Se osoittaa, missä määrin henkilö kontrolloi ja ohjaa aggressiivista
käyttäytymistään.
Tämä osa-alue kuvaa aggression muotoja eri kehitysvaiheissa ja sitä, kuinka henkilö
säätelee aggressiivista käyttäytymistään.
Tutkitaan:
− aggression syitä ja sitä aiheuttavia tekijöitä: ärsykkeet, epämukava olo, pelko,
turhautuminen, oman tahdon rajoittaminen
− miten aggressio ilmenee: fyysisenä, verbaalisena...
− keneen tai mihin aggressio kohdistuu (itseen, ympäristöön, "tärkeisiin ihmisiin",
"vertaisiinsa", esineisiin...)
− missä määrin henkilö säätelee aggressiota.
Aggression säätely asettuu jatkumolle tunneperäinen – tavoitteellinen. Kahdella
ensimmäisellä kehitystasolla aggressio on puhtaasti tunneperäistä, mutta kolmannelta
tasolta lähtien se voi olla yhä enemmän tavoitteellista. Aggression säätely kehittyy
kontrolloimattomasta reaktiosta kontrolloituun, myös turhautumisen ollessa voimakasta.
Aggressiivista käyttäytymistä on tulkittava perustarpeiden tyydyttämisen ja
motivaatioiden kehyksessä. Vaikka käyttäytyminen siis olisi kuinka häiritsevää, se voi olla
"normaalia" tietylle tunne-elämän kehitystasolle.
Osa-alue 11: Vapaan ajan käyttö – leikin kehittyminen
Tällä osa-alueella tutkitaan, mitä henkilö tekee strukturoimattomina vapaina hetkinä (ei
tehtävätilanteessa). Millainen toiminta tuottaa hänelle iloa tai voisi tuottaa, jos hän saisi
siihen mahdollisuuden? Tässä tarkastellaan, minkä tyyppisiä aktiviteetteja ja leikkejä
henkilöllä on (aistimuspohjainen ja sensomotorinen, imitatiivinen, symbolinen, luova,
interaktiivinen jne.). Otetaan myös selvää, mitä tarkoitusta aktiviteetti/leikki palvelee
(oppiminen, kontaktin luominen jne.).
Osa-alue 12: Moraalin kehittyminen
Tämä osa-alue keskittyy omantunnon kehittymiseen ja aspekteihin kuten empatia,
normitaju ja moraalinen tietoisuus. Tutkitaan, onko omatunto ulkoista (esim. säännöt,
auktoriteetit) vai sisäistä, osaako henkilö pitää kiinni arvoista, normeista ja säännöistä ja
osaako hän nähdä asioita toisen ihmisen näkökulmasta. Tässä tehdään ero opitun mutta ei
vielä omaksutun sosiaalisesti toivottavan käyttäytymisen (=ulkoinen omatunto) ja
omaksutun käyttäytymisen (=sisäinen omatunto) välillä.
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Osa-alue 13: Tunteiden säätely
Viimeinen osa-alue kuvaa sekä pitkäaikaisten, pääasiassa negatiivisten tunteiden
voimakkuuden säätelyä että autonomisen hermoston vireystilan (arousal) ja tunteiden
ilmaisun säätelyä. Tunteiden säätely käsittää sekä itsesäätelyn että yhteissäätelyn
(vastavuoroinen tai interaktiivinen säätely) yhdessä "tärkeän ihmisen" kanssa. Tunteiden
säätely on tärkeää autonomisen hermoston vireystilan (jännitteen) muuttamiseksi niin,
että henkilö pystyy hallitsemaan itseään ja käyttäytymään hyväksyttävällä tavalla.
Säätely on tärkeää:
− fysiologisten toimintojen hyvän toiminnan kannalta (esim. autonomisen hermoston
toiminta kuten uni, ruoansulatus jne.)
− emotionaalisten kokemusten (tunteiden) kannalta
− vuorovaikutukselle ympäristön kanssa.
Säätely tapahtuu eri tavalla jokaisessa emotionaalisen kehityksen vaiheessa.

4.2. Näkökulmat
Jokainen kehitysvaihe kuvataan kolmesta näkökulmasta, joita tarkastellaan yhdessä. Ydin
on eräänlainen yhdistävä nimittäjä, joka kertoo kunkin kehitystason tärkeimmän
kehitysaskeleen kullakin osa-alueella. Kehitys käsittelee ja kuvailee tarkemmin
emotionaalisen kehityksen "tavanomaista" kulkua kullakin tasolla. Se valaisee ja tarkentaa
"ytimen" sisältöä. Esimerkit kuvaavat, millaista käyttäytymistä saattaa esiintyä (ei
kuitenkaan
välttämättä
esiinny)
kehitysvammaisilla
henkilöillä.
Tietynlaisen
käyttäytymisen merkitys riippuu aina tarpeista ja motivaatioista (ks. esimerkit s. 13–14).
On mahdollista, että tietyt kehitysaspektit tai esimerkit vaikuttavat ristiriitaisilta toisiinsa
tai ytimeen nähden, mutta se johtuu emotionaalisen kehityksen monimutkaisuudesta ja
usein vaikeasti tulkittavasta kehityksestä. Reaktiot samaan ärsykkeeseen voivat olla hyvin
erilaisia. Esimerkki: henkilö saattaa paeta uhkaavasta tilanteesta, mutta myös jähmettyä
paikoilleen. Tämän vuoksi henkilön kehitystaso on arvioitava kokonaisuutena osaalueittain eikä vain yhden kohdan perusteella. Kuva saattaa selkiytyä vasta kun kaikki
aspektit asetetaan rinnakkain.
Yleisemmin sanottuna kultakin osa-alueelta siis "valitaan" henkilöön parhaiten sopiva
kehitystaso, kun kaikki aspektit/väittämät on käyty läpi keskustellen. Tulos ei ole
automaattisesti se kehitystaso, josta on tunnistettavissa määrällisesti eniten piirteitä. Aina
on palattava tarpeisiin ja motivaatioihin, jotka piilevät käyttäytymisen takana.

Jos arvioitsijat epäröivät useamman kehitystason välillä, etusijainen valinta on alempi
taso. Keskeistä on dynamiikka, joka saavutetaan kuvailemalla ensin ydin ja normaali
kehitys ja käymällä sitten läpi esimerkkejä kehitysvammaisilla esiintyvästä
käyttäytymisestä.

5. ASTEIKON KÄYTTÖ

Seuraavassa käsittelemme muutamia yleisiä asteikon käyttöön liittyviä lähtökohtia. Sen
2
jälkeen annamme joitakin konkreettisia ohjeita, joista on hyötyä SEO-R -arvioinnissa,
ennen arviointia ja sen jälkeen.

5.1. Yleisiä huomautuksia
− Asteikko luotaa henkilön emotionaalista kehitystä. Ihminen kehittyy myös
kognitiivisesti, sosiaalisesti, fyysisesti ja niin edelleen. Emotionaalinen kehittyminen ei
tapahdu tyhjiössä. Emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen päällekkäisyys näkyy
asteikon joillakin osa-alueilla selvemmin kuin toisilla (esim. leikin kehittyminen,
kommunikaatio jne., ks. myös s. 17).
− Kuten johdannossa mainittiin, henkilön toimintakyvystä on arvokasta saada
kokonaisvaltainen käsitys. Voi siis olla järkevää kartoittaa ensin kognitiivinen
toimintakyky, sillä joskus suhteellisen korkea kognitiivinen kehitystaso saattaa peittää
alleen sen, että emotionaalinen taso on alhaisempi. Sen vuoksi henkilön
emotionaalinen taso saatetaan yliarvioida. Voi esimerkiksi olla, että omin avuin
pärjääminen ja hyvät verbaaliset taidot luovat liian suuria odotuksia emotionaalisen
kehityksen suhteen.
− Arvioitsija arvioi vain sitä, minkä konkreettisesti voi havaita: mitä asiakas tekee tai
millaista käyttäytymistä hän osoittaa. Arvioita ei anneta epämääräisten lausumien
pohjalta, kuten "hän tekisi näin, jos...".
− Muutamilla osa-alueilla väittämiä on vaikeampi soveltaa aikuisiin. Mitä tulee
suhtautumiseen esineisiin, on tunnettua, että monet kehitysvammaiset aikuiset eivät
juurikaan käytä materiaaleja tutkimisen tai rakentamisen kannalta, vaan lähinnä
toiminnallisesti. Vapaan ajan käytön ja leikin kehittymisen saralla tiedetään, että hyvin
monet kehitysvammaiset aikuiset ovat pikemminkin epäaktiivisia, esimerkiksi vain
katsovat passiivisesti televisiota. Asteikkoa varten on jouduttu tekemään valintoja, jotta
siitä on saatu sopiva sekä lapsille, nuorille että aikuisille kaikilla kehitystasoilla. Vaikeus
näkyy myös kommunikaation osa-alueella ei-kielellisesti viestivien asiakkaiden kohdalla.
Voimme antaa neuvoksi vain, että henkilön käyttäytymistä on yritettävä "lukea", ja jos
jonkin osa-alueen piirteitä ilmenee henkilöllä aivan liian vähän, osa-alue jätetään
arvioinnin ulkopuolelle.
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− Se, että nuori tai aikuinen on emotionaalisesti lapsen kehitystasolla, ei tarkoita sitä, että
meidän olisi pidettävä häntä lapsena tai suhtauduttava häneen niin kuin samalla
kehitystasolla olevaan lapseen: henkilön iällä ja elämänkokemuksella on ehdottomasti
merkitystä. Tietyt kehitysvaiheet voivat kestää toisilla ihmisillä kauemmin kuin toisilla,
joskus joko koko eliniän. On tärkeää nähdä arvio emotionaalisesta kehityksestä
"tuokiokuvana". Kehityksen lisäksi joskus saatetaan todeta myös paikallaan pysymistä
tai taantumista.
− Mitä kehityksessä on saavutettu, on periaatteessa pysyvää. Sen vuoksi tietyt piirteet
saattavat tuntua epätyypillisiltä tietylle kehitystasolle, koska ne näkyvät vielä
myöhemmissäkin kehitysvaiheissa.
− Yleinen ohje on perustaa arvio viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden ajalle. Arviointia
ei ole suositeltavaa tehdä "kriisikausina", voimakkaan taantuman tai masennuksen
aikana tai psykoottisessa tilassa. Jos arvio kuitenkin tehdään epävakaana kautena, se on
hyvä tehdä uudelleen, kun henkilö on jälleen vakaammassa tilassa.
− Ihminen saattaa kehittyä tiettyyn vaiheeseen saakka optimaalisissa olosuhteissa, mutta
erilaisista syistä (esim. stressitilanne) taantua takaisin edeltävään vaiheeseen
(regressio). Henkilöillä, joilla tunteet heilahtelevat usein, on suositeltavaa arvioida
samalla kertaa molemmat vaiheet ("huipputaso ja stressitaso"). Kun tukihenkilö osaa
lukea henkilön jännitetasoa ja sovittaa omat odotuksensa ja antamansa tuen siihen,
hän ehkä osaa vastata paremmin avustettavansa senhetkisiin tarpeisiin. Samaan aikaan
on tärkeää ottaa selvää, miksi toimintakyky vaihtelee (mistä syystä, milloin?). Kun siitä
saadaan käsitys, sitä on mahdollista myös ennakoida, ehkäistä ennalta, ja sovittaa tuki
paremmin henkilölle sopivaksi.

5.2. Ohjeita arviointiin
5.2.1.

Yleistä

Emotionaalisen kehitystason määrittää kokenut arvioitsija haastattelemalla asiakkaan
läheisiä tai asiakkaan muuten hyvin tuntevia henkilöitä.
5.2.2.

Perusedellytykset

− On tärkeää, että arvion tekevällä henkilöllä on riittävät taustatiedot "emotionaalisen
kehityksen" ulottuvuudesta, prof. em. dr. Anton Došenin kehitysdynaamisesta
kehyksestä (2014) sekä kehityspsykologiasta. Perehdytys taustalla olevaan kehykseen ja

37

ASTEIKON KÄYTTÖ

2

2

SEO-R -arviointiin on siis välttämätön. Lisäksi on tarpeen tehdä SEO-R -arviointi
muutamia kertoja harjoituksena, ennen kuin sitä aletaan käyttää työkaluna todellisessa
tilanteessa.
− Arvioitsijalla on vastuu selittää ja selvittää arviointia haastateltaville henkilöille.
Jonkinasteinen perehdytys emotionaaliseen kehitykseen on paikallaan myös ohjaajille.
Jos arvioitsija on epävarma jostakin väittämästä tai osa-alueesta, on palattava Došenin
mallin vastaaviin tasoihin ja niihin liitettyihin apukysymyksiin (ks. myös kaavio s. 15).
− On tärkeää, että yksittäiset arviot yhdistetään laajempaan kokonaisnäkemykseen
emotionaalisesta kehityksestä. Katso myös luku "Evaluatie-instrument. Een kader om
de dimensie emotionele ontwikkeling te verankeren in de organisatie" julkaisussa
Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (Claes ym., 2012).
5.2.3.

Arviointilomakkeen luettavuus

− Arvioitavasta henkilöstä käytetään kolmannen persoonan yksikkömuotoa "hän".
− Luettavuuden parantamiseksi "tärkeät ihmiset" ja "vertaiset" on pantu
lainausmerkkeihin.
− "Tärkeillä ihmisillä" ymmärretään aina "emotionaalisesti tärkeitä ihmisiä".
− Täydelliset virkkeet eivät aina palvele luettavuutta, mutta niitä käytetään, jotta omat
tulkinnat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
5.2.4.

Työvälineet

Asteikon lisäksi on olemassa muutamia muita työvälineitä, joita voidaan käyttää apuna
2
SEO-R -arvioinnissa.
− Arviointilomake käsittää varsinaisen SEO-R²-asteikon, ja samaa asiakirjaa voidaan
käyttää useissa arvioinneissa.
− Erillisissä arvioinneissa voidaan käyttää online-lomaketta (tai itse laadittua lomaketta)
merkinnöille, kysymyksille, huomautuksille ja lopullisen tuloksen määrittämiseen.
− Käsiteluettelossa kuvataan muutamien hankalien tai tulkintaa vaativien käsitteiden
merkitys. Luettelossa kuvattu merkitys pätee annetussa SEO-R²:n kontekstissa.
Käsiteluettelon tarkoitus on, että jokainen tulkitsee käytetyt termit samalla tavalla.
Kaavio esittelee ytimet (tärkeimmät elementit) kehitysvaiheittain ja osa-alueittain.
− Arviointi- ja täyttölomakkeista on saatavana verkkoversio (hollanninkielisen)
käyttöoppaan ostaneille ammattilaisille (tällä hetkellä vain hollannin kielellä). Onlineasiakirjat ovat saatavilla verkkosivustolla www.sen-seo.be. Voit kirjautua sivustolle
latauskoodilla, jonka löydät sivulta 2.
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Ennen arviointia

− Vähintään tarvitaan: arviointilomake, täyttölomake, käsitteiden selitykset.
− Haastateltaviin henkilöihin otetaan yhteyttä. Arvioinnissa on oltava mukana vähintään
kaksi haastateltavaa, jotka tuntevat henkilön mieluiten eri asiayhteyksistä.
Mahdollisia haastateltavia ovat henkilöt asiakkaan luontaisesta verkostosta (esim.
perhe, tuttavat) ja ammatillisesta verkostosta (esim. asumisen, työn ohjaajat).
Tilanteesta riippuen henkilöt voidaan tavata yhdessä saman pöydän ääressä tai
erillisissä keskusteluissa. Heidän tulee olla tuntenut asiakas vähintään kuusi kuukautta.
− Arvioitsija aloittaa yleisellä johdannolla, jossa hän kertoo Došenin kehyksestä, tunne2
elämän kehityksen vaiheista sekä SEO-R :n tarkoituksesta ja toimintatavasta. Varsinkin
silloin, kun asteikkoa käytetään ensimäistä kertaa, tähän on tärkeää varata runsaasti
aikaa. Mahdollisesti asteikko voidaan antaa haastateltaville tutustuttavaksi jo
etukäteen. On suositeltavaa antaa arvioinnin ajaksi kaikille läsnäolijoille kopio
arviointilomakkeesta.
− On tärkeää, että arvioitsija on perehtynyt asteikkoon perusteellisesti ja että
haastateltavat tuntevat asiakkaan hyvin.
5.2.6.

Arvioinnin aikana

− Jotta eri kohtien kielellinen asu jättäisi mahdollisimman vähän tulkinnan varaa,
arvioitsija pitää käsiteluettelon esillä.
− Aloitteleva arvioitsija lukee osa-alueittain eri kehitystasoja koskevat väittämät ääneen
ja kyselee, mitkä piirteet sopivat arvioinnin kohteena olevaan henkilöön tai voidaan
tunnistaa hänestä. Arvioitsijan tehtävä on etsiä konkreettisia esimerkkejä asiakkaan
käyttäytymisestä ja johtaa keskustelu oikeille urille. Sitä mukaa kun arvioitsija saa
enemmän kokemusta, puolistrukturoidusta haastattelusta tulee enemmän
dialogimuotoinen haastattelu. On tärkeää esittää riittävästi lisäkysymyksiä ja löytää
yhteydet eri kehitystasoihin liittyviin tarpeisiin/motivaatioihin ja apukysymyksiin.
− Vaikka henkilöllä ei esiintyisikään kaikkia tietyn kehitystason kohdalla mainittuja
piirteitä, tulokseksi voidaan silti määrittää kyseinen taso. Keskeistä on edelleenkin
dynamiikka. Hyvä esimerkki on: "Hän oppii käymään wc:ssä." Tämä on tyypillinen
esimerkki tasosta 3. On mahdollista, että asiakas on tällä osa-alueella muuten vasta
tasolla 1, mutta on jo oppinut käymään wc:ssä. Päinvastoin joku toinen voi olla muutoin
jo tasolla 4 tai 5, mutta ei vielä ole oppinut kuivaksi.
− Jos arvioinnissa tulee ilmi eri kehitystasoihin liittyviä piirteitä, arvioitsijan tulee etsiä
aspekteja, jotka ovat henkilölle tunnusomaisimpia. Jos on epävarmaa, minkä tason
tunnuspiirteet sopivat henkilöön parhaiten, tulokseksi on suositeltavaa valita
alhaisempi taso.
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− Arvioitsija (siis eivät haastateltavat) määrittää kehitystason osa-alueittain ja merkitsee
sen rastilla kaavioon tai profiiliin. Keskustelussa esiin tulleet oleelliset seikat merkitään
myös johdonmukaisesti muistiin: tärkeämpää kuin se, mihin kehitystasoon lopulta
päädytään, on se, miksi juuri se taso valitaan.
− Joskus arvioitava henkilö osoittaa merkkejä useilta eri kehitystasoilta. Usein kyseessä on
asiakas, joka on juuri kahden tason siirtymäkohdassa. Arvioinnissa valitaan tällöin
alempi taso. Perusohje on "valita" kunkin osa-alueen osalta vain yksi taso. Siitä
huolimatta kentällä käytetään kaikenlaisia luovia muunnelmia tai sovelluksia (ks. myös
esimerkki 4 sivulla 45): esimerkiksi rasti saatetaan piirtää kahden tason
leikkauskohtaan, se piirretään lähemmäs ruudun ylä- tai alareunaa eikä keskelle ruutua,
tai jollekin osa-alueelle piirretään rastit kahden tason kohdalle. Tekijöinä haluamme
suoda arvioitsijoille tämän vapauden, mutta tässä käyttöoppaassa pitäydymme
vakiokäytännössä.
− Jos yksiselitteistä tulosta ei löydy, syitä siihen voi olla useita.
1. Tietynlaista käyttäytymistä, esim. aggressiota tai pelkoja, ei ole havaittavissa. Jos
aiheesta on keskusteltu perinpohjaisesti ja kyseinen kohta on todellakin mahdoton
arvioida, tämän osa-alueen voi nollata ja jättää siis lopputuloksen ulkopuolelle. Tämä
vaikuttaa kokonaistuloksen laskemiseen (ks. 5.2.7).
2. Käyttäytyminen on erilaista eri tilanteissa, esim. ammattimaisesti ohjatussa
oleskeluympäristössä erilaista kuin vanhempien luona kotona, tai asumisyksikössä
erilaista kuin päivätoiminnassa. Arvioitsijan tehtävä on tutkia, onko käyttäytymisessä
todellakin eroa, vai onko kyseessä tulkintaero. Jos käyttäytymistä on tulkittu eri
tavoilla, yritetään päästä yhteisymmärrykseen. Jos käyttäytyminen todella vaihtelee,
on mahdollista tehdä kaksi profiilia. Arvioitsijan tulee selventää tilanne hyvin
raportissaan, kuten myös se, miten se vaikuttaa lähestymistapaan.
3. Käyttäytyminen vaihtelee kausittain. Toisiaan seuraavat kaudet voivat olla pitkiäkin
ajanjaksoja (viikkoja, kuukausia). Tätä tapahtuu esimerkiksi asiakkailla, joilla on
psykiatrisia lisäongelmia. Näillekin asiakkaille saattaa olla tarkoituksenmukaista
tehdä kaksi profiilia, koska asiakas vaatii eri kausina erilaista lähestymistä. Kyseessä
voivat myös olla säännöllisesti ilmenevät "taantumuksen" hetket, joita esiintyy
mahdollisesti vain muutamissa arviointikohdissa. Esimerkiksi asiakas arvioidaan
kohdassa "pelot" tai "aggression säätely" yleensä tasolle 3, mutta hän joutuu
säännöllisesti paniikkiin ja osoittaa tasolle 1 tyypillistä käyttäytymistä. Tässä
tapauksessa rasti laitetaan sen tason kohdalle, joka pätee henkilöön useimmin,
mutta mukaan liitetään huomautus, että myös muun tason mukaista käyttäytymistä
esiintyy toisinaan.
4. Haastateltavat voivat olla erimielisiä jostain asiasta. Tällöin osa-alue voidaan jättää
hetkeksi väliin. Joskus käy niin, että kun kaikista osa-alueista on keskusteltu, lopulta
päädytäänkin yksiselitteiseen tulokseen, koska kyseinen osa-alue nähdään silloin
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osana suurempaa kokonaisuutta.Jokaiselta osa-alueelta on lopulta arvioitava sopivin
kehitystaso. Arvioitsijalla on tässä viimeinen sana.
− Eri käyttäytymispiirteitä tarkastellaan aina kulloisenkin osa-alueen ja kehitystason
kontekstissa. Kun esille tulee muihin osa-alueisiin liittyviä tietoja, arvioitsija liittää ne
näiden osa-alueiden arviointiin.
− Arviointi kestää noin kaksi tuntia. Aika riippuu tietenkin haastateltavien henkilöiden
määrästä, arvioinnin monimutkaisuudesta ja sekä haastateltavien että arvioitsijan
arviointikokemuksesta.
5.2.7.

Arvioinnin jälkeen

Tuloksen määrittäminen
− Keskustelun pohjalta arvioidaan, sopiiko kukin väittämä arvioitavaan henkilöön. Kohta
rastitetaan, jos piirre on henkilössä useimmiten tunnistettava. Ollakseen merkittävä
piirteen ei ole pakko olla olemassa tai näkyvissä aina tai joka hetki.
− Valitse seitsemän osa-aluetta, joilla tulokseksi on saatu alhaisin kehitystaso.
− Kun jollakin tasolla rasteja on eniten, voidaan tehdä johtopäätös: "Emotionaalinen
kehitystaso on korkeintaan vaiheessa..."
− Asiakas saattaa juuri olla kahden kehitystason siirtymäkohdassa, kehittyyhän tunneelämä dynaamisella asteikolla. Jos tilanne on tämä, ensisijaisesti valitaan alempi taso.
− Jos tulos saadaan vähemmältä kuin kolmeltatoista osa-alueelta (esim. jos aggressiota ei
voida havainnoida), kokonaistulos määräytyy siten, että mukaan lasketaan puolet osaalueista (tai puolet + ½, jos osa-alueita on pariton määrä). Kolmestatoista osa-alueesta
mukaan kokonaistulokseen otetaan siis seitsemän, joilla määritetty kehitystaso on
alhaisin (6 ½ + ½), kahdestatoista osa-alueesta kuusi ja yhdestätoista kuusi (5 ½ + ½).
Tulkinta
− Kirjoittaessasi raporttia pidä jatkuvasti mielessäsi päämäärä: miksi kirjoitat, ja kenelle?
− Kysymyksenasettelun lähtökohta voi olla tason määrittäminen (mikä on emotionaalinen
kehitystaso?), mutta tavoitteena voi myös olla asiakkaan parempi ymmärtäminen ja
ohjaaminen.
− Tuloksen tulkitsee asiantuntija, jolla on riittävä tietämys emotionaalisen kehityksen
vaiheista ja joka osaa sijoittaa tuloksen asiakkaan kokonaiskuvan kontekstiin.
− Emotionaalinen kehitystaso antaa suuntaa henkilön tukemista varten, mutta sitä ei voi
eikä saa käsittää ehdottomana sääntönä. Koska sekä kehittyminen että taantuminen
ovat mahdollisia, emotionaalista kehitystä on pidettävä silmällä jatkuvasti ja arviota
päivitettävä säännöllisesti.
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− Erityinen varovaisuus ja huolellisuus ovat paikallaan, jos kehitysprofiili on epätasainen
ja ristiriitainen. Tasaisesta profiilista puhutaan, kun vähintään kahdeksan osa-aluetta
kolmestatoista arvoidaan samalle kehitystasolle, tai kun vähintään viisi osa-aluetta
arvioidaan samaan kehitystasolle ja kaikki muut joko sitä edeltävälle tai seuraavalle
kehitystasolle (Sappok ym. 2013). Epätasaisessa profiilissa (jossa näkyy useita eri
kehitystasoja) johtopäätös muotoillaan myös sanoin "kehitys on korkeintaan tasolla...".
Esimerkiksi: kun seitsemällä osa-alueella kehitys on ensimmäisellä tai toisella tasolla,
johtopäätös on, että emotionaalinen kehitys on korkeintaan tasolla 2 (18 kuukauden
kehitysikä). Ristiriitaisesta profiilista voidaan puhua, kun henkilön emotionaalinen
kehitys on paljon alhaisemmalla tasolla kuin kognitiivinen kehitys.
− Toistaiseksi kenelläkään (kehitysvammaisella) ihmisellä ei ole havaittu, että
emotionaalinen kehitystaso olisi älyllistä kehitystasoa korkeampi.
− Tarkastele
aina
koko
kehitysprofiilin
kokonaiskuvaa.
Katso,
millä
kehitystasolla/-tasoilla henkilön toimintakyky (pääasiassa) on. Etsi, millä osa-alueilla
ilmenee jonkin toisen kehitystason piirteitä. Huomioi mahdolliset erityispiirteet.
Kokonaiskuva on tärkeä henkilön ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi ja tuen
sovittamiseksi hänen tarpeitaan vastaavaksi. Itse asiassa on epäoikeudenmukaista
arvioida henkilöä pelkästään kokonaistuloksen mukaan. Perusohje on siis työskennellä
aina 13 osa-alueen koko kehitysprofiilin pohjalta!
− Tärkeämpää kuin rastit ja kooste on tarina profiilin taustalla, dynamiikka, rastien
merkitys. Mukaan on liitettävä aina tulkinta ("profiilin lukeminen") ja
toimintasuuntautuneita neuvoja.
Esimerkkiprofiileja
Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkiprofiileja.
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Esimerkki 1: tasainen profiili
Taso 1
1. Suhtautuminen
omaan kehoon

X

X
X
X
X

8. Kommunikaatio
9. Tunteiden eriytyminen

X
X

10. Aggression
säätely
11. Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen

Taso 5

X

6. Suhtautuminen
"vertaisiinsa"
7. Suhtautuminen
esineisiin

Taso 4

X

4. Suhtautuminen
muuttuvaan
ympäristöön –
esinepysyvyys
5. Pelot

Taso 3

X

2. Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"
3. Oman itsensä
kokeminen
vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa

Taso 2

X

12. Moraalin
kehittyminen

X

13. Tunteiden säätely

X

Johtopäätös: Tämän henkilön emotionaalinen kehitystaso vastaa tämän arvioinnin hetkellä
korkeintaan 6 kuukauden kehitysikää.

43

ASTEIKON KÄYTTÖ

Esimerkki 2: Mikko, kalenteri-ikä 6 vuotta, kognitiivinen kehitys noin 3-vuotiaan tasolla
Taso 1
1. Suhtautuminen
omaan kehoon
2. Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"

Taso 2

X

X

X
X

6. Suhtautuminen
"vertaisiinsa"
X

X

8. Kommunikaatio
9. Tunteiden eriytyminen

X
X

10. Aggression
säätely
11. Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen

X

X

12. Moraalin
kehittyminen
13. Tunteiden säätely

Taso 5

X

4. Suhtautuminen
muuttuvaan
ympäristöön –
esinepysyvyys

7. Suhtautuminen
esineisiin

Taso 4

X

3. Oman itsensä
kokeminen
vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa

5. Pelot

Taso 3

X

Johtopäätös: Mikon emotionaalinen kehitys vastaa 18–36 kuukauden kehitysikää. Hän on
vaiheessa, jossa "minä" kehittyy. Edeltävä vaihe ei kuitenkaan ole vielä kokonaan
päättynyt, vaan Mikko kaipaa vielä vahvasti "tärkeän ihmisen" antamaa
perusturvallisuutta.
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Esimerkki 3: Linda, kalenteri-ikä 27 vuotta, kognitiivinen kehitys noin 1,5-vuotiaan tasolla
Taso 1
1. Suhtautuminen
omaan kehoon

Taso 4

Taso 5

X

X

4. Suhtautuminen
muuttuvaan
ympäristöön –
esinepysyvyys

X

5. Pelot

–

6. Suhtautuminen
"vertaisiinsa"

X

7. Suhtautuminen
esineisiin

X

–

X

8. Kommunikaatio
9. Tunteiden eriytyminen

X

10. Aggression säätely

X

11. Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen

Taso 3

X

2. Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"
3. Oman itsensä
kokeminen
vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa

Taso 2

X

12. Moraalin
kehittyminen

X

13. Tunteiden
säätely

X

Johtopäätös: Linda on nainen, jonka emotionaalinen kehitysikä on hyvin alhainen: hänen
toimintakykynsä on pääasiallisesti ensimmäisellä, 0–6 kuukauden ikää vastaavalla
kehitystasolla. Hänellä ei voi havaita pelon ilmauksia. Kontaktissa tuttujen ihmisten kanssa
hän osoittaa joitakin tason 2 tunnusmerkkejä.
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Esimerkki 4: Perttu, 41 vuotta, Prader-Willin oireyhtymä, kognitiivinen kehitys 5–6-vuotiaan tasolla
Taso 1
1. Suhtautuminen
omaan kehoon
2. Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"

Taso 2

Taso 3

*

X

*

X

3. Oman itsensä
kokeminen
vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa

Taso 4

X

4. Suhtautuminen
muuttuvaan
ympäristöön –
esinepysyvyys

X

5. Pelot

X

6. Suhtautuminen
"vertaisiinsa"

X

7. Suhtautuminen
esineisiin

X

8. Kommunikaatio

X

9. Tunteiden eriytyminen

X

10. Aggression säätely

*

X

11. Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen

X

X

12. Moraalin
kehittyminen
13. Tunteiden säätely

Taso 5

*

X

Johtopäätös: Pertun emotionaalinen kehitys on kolmannella ja neljännellä tasolla.
Toisaalta hän on vaiheessa, jossa "minä" kehittyy, toisaalta myös minätietoisuuden
kehittymistä on havaittavissa. Jälkimmäinen taso vastaa myös hänen kognitiivista
kehitystasoaan. Joskus Pertulla esiintyy ensimmäiselle tasolle tyypillisiä hallitsemattomia
impulsseja: impulsiivista reagointia ärsykkeisiin, jotka koetaan mukavina tai epämukavina.
Pertulla nämä reaktiot liittyvät etenkin syömiseen, mutta häntä saattavat vaivata myös
muut "sokeat" pakkoajatukset tai "sokea" raivo. Tämä kuuluu Prader-Willin oireyhtymään.
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KOOSTE: SEO-R²-ARVIOINNIN TYÖTAPA
Perusedellytykset
Arvioinnissa tulee olla mukana vähintään kaksi haastateltavaa, jotka tuntevat asiakkaan
erittäin hyvin, sekä arvioitsija, joka hallitsee asteikon perusteellisesti.
Tarvitaan
− SEO-R²-asteikko paperilla tai sähköisenä
− Itse koostettu lomake tai online-täyttölomake, jossa on kooste osa-alueittain sekä
koontilehti
− Käsiteluettelo
− Teksti Van inschatting naar ondersteuning (De Neve & Marrecau 2012).
Työtapa
− Lue jokainen osa-alue huolellisesti läpi.
− Huomioi ennen kaikkea YDIN-ruutujen lauseet.
− Määritä joka osa-alueen osalta sopivin kehitystaso.
− Kirjoita ylös, mitkä väittämät kohdista "kehitys" ja "esimerkit" ovat vaikuttaneet
eniten päätökseesi.
− Siirrä rastit koontilehdelle.
− Määritä kokonaiskehitystaso ja täytä se koontilehden alalaitaan.
− Jos profiili on tasainen, ohjaustyylin voi valita jo tässä vaiheessa.
− Jos päätöstä sopivasta ohjaustyylistä on vaikea tehdä, koska kolmentoista osaalueen tulokset ovat liian kaukana toisistaan, sopikaa siinä tapauksessa, mihin on
parasta kiinnittää huomiota ensimmäisenä, jotta henkilön emotionaaliset tarpeet
tulisivat täytettyä paremmin.
Tuen sovittaminen
− Ota esille teksti Van inschatting naar ondersteuning (De Neve & Marrecau 2012).
− Tutki, minkä tason ohjaustyyli sopii asiakkaalle.
− Käy tätä varten läpi seuraavat lähtökohdat kyseisen kehitystason osalta:
− Läheisyys
− Rutiinit ja rajat
− Toiminta
− Kommunikaatio
− (Mahdollinen) ongelmakäyttäytyminen
− Valitse tuen suunnittelua varten noin kolme kohtaa, joihin kiinnitetään erityistä
huomiota. Mainitse nämä kohdat raportin lopussa. Sijoita tämä tulos
kokonaiskuvaan ja tee integratiivinen diagnoosi.
− Kirjoita ylös, milloin evaluointi tehdään.

6. PSYKOMETRISET OMINAISUUDET
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SEO-R²:n ja sen aikaisempien versioiden (SEO, SEO-R) psykometristen ominaisuuksien
tutkimus on ollut toistaiseksi rajallista, vaikkakin ensimmäisinä vuosina eri Euroopan
maissa (Italia, Saksa ja Belgia) tehtiin joitakin tutkimuksia, joissa käytettiin SEO:ta ja
myöhempiä versioita ja joissa tutkittiin muutamia psykometrisiä ominaisuuksia
(päätutkimuskysymyksenä tai osatutkimuskysymyksenä). Seuraavassa tekstissä
tiivistämme lyhyesti näiden tutkimusten tulokset. Mikäli lukija on kiinnostunut
tutkimusten tuloksista yksityiskohtaisemmin, suosittelemme lähdeluettelossa mainittuja
raportteja ja tieteellisiä artikkeleita.
Koska tutkimukset perustuvat asteikon eri versioihin, päätimme esittää ne kronologisessa
järjestyksessä käytetyn version mukaan. Koska käytetyt versiot ovat olleet erilaisia, eri
tutkimusten tuloksia ei ole suoralta kädeltä mahdollista verrata keskenään.

6.1. SEO:n psykometristen ominaisuuksien tutkimus
6.1.1.

SEO:n ja VABS:n sisäinen konsistenssi ja konvergentti validiteetti

La Malfa työtovereineen (2009) tutki korrelaatiota SEO:n italialaisella versiolla mitatun
emotionaalisen kehityksen ja Vineland Adaptive Behavior Scales -asteikon (VABS, Sparrow
ym. 1984) italialaisella versiolla mitattujen adaptiivisten taitojen välillä. Tutkimuksessa oli
mukana 33 kehitysvammaista henkilöä, joilla ei ollut käytöksellisiä tai psykiatrisia
lisäongelmia ja jotka asuivat asuntolassa. SEO:n (10 osa-aluetta) sisäinen konsistenssi
osoittautui korkeaksi (Cronbach Alpha: 0.958). Emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen
odotettu suhde ilmeni tilastollisesti merkittävästä positiivisesta korrelaatiosta yleisten
SEO- ja VABS-kokonaistulosten välillä (Pearson r: 0.512). Kun käytettiin keskimääräistä
SEO-tulosta, korrelaatio oli korkeampi (Pearson r: 0.657). La Malfa työtovereineen raportoi
myös positiivisesta korrelaatiosta SEO:n sekä VABS:n alakohtien "kommunikaatio",
"sosiaalistuminen" ja "jokapäiväiset taidot" välillä. SEO:n sekä VABS:n "motoriset taidot" kohdan välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää suhdetta (mutta suhde ei myöskään ollut
odotettavissa) (La Malfa 2009). SEO- ja VABS-tulosten yhteneväisyydet voidaan nähdä
konvergentin validiteetin muotona, jossa verrataan kahdella, keskenään vertailukelpoista
konseptia mittaavalla työkalulla saatuja tuloksia (Riské 2014). La Malfan tutkimuksessa
(2009) viitataan lopuksi Cohenin kappa-arvoon 0.75, mitä tulee arvioitsijoiden väliseen
luotettavuuteen (ks. myös Sappok ym. 2013).
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6.2. SEO-R:n psykometristen ominaisuuksien tutkimus
6.2.1.

Sisäinen konsistenssi ja arvioitsijoiden välinen luotettavuus

Vuonna 2012 Gentin ammattikorkeakoulun osaamiskeskus E-QUAL, Steunpunt Expertise
Netwerken (SEN vzw) sekä muutamat henkilöt käytännön työelämästä tutkivat Flanderin
vammaisviranomaisen VAPH:n rahoittaman SEN-SEO-projektin puitteissa SEO-R:n
arvioitsijoiden välistä luotettavuutta (Claes ym. 2012; Vandevelde ym., painossa).
Tutkimus tehtiin 67 kehitysvammaisella henkilöllä, jotka saivat erilaista tukea (avo/asumispalvelut). Tutkimukseen osallistuvista asiakkaista osalla oli psykiatrisia
lisäongelmia. SEO-R:n (13 osa-aluetta) sisäinen konsistenssi osoittautui tässä
tutkimuksessa korkeaksi (Cronbach Alpha: 0.95). Arvioitsijoiden välinen luotettavuus (ICC:
0.73) on hyvä, mitä tulee SEO-R:n kokonaistulokseen. Kymmenellä kolmestatoista osaalueesta arvioitsijoiden välinen luotettavuus on melko hyvä tai hyvä, kolmella osa-alueella
("Tunteiden eriytyminen", "Aggression säätely" ja "Tunteiden säätely") ICC on alhainen (ks.
ICC-arvot taulukosta 1) (Vandevelde ym., painossa). Tätä havainnollistaa seuraava
taulukko (arvioitsijoiden välinen luotettavuus on ilmaistu sisäkorrelaationa (intraclass
correlation coefficient, ICC) (Vandevelde ym., painossa).
Yhteneväisyys
Osa-alue

ICC

Suhtautuminen omaan kehoon

0.62

Suhtautuminen "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin"

0.54

Oman itsensä kokeminen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa

0.61

Suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön – esinepysyvyys

0.59

Pelot

0.56

Suhtautuminen "vertaisiinsa"

0.73

Suhtautuminen esineisiin

0.69

Kommunikaatio

0.66

Tunteiden eriytyminen

0.36

Aggression säätely

0.30

Vapaan ajan käyttö – leikin kehittyminen

0.55

Moraalin kehittyminen

0.52

Tunteiden säätely

0.35

Kokonaistulos

0.73
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6.2.2.

PSYKOMETRISET OMINAISUUDET

Sisäinen konsistenssi, konvergentti validiteetti ja asiantuntijavaliditeetti

La Malfaa ym. (2009, cf. supra) seuraten Riské (2014) tutki maisterintyössään SEO-R:n
konvergenttia
(samanaikais-)validiteettia
ja
samanaikaista
kriteerivaliditeettia
(asiantuntija-arvio) (rajoitetulla) 24 asiakkaan pistokokeella. Merkittävää korrelaatiota
esiintyi SEO-R:n kokonaistuloksen ja Vineland Adaptive Behavior Scalesin (Vineland-II,
Sparrow ym. 2008) Adaptive Behavior Compositen (jota voidaan pitää kokonaistuloksena)
välillä (Spearmanin rho: 0.485). Henkilöillä, joilla ei ollut psykiatrisia tai käytöksellisiä
lisäongelmia (n=16) Spearmanin rho oli 0.564 (henkilöillä, joilla oli psykiatrisia tai
käytöksellisiä lisäongelmia, järjestyskorrelaatiokerroin oli alhainen eikä tilastollisesti
merkittävä, mutta kuten sanottua, pistokoe oli hyvin rajallinen, n=8). Kuten myös La
Malfan (2009) tutkimuksessa, korrelaatiot laskettiin myös SEO-R-kokonaistuloksen sekä
Vineland II -alaosioiden "Kommunikaatio", "Sosiaalistuminen", "Jokapäiväiset taidot" ja
"Motoriset taidot" väliltä. Vain pistokokeessa henkilöillä, joilla ei ollut psykiatrisia tai
käytöksellisiä lisäongelmia, löytyi merkittävä yhteys, erityisesti SEO-R-kokonaistuloksen ja
VABS-II:n osion "Sosiaalistuminen" välillä (rho: 0.586). Yhteneväisyyttä tutkittiin myös SEOR-kokonaistuloksen ja asiantuntija-ammattiauttajien emotionaalisesta kehityksestä
tekemän kliinisen arvion välillä, ja se osoittautui kohtalaiseksi (ICC: 0.588). Tässäkin
yhteneväisyys oli suurempi pistokokeessa henkilöillä ilman psykiatrisia tai käytöksellisiä
ongelmia (ICC: 0.646). Henkilöillä, joilla oli psykiatrisia tai käytöksellisiä lisäongelmia,
yhteneväisyys oli alhainen eikä tilastollisesti merkittävä (Riské 2014).

6.3

SEO-R²:n konseptiversion psykometristen ominaisuuksien
tutkimus

Gentin ammattikorkeakoulun osaamiskeskus E-QUALin, SEN vzw:n, Tilburgin yliopiston
Tranzo-tiedekeskuksen sekä Gentin yliopiston meneillään olevan projektimaisen
tieteellisen
tutkimusprojektin
Tutkimus
tukimenetelmien
suunnittelusta
kehitysvammaisten, psyykkisesti terveysongelmaisten henkilöiden ohjaajille (2014–2016)
puitteissa on tutkittu – linjassa La Malfan tutkimuksen ja Lore Riskén (2014) maisterintyön
kanssa – SEO-R²:n ensimmäisen version ja Vineland II:n konvergenttia validiteettia ja SEOR²:n tämän version samanaikaista kriteerivaliditeettia (asiantuntija-arvio) 62 asiakkaan
pistokokeessa. 64,5 %:lla heistä oli psykiatrisia tai käytöksellisiä lisäongelmia. Kuten edellä
mainituissakin tutkimuksissa, SEO-R²:n ensimmäisen version (13 osa-aluetta) sisäinen
konsistenssi osoittautui tässä tutkimuksessa korkeaksi (Cronbach Alpha: 0.98).

PSYKOMETRISET OMINAISUUDET
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Merkittävää korrelaatiota esiintyi SEO-R²:n tämän version kokonaistuloksen ja Vineland
II:n Adaptive Behavior Compositen (jota voidaan pitää kokonaistuloksena) välillä
(Spearmanin rho: 0.768). Kuten myös La Malfan (2009) tutkimuksessa, korrelaatiot
laskettiin myös SEO-R-kokonaistuloksen sekä alaosioiden "Kommunikaatio",
"Sosiaalistuminen", "Jokapäiväiset taidot" ja "Motoriset taidot" väliltä, ja ne kaikki
osoittautuivat tilastollisesti merkittäviksi (Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet
samassa järjestyksessä: 0.732; 0.771; 0.623 ja 0.492). Yhteneväisyyttä tutkittiin myös SEOR²-kokonaistuloksen ja asiantuntija-ammattiauttajien emotionaalisesta kehityksestä
tekemän kliinisen arvion välillä. Tämä osoittautui kohtalaiseksi (ICC: 0.6), mutta odotettua
alhaisemmaksi.
Koska tutkimus on tähän mennessä ollut rajallista sekä tutkimusten lukumäärän että
metodien osalta (esim. pienet pistokokeet, menettelytavat asiantuntija-arvion
muodostamiseksi jne.) ja on kohdistunut SEO:n eri versioihin (SEO, SEO-R ja SEO-R²:n
konseptiversio), minkä vuoksi tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia,
lisätutkimuksia tarvitaan, ja varsinkin SEO-R²:n lopullisesta versiosta. Yllä mainittujen
tutkimusten pohjalta voidaan varovasti todeta, että korkeasta sisäisestä konsistenssista on
viitteitä, samoin kuin hyvästä arvioitsijoiden välisestä luotettavuudesta, ainakin mitä tulee
kokonaistulokseen. Lisätutkimukset muun muassa konvergentista ja divergentista
validiteetista suuremmilla ja edustavilla pistokokeilla ovat tarpeen, jotta SEO-R²:n
luotettavuudesta ja validiteetista voidaan tehdä yleisiä päätelmiä.

ARVIOINTILOMAKE: SEO-R²

OSA-ALUE 1
SUHTAUTUMINEN OMAAN KEHOON
Ensimmäisellä osa-alueella luodataan motoristen ja aistiperäisten kokemusten
oppimisvaikutusta. Teema ilmenee mm. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisena.

Taso 1

KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Löytää oman kehon ja käsittelee aistitietoa1.
a. Hän kohtaa jatkuvasti erilaisia oman kehon ja ympäristön tuottamia ärsykkeitä
ja tuntemuksia (esim. nälkä, jano, väsymys, kipu jne). Päätehtävä on
vastaanottaa ärsykkeet aistien välityksellä ja reagoida niihin.
b. Alussa hän on herkkä aistiärsykkeille. Ne voivat helposti ylikuormittaa ja
kiihottaa häntä liikaa. Tällöin hän kiihtyy tai tulee pelokkaaksi. Vähitellen hän
oppii rauhoittumaan suuntaamalla aistit ulkomaailmaa kohti. Näin hän oppii
käsittelemään epämukavia ja nautinnollisia tuntemuksia. Hän tekee havaintoja
ja muokkaa ne kokemuksiksi.
c. Tutut äänet, kasvot, hajut, maut, kosketukset saavat hänet tuntemaan olonsa
turvalliseksi ja suojatuksi.
d. Tarttumalla, tunnustelemalla, imemällä (sormia) jne. hän oppii sattumalta
tuntemaan omat ruumiinosansa (kädet, jalat, varpaat, sukuelimet jne.).
e. Sukuelinten kosketus aiheuttaa ruumiillista kiihtymystä ja erektioita esiintyy,
mutta hän ei liitä niihin (seksuaalista) merkitystä.

ESIMERKKEJÄ

f.

Hän nauttii passiivisesti aistiärsykkeistä, hoitamisesta, multisensorisista
elämyksistä, ihokosketuksesta – tai päinvastoin suhtautuu niihin torjuvasti.
g. Fyysisen reagoinnin taso vaihtelee alireagoimisesta (=passiivinen) ylireagointiin.
h. Lyhyitä, hetkellisiä fyysisiä purkauksia saattaa esiintyä, tai suhtautuminen
kehoon voi olla stereotyyppistä2: tic-oireet, käsien heiluttaminen, kiljahdukset,
pään hakkaaminen, itsensä keinuttaminen jne.
i. Hän koskettelee itseään hyvän olon tuottamiseksi (itsestimulaatio).
j. Mahdollinen itseä vahingoittava käyttäytyminen vaihtelee itsensä nipistelystä
todelliseen vahingoittamiseen (esim. pään hakkaaminen seinään, itsensä
pureminen, itsensä lyöminen jne.).
k. Hän suojautuu liiallisilta ärsykkeiltä työntämällä sormet korviin, tuottamalla itse
ääntä, katsomalla poispäin jne.
l. Hän tarttuu (sattumalta) omiin sukuelimiinsä, kun intiimialueita pestään.
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Taso 2

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

Taso 3

Löytää ympäristön3 oman kehon kautta.
a. Hän oppii, että voi vaikuttaa ympäristöön3 omaa kehoaan käyttämällä:
ottamalla vastaan, koskettamalla, käsittelemällä4 esineitä. Alussa se tapahtuu
täysin sattumalta, vähitellen hän oppii kokemaan5 vaikutuksen.
b. Viestintävälineenä käytetään kehoa, mahdollisesti äänten tuella.
c. Suu on edelleen tärkeä löytämisen väline (esim. syöminen, tavaroiden
laittaminen suuhun, peukalon imeminen).
d. Alussa hän tarttuu sukuelimiinsä tiedostamattomasti. Hän huomaa, että
kosketus johonkin paikkaan tuntuu mukavammalta kuin toiseen. Myöhemmin
hän tarttuu sukuelimiinsä tietoisemmin ja tavoitteellisemmin. Ruumiillista
kiihottumista ja erektioita esiintyy.
e.
f.
g.
i.
j.

Hän nauttii hoitamisesta ja multisensorisista elämyksistä.
Hän matkii6 "tärkeää ihmistä"7 fyysisesti (esim. tapaa liikkua, toimia jne.).
Hän koskettelee usein omia ruumiinosiaan ja käsittelee esineitä.
Sotkemista omilla ruumiineritteillä (uloste, sylki, siemenneste jne.) saattaa
esiintyä.
Hän kiihottaa itseään koskettelemalla sukuelimiä. Sekä sisäinen että ulkoinen
ärsyke voi antaa sysäyksen itsestimulaatioon.

18 kk – 3 vuotta

KEHITYS

On tavoitteellisesti yhteydessä ympäristöön oman kehon kautta.
a. Hän käyttää operationaalisesti8 omaa ympäristöään (henkilö, esine, tila) oman
tahdon toteuttamiseksi (esim. käyttää tuolia ylettyäkseen keksipakettiin).
b. Viestintävälineenä käytetään kieltä, mahdollisesti eleiden tukemana.
c. Hän oppii käymään wc:ssä.
d. Hän näyttelee omaa kehoaan ja on mielellään alasti.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

6–18 kk

e. Hän haluaa tehdä kaiken itse, omasta halustaan (hoito, syöminen jne.).
f. Hän näkee ihmisissä eroja ruumiillisella, ulkoisten tuntomerkkien tasolla (esim.
sukupuoli, koko jne.).
g. Hän osoittaa tyytymättömyyden aiheuttamia fyysisiä oireita.
h. Hän imitoi9 "tärkeää ihmistä"7 fyysisesti.
i. Hän provosoi (esim. riisuutuu, käyttää rumia sanoja) saadakseen aikaan
reaktion.
j. Hän tyydyttää itseään oma-aloitteisemmin.
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Taso 4

KEHITYS

Näkee oman kehon maailman keskipisteenä
a. Hän tuntee itsensä kaikkivoipaiseksi, fantasoi ja samastuu10 "emotionaalisesti
tärkeään ihmiseen"7.
b. Hän oppii yrityksen ja erehdyksen kautta arvioimaan oman kehonsa
mahdollisuuksia ja rajoituksia.
c. Sukuelimiin liittyvä häpeän tunne alkaa vähitellen kehittyä.
d. Hän ihastuu (useisiin ihmisiin samanaikaisesti, esim. äitiin, opettajaan,
ohjaajaan, luokkatoveriin jne), hänellä on tyttö-/poikakaveri, jolle annetaan
suukkoja.
e. Hän oivaltaa sukupuoli-identiteetin11.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

f. Hänestä on hyvin tärkeää näyttää hyvältä ja hän pyrkiikin siihen aktiivisesti.
g. Hän jäljittelee "tärkeän henkilön" ulkoisia ominaisuuksia, esim. kampausta,
meikkiä, työvaatteita, koruja, urheiluvaatteita jne.
h. Hän pelkää fyysistä loukkaantumista.
i. Hän ei vielä aina ota omia fyysisiä rajoituksiaan riittävästi huomioon.

Taso 5

KEHITYS

Suhtautuu realistisesti omaan kehoon.
a. Hän haluaa osoittaa kykynsä fyysisillä suorituksilla ja erottautua niillä
ryhmässä.
b. Hän oppii arvioimaan oman fyysisen suorituskykynsä.
c. Hän tuntee seksuaalisuuteen liittyvää häpeää.
d. Hän voi olla omasta kehostaan ja ulkonäöstään epävarma mutta samaan
aikaan ylpeä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

7–12 vuotta

e.
f.
g.
h.
i.

Hän pohtii realistisesti, kuinka muut näkevät hänet fyysisesti.
Ulkonäkö ja suosittuus askarruttavat häntä.
Hän on kilpailuhenkinen ja haluaa mitellä voimiaan toisten kanssa.
Hän ottaa huomioon omat fyysiset rajoituksensa.
Hän pelkää realistisesti, että häntä pilkataan ulkonäön takia.

OSA-ALUE 2
SUHTAUTUMINEN "EMOTIONAALISESTI
TÄRKEISIIN IHMISIIN"
Tämä osa-alue käsittelee sitä, miten henkilö suhtautuu "emotionaalisesti tärkeisin
ihmisiin"1 sekä omasta aloitteestaan että reaktiona toisen aloitteeseen. "Emotionaalisesti
tärkeitä ihmisiä" ovat kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat. Heitä voivat olla myös
tärkeät sisarukset ja muut sukulaiset, naapurit jne. Osa-alueella kuvataan, miten ja miksi
henkilö hakee kontaktia heihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota asemaan, jonka henkilö
ottaa itselleen suhteessa "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin".
Johdantokysymys: Ketkä ovat hänelle "emotionaalisesti tärkeitä ihmisiä"1?

Taso 1

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

0–6 kk
On kontaktissa lähiaistien2 kautta.
a. Sosiaalinen vuorovaikutus palvelee primaaristen tarpeiden3 tyydyttämistä.
b. "Tärkeät henkilöt" ovat vaihdettavissa.

c. Reagointi fyysiseen kontaktiin vaihtelee ylireagoinnista alireagointiin:
ylikiihtyminen/yliherkkyys, torjuvuus, tyyntyminen, nautinto, mielipaha
kontaktin katketessa, välinpitämättömyys jne.
d. Joutuessaan tolaltaan hän tarvitsee kontaktia "tärkeän henkilön" kanssa.
Läheisyys ja fyysinen kontakti rauhoittavat häntä.
e. Hän nauttii kosketuksesta ja hänestä on ihanaa saada aktiivista fyysistä
huolenpitoa.
f. Kun kontakti katkeaa, hän protestoi, joutuu tolaltaan ja tulee pelokkaaksi.
g. Hän torjuu "tärkeän ihmisen" fyysisen huolenpidon.

ARVIOINTILOMAKE

YDIN

Hakee kontaktia lähiaistien2 ja kaukoaistien4 kautta.

KEHITYS

6–18 kk

a. Hänestä tulee sosiaalisemmin suuntautunut ja hän osoittaa kiintymystä. Alkaa
esiintyä vastavuoroisuutta5.
b. Hän panee läheiset aikuiset emotionaaliseen arvojärjestykseen6 . "Tärkeä
ihminen" ei enää ole vaihdettavissa.
c. Hän ammentaa perusturvallisuuden tunnetta kontaktista "tärkeään ihmiseen".
Hän hakeutuukin aktiivisesti tämän läheisyyteen. Hän nauttii yhdessäolosta
tutussa elinympäristössä.
d. Hän käyttää esineitä kanssakäymisessä "tärkeän ihmisen" kanssa. Aluksi esineet
sattuvat käsille tai niitä annetaan, ja hän hakee kontaktia pikemmin sattumalta.
Vähitellen hän alkaa etsiä esineitä itse ja käyttää niitä kontaktin luomiseen.

ESIMERKKEJÄ

Taso 2
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e. Hän alkaa selvästi suosia "tärkeitä ihmisiä"
f. Hän protestoi, kun kontakti "tärkeään ihmiseen" katkeaa. Hän seuraa "tärkeää
ihmistä" kuin varjo.
g. Hän matkii7 "tärkeän ihmisen" yksinkertaisia toimia.
h. Hän pyytää usein ja toistuvasti varmistusta8 "tärkeältä ihmiseltä" (kontaktin
ylläpitämiseksi).
i. Hän ei pysty jakamaan "tärkeän ihmisen" huomiota, koska kaipaa turvaa.
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Taso 3

KEHITYS

Hakee kontaktia pääasiassa kaukoaistien4, esineiden ja kielen kautta.
a. Hän löytää oman "minän" kanssakäymisessä "tärkeän ihmisen" kanssa.
b. Oma tahto kehittyy, ja hän yrittää voimakastahtoisesti9 saada sen läpi.
c. Hän yrittää myös kapinoida "tärkeää ihmistä" (ja tämän tahtoa) vastaan. Hän
pyrkii irtautumaan "tärkeästä ihmisestä", mutta pelkää menettävänsä tämän.
d. Hän vetoaa jatkuvasti "tärkeään ihmiseen". "Tärkeä ihminen" voi kokea tämän
tukahduttavana ja kuluttavana.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

18 kk – 3 vuotta

e. Hän haluaa tehdä kaiken itse, vaikuttaa asioihin, ja ympäristön on otettava
hänet huomioon.
f. Hän vaatii "tärkeän ihmisen" huomiota (minäkeskeisyys). Hän haluaa jatkuvasti
tehdä kaikenlaista yhdessä "tärkeän ihmisen" kanssa.
g. Hän ei osaa jakaa muiden kanssa syömistä, tavaroita, huomiota jne.
h. Hän "auttaa" oma-aloitteisesti oman etunsa takia.
i. Hänestä tuntuu, ettei hän saa huomiota ja että hänelle tehdään vääryyttä.
j. Kanssakäymisessä auktoriteettien kanssa hän vastustaa vastustamisen vuoksi
tai on passiivinen eikä nouse vastarintaan.
l. Hän imitoi10 "tärkeää ihmistä".

Taso 4

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

3–7 vuotta
Hakee kontaktia kielen ja luovuuden (leikki, mielikuvitus) kautta.
a. Hän haluaa "tärkeän ihmisen" roolin.
b. Hän alkaa vähitellen samastua11 "tärkeään ihmiseen" yhä enemmän, myös
silloin kun tämä ei ole läsnä.
c. Hän kysyy ja arvostaa "tärkeän ihmisen" mielipidettä12 .
d. Hän alkaa olla vähemmän riippuvainen "tärkeiden ihmisten" valvonnasta.
e. Muutkin ihmiset kuin pääasiallinen huoltaja/kiintymyshahmo voivat
saada "tärkeän ihmisen" roolin.
f. Hän testaa, ajatteleeko, tunteeko ja tekeekö "tärkeä ihminen" samoin.
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Taso 5

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Hakee kontaktia sosiaalisten ja kognitiivisten suoritusten kautta.
a. "Tärkeä ihminen" ei enää ole ainoa keskushahmo. Muut ihmiset laajemmasta
ympäristöstä nousevat etualalle.
b. Hän yrittää parhaansa – omasta aloitteestaan ja empatiasta – täyttääkseen
odotukset, hän haluaa olla hyödyksi13.
c. Hän alkaa vähitellen ottaa vastuuta.
d. Hän auttaa "tärkeää ihmistä", kun tällä on paljon tekemistä.

OSA-ALUE 3
OMAN ITSENSÄ KOKEMINEN

VUOROVAIKUTUKSESSA YMPÄRISTÖN KANSSA

Tämä osa-alue kuvaa, kuinka henkilö kokee "itsensä" suhteessa "toiseen ihmiseen"
(laajemmassa merkityksessä kuin "tärkeään ihmiseen") ja ympäristöön1 (ihmiset, esineet ja
tila). Tämä on välttämätöntä "minän" kehityksen kannalta (ego-kehitys).

Taso 1

KEHITYS

Oppii säätelemään sisäisiä jännitteitä2.
a. Hän ei koe itseään irralliseksi "tärkeästä ihmisestä"3, ei tunnista kehon
rajoja eikä tee eroa itsensä ja ympäristön välillä.
b. Hänen pääasiallista toimintaansa on sisäisten4 ja ulkoisten5 ärsykkeiden
käsitteleminen.
c. Keskeisessä asemassa ovat aistihavainnot.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

0–6 kk

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Hän on yliherkkä ärsykkeille, rauhattomuudelle.
Hän etsii vahvoja ärsykkeitä.
Hän on fiksoitunut tiettyihin ärsykkeisiin.
Hän haistelee, tunnustelee kaikkea. Hän muodostaa ääniä.
Suhtautuminen ympäristöä kohtaan on torjuva6.
Hän on vetäytynyt omaan maailmaansa.
Muutokset aiheuttavat paniikkia.
Hän myötäilee ympäristön ilmapiiriä, positiivisesti ja negatiivisesti.

ARVIOINTILOMAKE

YDIN

Hakee kontaktia ympäristön kanssa "tärkeän ihmisen" turvista käsin.

KEHITYS

6–18 kk

a. "Tärkeän ihmisen" läheisyys antaa emotionaalista turvallisuutta, suojaa,
perusluottamusta ja kiinnekohdan.
b. Ymmärrys esineiden ja ihmisten olemassaolosta kasvaa.
c. Hän hakeutuu aktiivisesti "tärkeän ihmisen" läheisyyteen.
d. Henkilön mieliala riippuu "tärkeän ihmisen" läsnäolosta.

ESIMERKKEJÄ

Taso 2
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e. Vieraassa ympäristössä hän pysyttelee hyvin lähellä "tärkeää ihmistä".
f. Hän hakee kontaktia "tärkeään ihmiseen" antamalla käden, pysyttelemällä
kontaktissa jne.
g. Eroaminen "tärkeästä ihmisestä" on vaikeaa.
h. Hän omaksuu "tärkeän ihmisen" tunteet.
i. Hän käyttäytyy omistavasti "tärkeän ihmisen" suhteen.
j. Hänellä on symbioottinen suhde7 "tärkeään ihmiseen".
k. Hän seuraa "tärkeän ihmisen" kintereillä kuin varjo.
l. Hän sanoo "ei", koska tuntee olonsa turvattomaksi.

Taso 3

KEHITYS

YDIN

18 kk – 3 vuotta
Oma tahto kehittyy, taistelee autonomiastaan8, "minä" kehittyy.
a. Hän tulee tietoisemmaksi omasta itsestään, hänellä on oma tahto ja hän
ajattelee minäkeskeisesti9.
b. Hän tekee selvemmän eron "minän" ja toisen välillä (vrt. yksilöllistyminen).
c. Hän pyytää implisiittisesti ohjausta, mutta irtautuu vähitellen "tärkeästä
ihmisestä".
d. Hän käyttää sanaa "minä".
e. Hän sanoo "ei", koska haluaa määrätä itse.

ESIMERKKEJÄ

f.

Hän vaatii, että hänen toiveitaan ja mieltymyksiään noudatetaan, ottamatta
ympäristöä huomioon.
g. Hän haluaa tehdä kaiken itse.
h. Hän yrittää impulsiivisesti tyydyttää omia toiveitaan.
i. Hän tottelee, jos hänellä on tunne, että hän saa päättää itse.
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Taso 4

KEHITYS

Tekee aloitteita toisten ihmisten ja toimintojen suuntaan.
a. Hän alkaa vähitellen tuntea voimakkaammin, että hän voi hallita ympäristöä ja
vaikuttaa siihen.
b. Hän haluaa profiloitua itsenäisenä yksilönä, joka kokeilee, tutkii ja fantasoi
omia ominaisuuksiaan.
c. Hän tekee yhä enemmän aloitteita, tekee valintoja ja ottaa niissä
ympäristön huomioon yhä enemmän.
d. Vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa hän samastuu "tärkeään ihmiseen".
e. Hän hyväksyy sosiaalisen käyttäytymisen säännöt.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

f. Hän on tottelevainen, koska alkaa ymmärtää arvoja ja normeja.
g. Hän yliarvioi itsensä.
h. Hän esittäytyy poikana/tyttönä, miehenä/naisena. Toiminnassa hän haluaa
itseään lähestyttävän sen mukaisesti.
i. Hän osoittaa yltiöpäistä käyttäytymistä.
j. Hän hakee jännitystä (yhä vahvemmin, yhä korkeammalle, yhä tuhmemmin...).

Taso 5

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Hakee omaa paikkaa ja roolia sosiaalisessa ympäristössä.
a. Hän haluaa osoittaa pätevyytensä ja vahvistaa itseluottamustaan omaaloitteisuuden, valintojen, suoritusten jne. kautta.
b. Hän omaksuu sosiaalisen käyttäytymisen säännöt entistä laajemmassa
ympäristössä.
c.
d.
e.
f.

Hän haluaa osoittaa kykynsä omien suoritustensa perusteella.
Hän haluaa olla jollakin alueella paras, on kilpailuhenkinen.
Hän häpeää omia puutteitaan10.
Hän haluaa kuulua ryhmään.

OSA-ALUE 4
SUHTAUTUMINEN MUUTTUVAAN YMPÄRISTÖÖN
– ESINEPYSYVYYS
Tämä osa-alue luotaa perusturvallisuutta/-kiintymystä ja tapaa, miten henkilö suhtautuu
(jatkuvasti laajenevaan ja muuttuvaan) ympäristöön. Muistin kehittymisen myötä hän
kykenee säilyttämään mentaalisen kuvan esineistä tai ihmisistä, vaikka ne häviäisivät
hänen havaintokentästään (esinepysyvyys1). Muistin kehittyminen huolehtii siitä, että
kiintymyksen kokemukset integroituvat ja siirtyvät mukana uusiin ympäristöihin ja
henkilöihin. Osa-alue 4 käsittelee tätä kehitystä ja sen seurauksia, toisaalta suhtautumista
esineisiin ja henkilöihin, jotka häviävät havaintokentästä, ja toisaalta suhtautumista
"tärkeisiin henkilöihin" tai vieraisiin ihmisiin tutussa tai vieraassa ympäristössä.
Johdantokysymys: Onko hänellä siirtymäobjektia2?

Taso 1

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Käsittelee ympäristöä3 puhtaasti aistien kautta: mitä ei näy, sitä ei ole.
a. Hän on kaikessa riippuvainen suorasta aistihavainnosta.
b. Hän ei käsitä, että esineet ja ihmiset ovat olemassa silloinkin kun niitä ei näy,
sillä "mitä ei näy, sitä ei ole".
c. Hän ei kohdista huomiota esineisiin tai henkilöihin, joita ei voi havaita. Hän ei
osaa muodostaa mentaalista kuvaa4 esineistä tai henkilöistä.
d. Hän ei etsi esinettä tai henkilöä, joka on viety/mennyt pois.
e. Hän ei tunnista tuttuja esineitä tai ihmisiä, jotka ovat muuttuneet, esim.
erivärinen pallo, uusi kampaus jne.
f. Hän elää tässä ja nyt.
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Taso 2

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

Esinepysyvyys1 kehittyy.
a. Aluksi perusturvallisuuden tunne on vielä täysin riippuvainen "tärkeän ihmisen"
havaittavasta läsnäolosta.
b. Hän alkaa tuntea hylätyksi tulemisen pelkoa/mielipahaa, kun "tärkeä ihminen"
on lähdössä (vrt. eroahdistus5).
c. Hän oppii vähitellen, että esineet/ihmiset (myös "tärkeät ihmiset") ovat
olemassa silloinkin, kun niitä ei voi havaita aistein. Kuvitelma "mitä ei näy, sitä
ei ole" häviää vähitellen.
d. Hän kehittää mentaalisen kuvan4.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Siirtymähetket ovat vaikeita.
Hän pitää kurkistusleikeistä ja leikkii mielellään piilosta.
Hän etsii lyhyen aikaa esinettä tai henkilöä, joka on viety/mennyt pois.
Hän joutuu paniikkiin, jos ei löydä jotakin heti.
Hän on levoton/pelokas, jos rituaalit, tottumukset keskeytyvät.
Hän kyselee liioitellun usein "tärkeän ihmisen" perään, milloin pääsee "kotiin"
jne. Apujärjestelmä toimii riittämättömästi.

YDIN

Käyttää siirtymäobjektia2.

KEHITYS

18 kk – 3 vuotta

a. Hän käsittää, että esineet ja ihmiset ovat olemassa, vaikka niitä ei voi havaita
aistein.
b. Hän etsii aktiivisesti ja omasta tahdostaan esineitä ja ihmisiä, joita ei voi enää
havaita.
c. Kun "tärkeä ihminen" lähtee pois, hän pysyy tähän yhteydessä (= yhteys
välimatkan päästä).
d. Elottomat kohteet (tavarat, toiminta, kieli) voivat toimia jatkeena
kiintymykselle, yhteydelle "tärkeän henkilön" kanssa, ja tarjoavat siksi turvaa.

ESIMERKKEJÄ

Taso 3

6–18 kk

e. Hän on levoton/joutuu paniikkiin menettäessään siirtymäobjektin2.
f. Kun ero kestää pitkään, hän voi suuttua "tärkeälle ihmiselle".
g. Hän etsii ja löytää esineitä/ihmisiä, kun ne ovat piilossa, ilman että hän on
nähnyt piilottamista.
h. Siirtymäobjekteja2 voivat olla esim. kännykkä, käsilaukku, kalenteri jne.
i. Hän menee tuntemattomaan tilanteeseen arvioimatta tilannetta tai omia
mahdollisuuksiaan.
j. Soitto ohjaajalle voi antaa turvallisuuden tunnetta.
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Taso 4

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

Taso 5

3–7 vuotta
Voi tuntea olonsa turvalliseksi tutussa ympäristössä ilman tuttua ihmistä/toimintaa.
a. Hän uskaltaa irtaantua siirtymäobjektista tutussa ympäristössä.
b. Hän voi viihtyä vieraassa ympäristössä, jos tuttu ihminen / siirtymäobjekti on
läsnä.
c. Hän voi viihtyä vieraassa ympäristössä, jos toiminta on tuttua.
d. Hän ei tiedä mitä tehdä vieraassa ympäristössä, jos "tärkeä ihminen" ei ole
paikalla.
e. Tuttu ympäristö laajenee (esim. koti, päivätoiminta, koulu, vapaa-aika jne).
Hän pystyy käsittelemään eron asuin- ja työympäristön välillä.

7–12 vuotta

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN
Voi tuntea olonsa turvalliseksi tuntemattomassa ympäristössä/tuntemattomien ihmisten
kanssa.
a. Hän uskaltaa mennä oma-aloitteisesti tuntemattomaan ympäristöön ja tutkia
sitä.
b. Hän osaa osoittaa kykynsä myös tutun ympäristön ulkopuolella.
c. Hän sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin (esim. työaikataulun muutos, sovitut
asiat jne.).
d. Hän suunnittelee ja sopii toimintaa oma-aloitteisesti (esim. vierailut, ohjaus,
retket, leirit jne).

OSA-ALUE 5
PELOT
Tällä osa-alueella pohditaan, millä elämänalueilla pelkoja esiintyy, ja pelkojen
voimakkuusasteita. Pelkojen syyt ja niitä herättävät tekijät vaihtelevat kehitysvaiheiden
kuluessa. On mahdollista, että pelon ilmaukset puuttuvat. Pelkoa voidaan ilmaista myös
epätyypillisellä tavalla, minkä vuoksi sitä on vaikea tulkita (esim. apatia, jähmettyminen,
vetäytyminen jne.).
Johdantokysymys: Mitä pelkoja1 hänellä on?

Taso 1

KEHITYS

Osoittaa, kun tietyt ärsykkeet (ulkoiset ja sisäiset) aiheuttavat epämukavan olon.
a. Tietyt sensoriset ärsykkeet saavat hänet osoittamaan pelkoa, kiukkua,
vetäytymään syrjään.
b. Kehitysvaiheen alussa tietyt uudet tai voimakkaat ärsykkeet saavat hänet
tuntemaan olonsa epämukavaksi. Ne ovat hänelle liikaa/ylikuormittavia.
Vähitellen hän tottuu ärsykkeisiin paremmin.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

0–6 kk

c. Pelokas reagoiminen ärsykkeisiin voi olla voimakkuudeltaan epätyypillistä ja
vaihdella ylireagoinnista alireagointiin (esim. jähmettyminen2).
d. Kova puheääni tai muut voimakkaat ärsykkeet saavat hänet pelkäämään
torumista tai riitoja.
e. Hän pakenee ylikuormittavasta tilanteesta (esim. rauhaton, epäselvä tms.
tilanne). Hän sulkee aisteja sulkeakseen ärsykkeitä ulkopuolelle: esim. pitelee
korviaan, puhuu kovempaa metelin yläpuolelle, keinuttaa itseään jne.
(= itsesuojeleva käyttäytyminen).
f. Muita mahdollisia reaktioita ärsykkeisiin ovat itku, huutaminen, raivoaminen,
huitominen, kontrolloimaton aggressiivinen3 käyttäytyminen itseään ja
ympäristöä kohtaan, jne.

ARVIOINTILOMAKE

Taso 2

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

Taso 3

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN
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6–18 kk
Pelkää eroa4 "tärkeästä ihmisestä".
a. Hän alkaa tuntea hylätyksi tulemisen pelkoa, kun "tärkeä ihminen"5 on
lähdössä pois. Vähitellen hylkäämisen pelko lievenee.
b. Hän osoittaa kiukkua joutuessaan eroamaan "tärkeästä ihmisestä".

c. Reaktio "tärkeän ihmisen" pois lähtemiseen voi vaihdella voimakkuudeltaan
ylireagoinnista alireagointiin (esim. jähmettyminen2).
d. Hän pelkää vierasta ympäristöä, vieraita ihmisiä, muutoksia, siirtymävaiheita.
e. Hän on pelokas ja/tai vihainen (= itku, takertuminen, aggressio "tärkeää
ihmistä" kohtaan jne.), kun "tärkeä ihminen" lähtee hänen luotaan.
f. Hän on pelokas herätessään yöllä.
g. Nukkumaanmeno on arka aihe hylätyksi tulemisen pelon takia.
h. Hän protestoi, kun "tärkeä ihminen" jättää hänet yksin vieraan ihmisen
kanssa.
i. Epätyypillisiä pelon ilmaisukeinoja ovat esimerkiksi yliluonteva
suhtautuminen ihmisiin, tilanteisiin tai muutoksiin, reagoimattomuus (apatia)
"tärkeän ihmisen" lähtiessä pois.

18 kk – 3 vuotta
Pelkää oman autonomian6 menettämistä.
a. Hän pelkää autonomian6 menettämistä. Siksi hän vastustaa voimakkaasti
"tärkeän ihmisen" tahtoa.
b. Oman tahdon rajoittaminen ja pakko tehdä jotain, mitä ei itse halua, johtaa
pelkoon, paniikkiin, turhautumiseen ja/tai kiukkukohtauksiin. Nämä ovat joskus
niin voimakkaita, että hän pelästyy niitä itsekin: hän pelkää vihaista puhetta,
torjutuksi tulemista ja "tärkeän ihmisen" menettämistä.
c. Hän tekee täysin päinvastoin kuin "tärkeä ihminen" haluaa.
d. Hän tulee pelokkaaksi, jos jokin ei tapahdu hänen haluamallaan tavalla.
e. Hän on pelokas ja vihainen, jos jokin ei tapahdu totutulla tavalla, koska silloin
hän menettää kontrollin.
f. Hän on pelokas/paniikissa, kun hän loukkaa itsensä fyysisesti.
g. Hän pelkää ulostamista tai virtsaamista.
h. Epätyypillisiä pelon ilmaisukeinoja ovat esim. alistunut reaktio siihen, että
hänet pakotetaan tekemään jotain, mitä hän ei itse halua.
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Taso 4

KEHITYS

Pelkää menettävänsä "tärkeän ihmisen" hyväksynnän.
Pelkää epäonnistumista7.
a. Hän saattaa yhtäkkiä taas pelätä yksin jäämistä ja takertua "tärkeään
ihmiseen" tämän ollessa lähdössä. Hän pelkää menettävänsä "tärkeän
ihmisen" (muutenkin kuin vain eron hetkellä).
b. Hän pelkää epäonnistuvansa tehtävissä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

c. Hän kieltäytyy tekemästä jotakin, koska ei ole varma, onnistuuko se häneltä.
d. Hän pelkää riitoja tai huomautuksia, koska ne voivat kiristää suhdetta.
e. Jonkin tapauksen vuoksi hän voi alkaa pelätä, että jotain pahaa tapahtuu
hänelle itselleen, "tärkeälle ihmiselle" jne.
f. Häntä pelottaa mennä nukkumaan esim. ristiriitatilanteen jälkeen, omien
kuvitelmiensa takia (esim. hirviöt sängyn alla).
g. Hän yrittää välttää fyysistä loukkaantumista jonkin sellaisen takia, mitä on
kokenut tai nähnyt tai kuvitellut (esim. lentokoneonnettomuus, kuolema
jne.).

Taso 5

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Pelkää, ettei tule hyväksytyksi.
a. Hän pelkää, ettei saa arvostusta"vertaisiltaan"8: sosiaalinen pelko9.
b. Hän pelkää joutuvansa "vertaistensa" ryhmän ulkopuolelle.

c. Hän pelkää puhumista, tulemista yksin johonkin ryhmään jne.
d. Hänellä on realistisia pelkoja10.
e. Hän yrittää välttää fyysistä loukkaantumista, vaikka hänellä ei olisi siitä
konkreettista kokemusta.
f. Hänellä on "mitä jos"-pelkoja.

OSA-ALUE 6
SUHTAUTUMINEN "VERTAISIINSA"
Kuudes osa-alue käsittelee tapaa, kuinka henkilö suhtautuu "vertaisiinsa" ihmisiin sekä
omasta aloitteestaan että reaktiona toisen aloitteeseen. "Suhtautuminen" tarkoittaa
kontaktin hakemista, kontaktissa olemista, yhdessä tekemistä. "Vertaisilla" tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ovat vastaavalla kognitiivisella tai emotionaalisella kehitystasolla
asiakkaan kanssa. Tässä ei tarkoiteta "emotionaalisesti tärkeitä ihmisiä" (ks. osa-alue 2),
vaan esimerkiksi luokkatovereita, ikätovereita, ryhmätovereita, asuintovereita,
työtovereita, sukulaisia (lapsia), henkilöitä järjestötoiminnasta jne.
Johdantokysymys: Keitä hän pitää "vertaisinaan"1 ihmisinä? Aihetta voi olla hyvä
tarkastella eri ympäristöjen osalta.

Taso 1

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Ei osoita luonnostaan huomiota "vertaisilleen"1.
a. Hän on täysin suuntautunut itseensä eikä osoita huomiota "vertaisilleen".
Suorasta kontaktista "vertaistensa" kanssa ei voida puhua.
b. Tarkoituksellista kanssakäymistä "vertaistensa" kanssa ei ole, satunnaista
korkeintaan.
c. Kanssakäymisessä hän näkee toisen ihmisen objektina, ei henkilönä (aktio–
reaktio)
d. Hänen käyttäytymisensä aiheuttaa "hänen vertaisessaan" henkilössä reaktion
(aktio–reaktio).
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Taso 2

KEHITYS

YDIN

6–18 kk
On kiinnostunut/osoittaa alkavaa kiinnostusta "vertaisiaan" kohtaan.
a. Hän puuhailee usein yksin, mutta kontaktin hakua ja uteliaisuutta "vertaisiaan"
kohtaan alkaa esiintyä.

b. Hän katselee "vertaistaan" uteliaana, kuuntelee, koskettaa ja tutustuu
eleillä, katseilla ja kosketuksilla.
c. Hän voi puuhailla "vertaistensa" kanssa "tärkeän ihmisen" läsnä ollessa.
d. Hän voi puuhailla "vertaistensa" kanssa, jos kokee sen itse myönteisenä.
e. Hän tekee samaa kuin "vertaisensa", mutta itsenäisesti, vierekkäin (vrt.
rinnakkainleikki). Yhteistyöstä jonkin tavoitteen saavuttamiseksi ei vielä
voida puhua.
f. Kontaktissa "vertaistensa" kanssa hän alkaa matkia2 "vertaisiaan" tai (tärkeitä)
muita henkilöitä (puhetta, tekemistä).
g. Hän tekee vain vähän aloitteita "vertaistensa" suuntaan.
h. Koska tällä kehitystasolla ei vielä voida puhua empatiasta3,
(seksuaalinen) suhde voi olla omistava, ailahteleva, vapaa, imitoiva tai
sidoksissa rituaaleihin.
Ansa: ympäristö antaa sille usein syvemmän merkityksen!

Taso 3

KEHITYS

Alkaa pyrkiä vuorovaikutukseen "vertaistensa" kanssa.
a. Alkava vuorovaikutus "vertaisten" kanssa käynnistyy pääasiassa omasta
tarpeesta.
b. Hän leikkii omaa leikkiään "vertaistensa" vierellä.
c. Hän haluaa viedä oman tahtonsa läpi kanssakäymisessä "vertaistensa" kanssa.
d. Puuhaillessaan "vertaistensa" kanssa hän ei ota huomioon toisen
("vertaisensa") tahtoa.
e. Hän on mustasukkainen "vertaisilleen".

ESIMERKKEJÄ

YDIN

18 kk – 3 vuotta

f. Hän voi olla määräilevä kanssakäymisessä "vertaistensa" kanssa.
g. Hän tutustuu "vertaisiinsa", mutta ei vielä ystävysty.
h. Minäkeskeisyydestä johtuen hän osoittaa käyttäytymistä, jonka "hänen
vertaisensa" kokee häiritsevänä.
i. Hänen on vaikea jakaa tavaroita tai omasuuttaan "vertaistensa" kanssa.
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Taso 4

KEHITYS

Antaa sisältöä puuhailulle "vertaisensa" kanssa.
a. Hän suuntautuu yhä enemmän "vertaisiaan" kohti ja on heihin myös
säännöllisemmin yhteydessä.
b. Hän on aktiivinen "vertaistensa" suhteen ja käynnistää itse toimintaa.
c. Hänestä on mukava puuhastella yhdessä "vertaistensa" kanssa ja puuhailu
on yhä enemmän oikeaa yhteistyötä, vaikka päämääränä onkin vielä
ensisijaisesti omien toiveiden täyttäminen.
d. Orastavia ystävyyssuhteita syntyy.
e. Hän jäljittelee perhetilannetta yhdessä "vertaistensa" kanssa.
f. Hänellä on kavereita, hän ihastuu (useisiin ihmisiin samanaikaisesti), hänellä
on tyttö-/poikakaveri, jolle annetaan suukkoja.
g. Hän tutkii seksuaali-identiteettiään (esim. lääkärileikit).

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

h. Hän jäljittelee ohjaajaa kanssakäymisessä "vertaistensa" kanssa.
i. Hän jakaa tietoisesti tavaroita ja omaisuuttaan ilman että sitä pyydetään
erikseen.
j. Hän pystyy puuhailemaan yhdessä "vertaistensa" kanssa vähintään
neljännestunnin ilman "tärkeän ihmisen" ohjausta.
k. Voidaan puhua orastavasta empatiasta4: toisten tunteet osataan jo
tunnistaa, mutta niihin reagoiminen lähtee vielä pääasiassa omasta
tunnemaailmasta. Oma tärkeysjärjestys on selvästi etusijalla.
l. Hän ostaa/tekee lahjoja "vertaiselleen" ihmiselle, mutta enemmän sen
pohjalta, mistä itse pitää.
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Taso 5

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Kykenee yhteistyöhön5 "vertaistensa" kanssa.
a. Hän haluaa hyväksyntää "vertaisiltaan".
b. Ihmissuhteet ja ystävyyssuhteet6 "vertaisten" kanssa ovat yhä tärkeämpiä,
vahvempia, tiiviimpiä ja syvempiä.
c. Hän kilpailee "vertaistensa" kanssa.
d. Empatiakyky6 kehittyy edelleen.
e. Ero ihastumisen ja ystävyyden välillä selkenee.
f. Hän pyrkii erottautumaan vastakkaisesta sukupuolesta (varsinkin ryhmässä).
g. Hän kiusaa "vertaisiaan" (koska tajuaa omat herkät kohtansa ja heikkoutensa).
h. Hän huomaa "vertaisensa" herkät kohdat, vahvuudet, heikkoudet jne. ja
tietää, mistä "hänen vertaisensa" henkilö pitää tai tekee mielellään.
i. Hän on hyvin lojaali7 ystävilleen ja löytää ryhmässä selvän paikan.
j. Arvostus ja suosio "vertaisten" keskuudessa on hänelle tärkeää. Joukkoon
kuuluminen on tärkeää.
k. Hän osaa neuvotella ratkaisuun pääsemiseksi.
l. Empaattinen6 aspekti on jo useammin määräävä. Hän osaa jo paremmin
antaa omien tarpeiden odottaa.

OSA-ALUE 7
SUHTAUTUMINEN ESINEISIIN
Tällä osa-alueella tarkkaillaan, osoittaako henkilö kiinnostusta esineitä kohtaan, millä
tavalla hän suhtautuu niihin (käsitteleminen, tutkiminen, keräily, luominen jne.) ja
millaista ainesta hän käsittelee (tavarat, karkea materiaali, hiekka ja vesi, leikkikalut jne.).
Kyseessä ei ole materiaalien käsittely tehtävätilanteissa, vaan spontaaneissa, vapaissa
tilanteissa.
Johdantokysymys: Millaiset esineet/materiaalit kiinnostavat häntä?

Taso 1

KEHITYS

Ei ole kiinnostunut esineistä.
a. Hän ei etsi esineitä aktiivisesti.
b. Vähitellen hän alkaa kiinnittää huomiota hyvin silmiinpistäviin (värikkäät,
kirkkaat, liikkuvat, ääniä päästävät jne.) esineisiin, koska ne stimuloivat aisteja.
c. Hän löytää esineitä korkeintaan sattumalta.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

0–6 kk

d. Hän keräilee1 satunnaisesti: hän ottaa esineitä mukaan aistiärsykkeen takia, ei
tavoitteellisesti, valikoimatta, sitoutumatta esineeseen.
e. Hän ei ole kiinnostunut esineistä, tai kiinnostus on vasta orastavaa.
f. Hän voi käsitellä stereotyyppisesti2 jotain esinettä.
g. Hän suhtautuu tiettyihin esineisiin äärimmäisen aistipainotteisesti, esim.
haistelu, maistelu, koskettelu, nuoleminen jne. Yksi aisteista on ensisijainen.
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Taso 2

KEHITYS

Käsittelee3 käsillä olevia esineitä.
a. Hän osoittaa jo enemmän mielenkiintoa esineitä kohtaan (vaihtelevuus on
tärkeää).
b. Hän tutkii aineen muotoa, ääntä, rakennetta (esim. hiekka, vesi).
c. Vähitellen hän alkaa käyttää esineitä/aineita siihen, mihin ne on tarkoitettu.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

6–18 kk

d. Hän keräilee1 mahdollisimman paljon omistaakseen tavaroita, koska se tuo
turvallisuuden tunnetta.
e. Hän suuntautuu sellaisia esineitä kohti, jotka pystyy havaitsemaan aistein.
f. Häntä kiehtoo esineiden käsitteleminen3 ja hän suhtautuu aineeseen
pääasiassa käsittelemisen kautta. Esimerkiksi: heittää, pitelee,
siirtelee, nostelee laatikkoon ja sieltä pois jne.
g. Hän ostaa ostamisen vuoksi. Tärkeää ei ole tavara vaan "saaminen".

Taso 3

KEHITYS

Tutkii esineitä.
a. Hän etsii esineiden rajoja (mekanismia, toimintaa).
b. Hän osoittaa mielenkiintoa symboliesineitä4 kohtaan.
c. Symbolileikki5 alkaa saada tärkeän aseman. Siihen antaa sysäyksen käsillä
oleva materiaali.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

18 kk – 3 vuotta

d. Hän "keräilee" materiaalia, koska ymmärtää omistamisen merkityksen
("minun").
e. Hän tutkii materiaaleja, hän kokeilee6, hän rikkoo tavaroita kokeilun vuoksi.
f. Hän reagoi voimakkaasti, kun esine otetaan häneltä pois.
g. Hän ei osaa jakaa tavaroita muiden kanssa.
h. Suhtautumisessa esineisiin esiintyy vain vähän vaihtelua: hän matkii,
jäljentää piirustuksia, tekee aina samaa jne.
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Taso 4

KEHITYS

Tekee uusia esineitä (luovuus7, kekseliäisyys).
a. Tässä vaiheessa hän alkaa arvostaa tavaroita. Hän huolehtii niistä.
b. Vähitellen vaihtelua tulee enemmän (esim. väreissä ja muodoissa jne.). Hän
osoittaa luovuutta ja mielikuvitusta suhtautumisessa esineisiin.
c. Luovassa7 puuhastelussa keskeisintä on prosessi8.
d. Hän käyttää esineitä symbolisesti, esim. laatikkoa autona. Hän etsii
tarkoitukseen sopivaa materiaalia eikä ole enää riippuvainen käsillä olevista
esineistä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

e. Hän keräilee omistamisen halusta, mielenkiinnosta, tai koska on tehnyt
esineet itse. Kokoelma on laaja, ei järjestelmällinen.
f. Hän piirtää, värittää, rakentaa ja kokoaa, toiminta on luovaa.
g. Hän on kiinnostunut teknisistä leluista/materiaalista9.
h. Hän käyttää materiaalia luovasti lopputuloksesta välittämättä.
j. Hän saattaa suojella omaisuuttaan määrätietoisesti, ennaltaehkäisevästi.
k. Hän haluaa kännykän statuksen takia tai kuuluakseen joukkoon.

Taso 5

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Käyttää esineitä tarkoituksellisesti päämäärän saavuttamiseksi.
a. Hänelle on yhä tärkeämpää, että ympäristö arvostaa lopputuotetta.
b. Hänellä on käsitys prosessista8 ja tuotteen mielekkyydestä.
c. Lopputulos on merkityksellinen: hän tekee loppuun sen, minkä on aloittanut
(myös vasten tahtoaan).
d. Hän on produktiivinen10.
e. Hän järjestää kokoelmiaan (esim. aiheen, värin, päivämäärän jne. mukaan).
Kokoelma (= lopputuote) on arvokas ja hyväksyttävä.

OSA-ALUE 8
KOMMUNIKAATIO
Tällä osa-alueella tutkitaan tapaa, kuinka henkilö kommunikoi ja solmii kontakteja
(sosiaalinen ja emotionaalinen vuorovaikutus), sekä intentiota kommunikaation1 takana.
Sama ilmaisukeino voidaan liittää useisiin kehitysvaiheisiin riippuen siitä, mikä
merkitys/tarkoitus sen taustalla on. Kommunikaatio1 on kielellistä aspektia laajempi käsite:
kommunikoida voi myös ei-kielellisesti2.

Taso 1

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Säätelee sisäisiä jännitteitä3 emotionaalisilla signaaleilla.
a. Ilmaisu tapahtuu koko keholla.
b. Ilmaisu lähtee fysiologiselta pohjalta eikä ole tietoista.
c. Hänellä ei ole kielitajua eikä hän käytä kieltä.

d. Emotionaalisten signaalien lähettämistapa vaihtelee ja voi esiintyä itkuna,
epävakautena4, kirkumisena, ohjaajaan takertumisena, hermostuneena
vaelteluna jne., jokelteluna, sanojen toistelemisena,
tyhjänä/merkityksettömänä5 puheena jne.
e. Hän käyttää stereotyyppisiä6 ilmauksia tai sanoja.
f. Hän matkii7 kasvojen ilmeitä, äänteitä, sanoja jne.
g. Tapa, miten asiat sanotaan (esim. intonaatio), on tärkeämpi kuin sisältö.

ARVIOINTILOMAKE

YDIN

Kommunikoi saadakseen kontaktin.

KEHITYS

6–18 kk

a. Hän on jo sosiaalisemmin suuntautunut. Vähitellen hän alkaa vaihtaa
informaatiota aktiivisemmin ja kommunikoida oma-aloitteisesti.
b. Alkaa esiintyä vastavuoroisuutta. Positiivisen kokemuksen jälkeen hän toistaa
samaa kommunikaatioketjua, negatiivisen kokemuksen jälkeen hän etsii
uuden tavan.
c. Hän hakee usein ja toistuvasti8 kontaktia "tärkeän ihmisen" kanssa
(saadakseen turvaa, varmuutta, selkeyttä).
d. Kehoa käytetään viestintävälineenä, mahdollisesti äänen tuella.
e. Hän ymmärtää ja käyttää jo enemmän sanoja.
f. Hän matkii7 äänteitä ja sanoja.
g. Hän hakee kontaktia osoittamalla9.

ESIMERKKEJÄ

Vaihe 2

79

h. Hän toistaa lauseita yhä uudelleen ja esittää toistuvasti8 kysymyksiä kontaktin
ja turvan saamiseksi.
i. Hän käyttää tyhjää/merkityksetöntä puhetta5 kontaktin saamiseksi.
j. Hän käyttää reagoimiseen ja kommunikointiin ilmeitä, tekoja, äänteitä, kieltä,
elekieltä jne.
k. Hän pyytää kontaktia ruumiillisesti ja kielellisesti: esim. roikkuu tai kiertelee
"tärkeän ihmisen" ympärillä, koskettaa, äännähtelee, huutaa, kutsuu nimeltä
jne.
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18 kk – 3 vuotta

YDIN

Kommunikoi kertoakseen jotakin.

KEHITYS

Taso 3

a. Kommunikaatio on konkreettista ja liittyy pääasiassa senhetkiseen aikaan ja
paikkaan.
b. Keskustelut ovat sisällöltään yksinkertaisia ja usein toistavia.
c. Hän kommunikoi kertoakseen jotain tai ilmaistakseen toiveensa, halunsa,
tarkoituksensa, tunteensa jne.
d. Viestintävälineenä käytetään kieltä, mahdollisesti eleiden tuella.
e. Kommunikaatio on tavoitteellista.

ESIMERKKEJÄ

f.
g.
h.
i.
j.

Hän kommunikoi vain omista aiheistaan.
Hän kertoo asioita ottamatta huomioon sosiaalista tilannetta.
Hän sanoo usein "ei", jos ei saa omia halujaan, toiveitaan ja tahtoaan läpi.
Hän alkaa käyttää "ei"-sanaa testatakseen omaa tahtoaan.
Aluksi hän käyttää vielä omaa nimeään puhuessaan itsestään. Vähitellen hän
alkaa käyttää "minä"-sanaa.
k. Hän imitoi10 äänteitä, sanoja, lauseita.
l. Hän sanoo ("rumia") sanoja ja lauseita saadakseen aikaan reaktion.
m. Hän osoittaa itseään, kun asia koskee häntä.
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Taso 4

3–7 vuotta

KEHITYS

a. Hän osaa osallistua aktiivisesti keskusteluun, joka liittyy hänen
elämismaailmaansa, esittämällä kysymyksiä ja antamalla informaatiota.
b. Hän osaa nimetä tunteita yksinkertaisella tavalla.
c. Hän on kiinnostunut ja kysyy toisten kertomuksista, ajatuksista ja tunteista.
d. Kommunikaatiossa hän alkaa vähitellen suuntautua muitakin kuin vain "tärkeää
ihmistä" kohti.
e. Hän osaa astua kommunikaatiossa senhetkisen ajan ja paikan ulkopuolelle.
f. Hän esittää jatkuvasti miksi-kysymyksiä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN
Haluaa ja osaa kertoa oman tarinan / omista kokemuksistaan. Käyttää kommunikoidessaan
mielikuvitusta.

g. Hän osaa kertoa yksinkertaisia vitsejä.
h. Hän osaa kertoa yksinkertaisella tavalla, miksi on vihainen, iloinen,
loukkaantunut jne.
i. Hän osaa sovittaa puheensa kuulijan mukaan (esim. vauvalle).
j. Hän kertoo, miten päivä on mennyt.
k. Hän kommunikoi luovasti11 : esim. riimit, itse keksityt sanat jne.
l. Hän esittää jatkuvasti (miksi-)kysymyksiä.
m. Hän aloittaa keskeltä tarinaa ja kuvittelee toisen tajuavan, mistä on kysymys.
n. Hän saattaa hypätä kertomuksessaan mielikuvitukseen tai toiveisiin mutta
kertoa niistä kuin ne olisivat totta.

Taso 5

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Käy dialogia12 todellisista aiheista.
a. Keskeistä on realiteettitaju13.
b. Kommunikaatio "vertaisten" kanssa tulee tärkeämmäksi.

c. Hän esittää käytännöllisiä, tosiasioihin painottuvia syy–seuraus- ja
pohdintakysymyksiä.
d. Hän osaa keskustella14, perustella.
e. Hän osaa kertoa omista tunteistaan (laajemmin kuin vain nimetä ne).
f. Hän osaa kertoa heikoista ja vahvoista kohdistaan.
g. Hän etsii ratkaisua ja alkaa vähitellen ottaa siinä toiset huomioon.
h. Hän osaa ilmaista itseään kriittisesti.

OSA-ALUE 9
TUNTEIDEN ERIYTYMINEN
Tämä osa-alue tutkii tunteiden eriytymistä emotionaalisen kehityksen eri vaiheissa.
Havaittavaa käyttäytymistä tulkitaan perustarpeiden ja motivaatioiden kehyksessä.
Syntymästä saakka ihmisellä on neljä perustunnetta: ilo, viha, pelko ja sosiaalinen
mielenkiinto. Ensimmäisinä elinkuukausina ne on kuitenkin vaikea erottaa toisistaan.
Aluksi kaikki on vielä melko mustavalkoista (eksitaatio – relaksaatio). Vähitellen nyansseja
tulee enemmän, ja eri tunteita nähdään laajempi paletti. Tällöin vauvan itkua ei tulkita
esimerkiksi suruksi, vaan epämukavuuden, kivun, turhautumisen tms. ilmaisuksi. Sama
käyttäytyminen ja samanlaiset tunteet voivat siis viitata eri kehitysvaiheisiin riippuen siitä,
mitä perustarpeita ja motivaatioita niiden taustalla on.
Johdantokysymykset:
Mitä tunteita hänestä voi havaita?
Miten hän ilmaisee näitä tunteita?
Mistä ne kumpuavat?

ARVIOINTILOMAKE

Taso 1

0–6 kk

KEHITYS

Osoittaa kiihtymystä ja rentoutumista.
Usein on vaikea arvioida, onko kiihtymys positiivista (mielihyvä)
vai negatiivista (epämukava olo).
a. Ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet vaikuttavat häneen äärimmäisen vahvasti.
Tunteet vaihtelevat nopeasti.
b. Viha ja pelko eivät erotu toisistaan selvästi.
c. Vihaa (pelkoa) ilmaistaan kiljumalla ja motorisella levottomuudella. Se on
reaktio negatiivisiin sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin. Negatiivisia tunteita
herättäviä sisäisiä ärsykkeitä ovat kipu, nälkä, vilu, virikkeiden puute.
Ulkoisia ärsykkeitä ovat hajut, maut, kosketus ja liiketunto1. Ärsykkeet
tulevat aistikanavia pitkin ja voivat herättää joko miellyttäviä tai
epämiellyttäviä tuntemuksia.
d. Vähitellen hän oppii käsittelemään2 aistitietoa paremmin ja saavuttaa
paremman tasapainon.
e. Toiminnan tuottama ilo (hymy, rentoutuminen, nauru, katsekontakti,
ilmeiden imitoiminen) on merkki (alkavasta) kiintymyskäyttäytymisestä3.
f. Surua ei vielä voi havaita, itkua tai apatiaa kyllä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN
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g. Hän osoittaa äärimmäisiä tunteita, ei nyansseja: esim. on apaattinen,
voimakkaasti kiihtynyt jne.
h. Ilmekieli on yleensä vähäistä, ilmeet stereotyyppisiä4. Kasvoista tunteita on
vaikea lukea.
i. Mielentila ilmaistaan koko keholla.
j. Hän saattaa reagoida mitättömään tapaukseen äärimmäisen, kohtuuttoman
voimakkaasti.
k. Emotionaalisesti hän soljuu ympäristön mukana.
l. Hän osoittaa kiivaita reaktioita aistiärsykkeisiin (hajut, maut, äänet jne.).
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Taso 2

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

6–18 kk
Osoittaa selvästi eron hyvän ja epämukavan olon5 välillä.
a. Hän osoittaa positiivisempia reaktioita "tärkeille ihmisille"6.
b. Hän on pelokas ja/tai vihainen (= itku, takertuminen, aggressio "tärkeää
ihmistä" kohtaan jne.), kun "tärkeä ihminen" lähtee pois hänen luotaan
(eroahdistus).
c. Hän osoittaa kiintymystä, hellyyttä "tärkeälle ihmiselle".
d. Ilo (voimakkaampi/aktiivisempi kuin tasolla 1), rakkaus7, viha ja pelko
erottuvat toisistaan.
e. Viha on reaktio tiettyihin henkilöihin ja tilanteisiin lähiympäristössä.
f. Ensimmäinen reaktio on usein "ei", mikä juontuu pelosta ja/tai
turvattomuuden tunteesta.
g. Mielihyvä syntyy toiminnasta "tärkeän ihmisen" kanssa: hän pitää siitä kiinni ja
protestoi, kun se loppuu.
h. Hän pelkää vieraita/"erilaisen" näköisiä ihmisiä. Pelko syntyy useimmiten 8
kuukauden iän jälkeen. Sen jälkeen herää eroahdistus ja pelko oudoissa
tilanteissa.
i. Hän jäljittelee tiedostamattaan "tärkeän ihmisen" tunteita. Se on tässä
vaiheessa "tärkeän ihmisen" myötäilyä, ei vielä empatiaa.
j. Hän osoittaa mielipahaa, koska kaipaa "tärkeän ihmisen" läheisyyttä, ei kyseistä
toimintaa.
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Taso 3

KEHITYS

YDIN

18 kk – 3 vuotta
Osoittaa pääasiassa minäkeskeisiä tunteita: ilon, vihan, pelon lisäksi
nyt myös ylpeyttä8, mustasukkaisuutta9, surua.
a. "Tärkeän ihmisen" vaikutus hänen kokemiinsa tunteisiin kasvaa.
b. Hän haluaa, että "tärkeä ihminen" ottaa huomioon vain hänet
(mustasukkaisuus).
c. Viha on reaktio oman tahdon rajoittamiseen. Kiukkukohtauksia esiintyy
säännöllisesti, ja joskus niitä myös käytetään tavoitteellisesti (jonkin
saamiseksi, oman tahdon läpiviemiseksi).
d. Ensimmäinen reaktio on usein "ei" pelkän "ein" vuoksi (protestiksi, oman
"minän" korostamiseksi, ei välttämättä siksi, että toiminta on epämieluisaa).
e. Mielihyvää tuottaa vuorovaikutus toisten kanssa.
f. Surua tuottaa iloa tuovan toiminnan menetys "tärkeiden ihmisten" kanssa
(havaittavissa vasta 2 vuoden iästä lähtien).
g. Hän alkaa ilmaista tunteita kielellisesti.
h. Itsekeskeiset tarpeet liittyvät "minään" ja voivat olla materiaalisia ja fyysisiä
(syöminen, halaaminen, kädestä pitäminen jne.).
i. Tunteiden hallinta on alkuvaiheessa.
j.
k.

ESIMERKKEJÄ

l.
m.
n.
o.

Hän tunnistaa toisten vihaisuuden ja ilon, mutta ei osaa erottaa teeskenneltyjä
ja oikeita tunteita.
Hän on mustasukkainen, kun ei saa olla keskipisteenä tai jää paitsi jostain
toiminnasta.
Hän on ylpeä saadessaan kehuja.
Hän alkaa pelätä tai suuttuu, jos hänelle annetaan liikaa autonomiaa10 tai
häneltä viedään liikaa autonomiaa.
Eroahdistuksesta tulee abstraktimpaa: hän pelkää rakkauden menettämistä
("jos olen tuhma, 'tärkeä ihminen' ei enää rakasta minua").
Hän pyytää varmistusta, koska kaipaa huomiota ja pelkää, ettei häntä enää
rakasteta.
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Taso 4

3–7 vuotta

KEHITYS

a. Tunteita kuvataan entistä enemmän sanoin (keneen ne kohdistuvat, jne.).
b. Empatiakyky14 alkaa kehittyä.
c. Jos hänet yllätetään jostakin kielletystä, hän antaa vedota
syyllisyydentunteisiinsa15.
d. Hän pelkää epäonnistuvansa tehtävissä.
e. Viha/vihaisuus on suuntautunut enemmän esineisiin (esim. "tärkeän ihmisen"
televisioon).
f. Iloa syntyy sekä itsekseen että ympäristön kanssa. "Tärkeä ihminen" on tässä
keskeisempi henkilö kuin kaverit.
g. Suru liittyy ristiriitoihin "tärkeiden ihmisten" kanssa tai välillä, häviämiseen
(myös pelissä, tai jos identifikaatiohahmo häviää), mielikuvitukseen.

ESIMERKKEJÄ

YDIN
Näyttää tunteita nyt myös suhteessa toisiin ihmisiin: tyytyväisyyttä, onnellisuutta,
orastavaa empatiaa11, orastavaa häpeäntunnetta12, epäonnistumisen pelkoa13, syyllisyyttä.

h. Häpeäntunnetta alkaa esiintyä: häpeää itsestä, toisten tarkkailemista,
ruumiillista häpeää.
i. Hän tunnistaa toisten tunteet ja suhtautuu niihin oikein (esim. lohduttaa,
auttaa jne.). Tämä on jo laajempaa kuin imitoiminen, kaikukäyttäytyminen,
tunteiden ulkoinen ilmaisu.
j. Hän osaa omasta kokemuksestaan myötäelää toisen tunteita.

YDIN

Osoittaa nyt myös empatiaa14, oman arvon tajua, sosiaalista pelkoa16, häpeää.

KEHITYS

7–12 vuotta

a. Hän osaa ilmaista tunteet ja niiden syyt entistä paremmin kielellisesti.
b. Hän on tietoinen omista mahdollisuuksistaan ja rajoitteistaan. Hän profiloituu
"vertaistensa"17 joukossa käyttämällä hyväkseen mahdollisuuksiaan.
c. Hän pelkää, etteivät "hänen vertaisensa" hyväksy häntä (sosiaalinen pelko16).
d. Hän häpeää omia rajallisia mahdollisuuksiaan tai sitä, ettei täytä normeja.

ESIMERKKEJÄ

Taso 5

e. Hän osaa myötäelää toisen tunteita irrallaan omista kokemuksistaan.
f. Hän osaa selittää omia tunteitaan: ymmärtää ja puhuu tunteiden syistä
(itsereflektio).
g. Ilo, viha, pettymys, häpeä jne. liittyvät osaltaan myös kilpailuhenkisyyteen.
h. "Tärkeiden ihmisten" lisäksi myös "hänen vertaisillaan" on suurempi vaikutus
tunteisiin.

OSA-ALUE 10
AGGRESSION SÄÄTELY
Aggressio nähdään käyttäytymisenä, joka aiheuttaa vahinkoa toisille ihmisille, esineille tai
henkilölle itselleen. Vahinko tarkoittaa tässä jotakin, mikä tuntuu epämukavalta, herättää
pelkoa tai tuntuu uhkaavalta. Aggressio sinänsä on välttämätöntä eloonjäämisen kannalta
ja siten normaali, stressireaktioon kuuluva adaptiivinen ilmiö. Jos aggressio on
lyhytkestoinen eikä herätä aggressiota ulkoa päin, se on suojelun, coping-mekanismien1,
elossapysymisen muoto.
Aggression säätely on autonomisen hermoston vireystilan (arousal)2 säätelyä ruumiillisen
toiminnan avulla. Se määrää, missä määrin henkilö kontrolloi ja ohjaa aggressiivista
käyttäytymistään.
Tämä osa-alue kuvaa aggression muotoja eri kehitysvaiheissa ja kuinka tällaista
käyttäytymistä säädellään. Tutkitaan:
− mitä syitä ja aiheuttavia tekijöitä on: ärsykkeet, epämukava olo, pelko, turhautuminen,
oman tahdon rajoittaminen...
− miten aggressio ilmenee: fyysisenä, verbaalisena...
− keneen tai mihin aggressio kohdistuu (itseen, ympäristöön, "tärkeisiin ihmisiin",
"vertaisiin", esineisiin...)
− onko se kontrolloitua.
Aggression säätely asettuu jatkumolle tunneperäinen3 – tavoitteellinen4. Kahdella
ensimmäisellä kehitystasolla aggressio on puhtaasti tunneperäistä, mutta kolmannelta
tasolta lähtien se voi olla yhä enemmän tavoitteellista.
Aggressiivista käyttäytymistä on tulkittava perustarpeiden tyydyttämisen ja
motivaatioiden kehyksessä. Vaikka käyttäytyminen siis olisi kuinka häiritsevää, se voi olla
"normaalia" tietylle tunne-elämän kehitystasolle.
Johdantokysymykset:
Miten hän ilmaisee aggressioitaan?
Mistä ne kumpuavat?
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ARVIOINTILOMAKE

Taso 1

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Reagoi välittömästi ja kiivaasti, jos ärsykkeitä on liikaa tai liian vähän.
a. Voimakkaalle kiihtymykselle (esim. raju itku, liikehtiminen koko keholla jne.)
on sisäinen syy tai se on vahva reaktio ärsykkeisiin/epämukavaan oloon.
b. Hän toimii kontrolloimattomasti: suuntautuen ensisijaisesti itseensä, joskus
ympäristöön.
c. Suuntaamattoman aggression tavoite ei ole loukata toista vaan madaltaa oman
autonomisen hermoston aktiivisuutta.
d. Hän käyttäytyy itseään vahingoittavasti5 luodakseen vähemmän mutta
voimakkaampia ärsykkeitä tai ärsykkeiden puutteesta.
e. Ärsykkeet ylikuormittavat häntä.
f. Rauhattomassa tilanteessa tai tuntiessaan fyysistä kipua (esim. korvakipua) hän
lyö päätään seinään tai kiskoo hiuksiaan.

Taso 2

KEHITYS

YDIN

6–18 kk
On kontrolloimattomasti aggressiivinen/destruktiivinen ympäristöä6
kohtaan, pääasiassa "tärkeää henkilöä" kohtaan.
a. Hän on aggressiivinen tuntiessaan turhautumista sosiaalisessa
kanssakäymisessä (tunneperäinen aggressio3), mutta ei välttämättä
saavuttaakseen jotakin.
b. Aggressiivisuutta synnyttää usein pelko tai viha (spontaanit purkaukset).
c. Aggressiivisuutta synnyttävät edelleen usein myös epämiellyttävät
aistiärsykkeet.
d. Hän on aggressiivinen "tärkeää ihmistä" kohtaan. Koska hän on riippuvainen
"tärkeästä ihmisestä", on myös "tärkeän ihmisen" tehtävä hyvittää tilanne.
e. Hän on aggressiivinen "tärkeää ihmistä" kohtaan, koska häneen sattuu, hänen
on nälkä jne.
f. Hän on aggressiivinen, koska hän ei saa sitä mitä tarvitsee (esim. turvaa,
rauhaa, läheisyyttä, rutiineja jne.).

ESIMERKKEJÄ

g.
h.
i.
j.

Hän vahingoittaa itseään ollessaan erityisen turhautunut.
Hänen reaktionsa ovat kiivaampia "tärkeää ihmistä" kohtaan.
Hän on vihainen, kun "tärkeä ihminen" lähtee pois hänen luotaan.
Hän tönäisee henkilöä, joka on häntä lähimpänä (aggressio ei suuntaudu
nimenomaisesti tähän henkilöön).
k. Hän suuttuu jollekulle, jolla ei ole tilanteen kanssa mitään tekemistä.
l. Hän rikkoo esineitä, myös omia tavaroitaan, jotka normaalisti ovat hänelle
hyvin tärkeitä. Se ei tapahdu tarkoituksellisesti vaan siksi, että esineet sattuvat
olemaan käsillä.
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Taso 3

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

Taso 4

On kontrolloimattomasti aggressiivinen frustraation aiheuttanutta henkilöä kohtaan.
a. Aggressio on vielä pääasiassa tunneperäistä3, mutta se voi myös alkaa olla
tavoitteellista4.
b. Hän ei osaa puhua oman aggressiivisen käyttäytymisensä syistä ja seurauksista.
c. Aggressio tulee pintaan, kun omaa tahtoa rajoitetaan "tärkeän ihmisen"
säännöillä.
d. Hän protestoi fyysisesti tai kielellisesti ("ei").
e. Hän odottaa "tärkeän henkilön" ottavan pois kielteiset tunteet (siis ei vain
ratkaisevan konkreettista ongelmaa).
f. Aggressio on tavoitteellisempaa: oman tahdon läpi viemiseksi, reaktion
aikaansaamiseksi, vastareaktioksi jne.
g. Aggressio liittyy enemmän ihmissuhteeseen ja sillä kokeillaan rajoja.
i.
j.

Hän saa raivokohtauksen, jos ei saa haluamaansa.
Hän kastelee taas housunsa, lakkaa puhumasta jne., koska on vihainen.

3–7 vuotta

KEHITYS

On kontrolloidusti aggressiivinen frustraation aiheuttanutta henkilöä kohtaan.
a. Aggressio voi yhä olla tunneperäistä3 , mutta se on yhä enemmän
tavoitteellista4.
b. Hän on aggressiivinen ennen kaikkea "vertaisiaan"7kohtaan.
c. Aggression syy on nyt enemmän ihmissuhteessa.
d. "Tärkeän ihmisen" vaatimuksesta ja tuella hän osaa miettiä oman
aggressiivisen käyttäytymisensä syytä ja seurausta ja puhua siitä.
e. Hän osaa miettiä jälkeenpäin, mikä on tai ei ole oikein tai hyväksyttävää ja
puhua siitä. Tämä osuu yksiin omantunnon kehittymisen kanssa.
f. Aggression lähde on yhä useammin pettymys.
g. Hän rikkoo esineitä, jotka symboloivat hänelle tiettyä henkilöä.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

18 kk – 3 vuotta

g. Hän on vihainen kilpailutilanteen vuoksi, koska ei halua hävitä "vertaisilleen".
h. Hän on aggressiivinen kielellisesti, riippumatta siitä, tietääkö hän toisen herkkiä
kohtia.
i. Hän alkaa osoittaa katumusta ja hyvittää tekojaan, mutta usein siksi, että hän
on oppinut sen olevan sosiaalisesti toivottavaa.
j. Hän potkii, heittelee jotakin tarkoituksenaan loukata jotakuta (fyysisesti tai
psyykkisesti).
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Taso 5

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Kykenee jo kontrolloimaan ja tukahduttamaan aggressioita paremmin.
a. Aggressiota aiheuttaa voimakas turhautuminen, sosiaalinen pelko8 ja
tunne, että joutuu uhatuksi tai kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.
b. Aggressiota ilmaistaan pääasiassa kielellisesti.
c. Aggressio suuntautuu joskus aineellista ympäristöä kohtaan.
d. Hän on vihainen ja aggressiivinen, koska on pettynyt.
e. Hän on vihainen ja aggressiivinen kilpailuhenkisyydestä toisia kohtaan.
f. Aggressiota sublimoidaan9 yhä enemmän, mikä voi johtaa tiettyyn
käyttäytymismalliin (esim. valehteleminen, varastaminen, karkaaminen,
tulipalojen sytyttäminen jne.).
g. Hän osaa pohtia itse, mitä on tehnyt oikein tai väärin.
h. Hän on kielellisesti aggressiivinen ja tietää, että toinen on sille herkkä.

OSA-ALUE 11
VAPAAN AJAN KÄYTTÖ – LEIKIN KEHITTYMINEN
Tällä osa-alueella tutkitaan, mitä henkilö tekee strukturoimattomina vapaina hetkinä (ei
tehtävätilanteessa). Millainen toiminta tuottaa hänelle iloa tai voisi tuottaa, jos hän saisi
siihen mahdollisuuden? Tässä tarkastellaan, minkä tyyppisiä aktiviteetteja ja leikkejä
henkilöllä on (aistimuksellinen ja sensomotorinen, imitatiivinen, symbolinen, luova,
interaktiivinen jne). Otetaan myös selvää, mitä tarkoitusta aktiviteetti/leikki palvelee
(oppiminen, kontaktin luominen...).
Huomautus: "leikki" tarkoittaa tästä eteenpäin "leikkiä tai aktiviteettia".
Johdantokysymys: Mitä hän tekee strukturoimattomina vapaina hetkinään?

Taso 1

KEHITYS

Kokee toiminnan aistien välityksellä.
a. Keskeisellä sijalla ovat oma keho, omat aistit ja perusvireys1.
b. Hän kokee aistimuksellisesti ja sensomotorisesti3 sen, minkä voi havaita
suoraan (nähdä, kuulla, haistaa, maistaa ja tuntea).
c. Hän löytää oman kehonsa sattumalta.
d. Toiminnan tarkoitus ei ole päästä vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.
e. Hän pitää toistuvasta toiminnasta, liikkeiden toistamisesta.
f. Toiminnan kautta hän harjoittelee tiedostamattaan aistihavaintoja ja motorisia
mahdollisuuksia.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

0–6 kk

g. Hän pitää yksinkertaisista aisteihin liittyvistä toiminnoista: ääntelystä,
materiaalien tunnustelusta, istumisesta ulkona tuulessa tai auringossa,
keinumisesta, kiikuttelusta jne.
h. Hän nauttii värinälattiasta, lämpimästä lattiasta, vesipatjasta, cocooningrentoutuksesta, snoezelen-elämyksistä jne.
i. Hän nauttii passiivisesti siitä, mitä havainnoi ympäristössä (katselee, kuuntelee
jne.).
j. Tietokonepeleissä tai television katselussa pääosassa ovat valoefektit, värit,
liikkeet, äänet jne.
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Taso 2

KEHITYS

Leikkii hyvin yksinkertaisia kontaktileikkejä.
a. Hän käsittelee4 kaikkea käden ulottuvilla olevaa. Hän tunnustelee esineitä,
heiluttaa niitä tai hakkaa niillä.
b. Hän menee hakemaan leikkimateriaalia, joka on hänen havaintokentässään.
c. Hän leikkii kurkistusleikkiä, yksinkertaista matkimisleikkiä, hyvin yksinkertaista
liikuntaleikkiä5 jne.
d. Leikin tarkoituksena on päästä vuorovaikutukseen ulkomaailman kanssa.
e. Toiminnassa keskeistä on kontakti "tärkeän ihmisen" kanssa: hän haluaa
puuhailla tämän henkilön kanssa.
f. Tavaran antaminen, heittäminen tai pudottaminen ja sen takaisin saaminen on
hänestä hauskaa.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

6–18 kk

g. Hän pitää sanojen matkimisesta, kielileikeistä (esim. rytmissä puhumisesta),
sisällöttömästä vuorovaikutuksesta jne.
h. Hän piirtää tai kirjoittaa aina ympyröitä.
i. Hän pelaa tietokonepelejä, joissa aktio–reaktio on keskeisellä sijalla
(aktiivisuuskeskus).

Taso 3

KEHITYS

Hakee leikissä rajoja.
a. Hän leikkii vapaamuotoisesti (esim. selailee kirjaa katselematta sisältöä, pitelee
palikoita, repii vihkoja jne.).
b. Hän suorittaa toimintoja, jotka vaativat hienompaa motoriikkaa ja vaativampia
motorisia toimia: liimaaminen, leikkaaminen, järjestely, pujottaminen,
pinoaminen, muovailu jne.
c. Hän käyttää usein samaa materiaalia.
d. Hän päättää itse, mitä haluaa tehdä, ja pyytää toisia vaativasti osallistumaan
siihen.
e. Hän leikkii yksinkertaista esittämisleikkiä, määräämisleikkiä6, jäljittelyleikkiä7
(osallistuen itse), rakentamisleikkiä, joopas-eipäs-leikkiä.
f. Puuhaileminen itsessään on tärkeintä, ei lopputulos (hän ei säilytä
piirustuksiaan).

ESIMERKKEJÄ

YDIN

18 kk – 3 vuotta

g. Hän leikkii alkuvaiheen symbolileikkiä8, johon antaa sysäyksen käsillä oleva
materiaali.
h. Hän tekee (helppoja) palapelejä.
i. Hän pitää värittämisestä: hän ei luo itse.
j. Hän etsii kuvia.
k. Hän pelaa tietokonepelejä, joissa voi tehdä perässä: laittaa värejä oikeaan
järjestykseen, jäljentää sanoja.
l. Hän ei osaa vielä keskittyä pitkäksi aikaa samaan tekemiseen, vaan hyppii
yhdestä asiasta toiseen.
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Taso 4

KEHITYS

Leikkii mielikuvitusleikkejä.
a. Tällä kehitystasolla hän saa kontaktia "vertaisiinsa"9 leikin kautta.
b. Hän käyttää todellisen maailman kokemuksiaan esittämisleikissä (esim. miten
suhteita solmitaan, miten kompromisseja tehdään jne.) ja päinvastoin (esim.
käyttää myös tosielämässä sanoja, joita kuulee toisten käyttävän leikissä).
c. Hän leikkii motorisia leikkejä, luovia10 leikkejä, vuorovaikutusleikkejä11,
symbolileikkejä (esim. käyttää banaania pyssynä), mielikuvitusleikkejä,
roolileikkejä (esim. kotia, lääkäriä, koulua, rosvoa jne.), ilmaisuleikkejä (omien
tunteiden esittäminen) jne.
d. Leikkimateriaali vaihtelee enemmän.
e. Lopputulos on etusijalla, mutta hänestä kaikki tuotokset ovat hyviä (esim. hän
säästää kaikki piirustukset).
f. Aluksi leikitään vielä assosiatiivisesti, mutta rinnakkain. Leikkijät matkivat
toistensa leikkimistä ja käyttävät toistensa tavaroita.
g. Vähitellen hän oppii noudattamaan pelisääntöjä (esim. odottamaan omaa
vuoroa) tilanteessa, jossa hän haluaa voittaa.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

h. Hän pelaa yksinkertaisia seurapelejä (esim. muistipeliä) ilman "tärkeän
ihmisen" ohjausta.
i. Hän piirtää, valitsee itse aiheen.
j. Hän pelaa tietokonepelejä, jotka ovat motivoivia, palkitsevia (esim. aplodit tai
ilotulitus, kun tehtävä onnistuu) ja vaativat assosiatiivista ajattelua12. Hän leikkii
leikkejä/pelaa pelejä, joissa on tehtävä valintoja: kielileikit, piirtäminen,
sokkelot, Tetris jne.
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Taso 5

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

7–12 vuotta
Ryhmässä leikitään yhä enemmän yhdessä.
a. Leikki on kilpailuhenkistä, konstruktiivista13, luovaa10, produktiivista14,
sosiaalista15, yhteistyöhaluista16.
b. Lopputulos on etusijalla, hänestä vain normin mukaiset tuotokset ovat hyviä
(esim. säästää vain hienot piirustukset).
c. Hän tekee asioita tullakseen paremmaksi: tästä syntyy joskus fiksaatio tiettyyn
toimintaan.
d. Hän harrastaa urheilua, menee urheiluseuraan.
e. Oikea yhteisleikki on mahdollista: lelujen lainaaminen, roolien jakaminen jne.
f. Joukkuepelit ovat mahdollisia: hän pystyy uhrautumaan ryhmän edun hyväksi
siltä pohjalta, että näkee realistisesti omat mahdollisuutensa.
g. Hän leikkii ryhmäleikkejä: meidän ryhmämme toista vastaan (esim. tytöt
vastaan pojat).
h. Hän pelaa tietokonepelejä, joissa kilpailu on keskeisellä sijalla (tietokonetta tai
toista pelaajaa vastaan). Hän osaa valita realistisen pelitason.

OSA-ALUE 12
MORAALIN KEHITTYMINEN
Tämä osa-alue keskittyy omantunnon1 kehitykseen ja aspekteihin kuten empatia2, normien
taju ja moraalin taju3. Tutkitaan:
− onko omatunto ulkoista (esim. säännöt, auktoriteetit) vai sisäistä
− osaako hän pitää kiinni arvoista, normeista ja säännöistä
− osaako hän nähdä asioita toisen ihmisen näkökulmasta.
Huomautus: tässä tehdään ero opitun mutta ei vielä omaksutun sosiaalisesti toivottavan
käyttäytymisen (=ulkoinen omatunto) ja omaksutun käyttäytymisen (=sisäinen omatunto)
välillä.

Taso 1

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

0–6 kk
Omatunto1 ei ole vielä kehittynyt.
a. Hän on suuntautunut täysin itseensä eikä tee eroa itsensä ja toisen välillä.
b. Hänellä ei ole empatiakykyä2, normien tajua eikä moraalin tajua3.

c. Edes "tärkeän ihmisen"4 fyysinen läsnäolo ei estä häntä tekemästä väärin.
d. Häntä voi estää tekemästä väärin vain fyysisesti (esim. huolehtimalla,
että esine on ulottumattomissa).
e. Hän satuttaa toisia sattumalta.
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Taso 2

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN

Taso 3

Omaa omatuntoa ei ole, mutta "tärkeän ihmisen" fyysinen läsnäolo
edustaa sääntöjä.
a. Hän sovittaa käyttäytymisensä "tärkeän ihmisen" välittömän
hyväksynnän/paheksunnan mukaan.
b. Hän oppii hyväksynnän ja paheksunnan eron.
c. Hän oppii hyväksymään "tärkeän ihmisen" asettamat rajat ja auktoriteetin.
d. Hänellä ei ole empatiakykyä2, normien tajua eikä moraalin tajua3.
e.
f.
g.
h.

"Tärkeän ihmisen" fyysinen läsnäolo on tarpeen rajojen asettamiseksi.
Hän ei pysty siirtämään sääntöjä uuteen tilanteeseen/henkilöön.
Hän testaa (uuden) henkilön reaktioita, koska hakee turvaa ja luotettavuutta.
"Tärkeän ihmisen" on kerrattava sääntöjä jatkuvasti.

18 kk – 3 vuotta

KEHITYS

Ulkoinen omatunto kehittyy.
a. Sisäistä omatuntoa tai syyllisyydentunnetta ei vielä ole, korkeintaan hän
käsittää, että tekee jotain väärin.
b. Hän tietää, mikä on "tärkeän ihmisen" mielestä oikein, mutta vain silloin, kun
tämä on lähettyvillä.
c. Hän tarvitsee toista ihmistä tietääkseen, mikä on oikein tai väärin.
d. Normikäyttäytyminen ei ole sisäistettyä: sääntöjen ja normien
noudattamiseen on ulkoinen motivaatio5.
e. Hän ei osaa asettua toisen ihmisen asemaan (ei empatiakykyä).
f. Sääntöjen siirtäminen onnistuu paremmin, jos ne ovat yhteydessä
auktoriteettiin6.
g. Hyvää on se, mitä hän haluaa ja toivoo. Hän vastustaa auktoriteettia.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

6–18 kk

h. Hänen on vielä vaikea muistaa, mitä saa ja ei saa tehdä. Jos hän tekee jotain
kiellettyä, se ei usein ole tarkoituksellista. Halu tehdä itse ja oman tahtonsa
mukaan on vahvempi kuin "tärkeän ihmisen"4 tai auktoriteetin6 tahto (vrt.
tee ensin, mieti vasta sitten).
i. Ulkoinen kontrolli on edelleen erittäin tärkeää.
j. Hän tuntee säännöt, mutta ei noudata niitä omaehtoisesti. Hän oppii
noudattamaan niitä, kun niitä toistetaan usein.
k. Hän testaa (uuden) henkilön reaktioita oman tahtonsa pohjalta.
l. Hän ei näe omaa osuuttaan toisen ihmisen reaktioon.
m. Hänestä syy normeja tai rajoja rikkovaan käyttäytymiseen on hänen itsensä
ulkopuolella.
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Taso 4

KEHITYS

YDIN

3–7 vuotta
Omatunto kehittyy ulkoisesta sisäiseksi. Normien taju ja empatiakyky7
alkavat orastavasti kehittyä.
a. Aluksi hän on vielä hyvin riippuvainen ("emotionaalisesti tärkeän") toisen
ihmisen läsnäolosta käyttäytyäkseen sääntöjen ja normien mukaisesti.
b. Vähitellen sisäinen omatunto alkaa kehittyä. Ulkoinen ja sisäinen omatunto
ovat jonkin aikaa olemassa rinnakkain.
c. Sääntöjen ja normien taju on jo parempi ja hän osaa noudattaa niitä yhä
useammin myös silloin, kun "tärkeä ihminen" ei ole lähettyvillä. Mutta: moraali
on vielä hyvin kirjaimellista, autoritaarista, vivahteetonta, mustavalkoista (esim.
missään tapauksessa ei saa ajaa päin keltaisia ja/tai punaisia).
d. Ilman auktoriteettia houkutus on suuri tehdä jotain kiellettyä.
e. Hän osoittaa vähitellen suurempaa normien tajua ja empatiakykyä2, mutta ei
osaa vielä täysin nähdä asioita toisen näkökulmasta.
f. Hän oppii vähitellen ottamaan paremmin huomioon tunteet ja motivaatiot,
jotka ovat toisten ihmisten käyttäytymisen taustalla.
g. Sääntöjen siirtäminen onnistuu myös ilman auktoriteetin läsnäoloa.
h. Sääntö on tuttu ja sitä noudatetaan useammin, jos sillä on myönteisiä
seurauksia tai se estää kielteisen seurauksen. Vähitellen kehittyy sisäinen
motivaatio8.

ESIMERKKEJÄ

i.
j.

Hän esittää kysymyksiä sääntöjen syistä ("miksi-kysymyksiä").
Hän pystyy rajallisesti jättämään oman tahtonsa taka-alalle/odottamaan (esim.
ottamaan huomioon toisen ihmisen vaaratilanteessa).
k. Hän arvioi tilanteet yhä ulkoisen lopputuloksen (seurauksen) perusteella.
l. Hän osaa pitää salaisuuden lyhyen aikaa.
m. Hän pystyy myöntämään jonkin verran omasta syystään tai osallisuudestaan
ristiriitatilanteeseen (mutta yleensä kieltää ensin).
n. Hän alkaa nähdä oman osuutensa toisen ihmisen käyttäytymiseen.
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Taso 5

7–12 vuotta

YDIN

Sisäinen omatunto kehittyy.

KEHITYS

a. Sisäinen omatunto ilmenee yhä enemmän sisäisenä arvo- ja
normijärjestelmänä9 ja hienostuneempana syyn ja seurauksen tajuna.
b. Hän alkaa tajuta, että teoilla ja tunteilla on seurauksia. Hän alkaa miettiä sitä ja
asettua toisen ihmisen tunteisiin ja asemaan.
c. Hän omaksuu vähitellen sosiaaliset säännöt ja alkaa käsittää katumuksen,
häpeän, vastuullisuuden/vastuuttomuuden, (epä-)oikeudenmukaisuuden ja
(epä-)rehellisyyden merkityksen.
d. Hän osaa jo ottaa paremmin huomioon tunteet ja motivaatiot, jotka ovat
toisten ihmisten käyttäytymisen taustalla.
e. Hän osaa noudattaa sääntöjä, joiden sisältönä on "oikein–väärin" ja "hyvä–
paha". Hän noudattaa sääntöjä välttääkseen rangaistuksen, saadakseen
palkkion tai suosiota, tai säännön määrääjän fyysisen vallan tai auktoriteetin
takia (esim. univormu).
f. Tämän kehitysvaiheen loppupuolella voidaan yhä enemmän puhua
introspektiosta10 ja reflektiosta11.

ESIMERKKEJÄ

ARVIOINTILOMAKE

g. Tämän kehitysvaiheen loppuun mennessä hän oppii ymmärtämään ja
tottelemaan sääntöjä. Hän käsittää, että sääntöjä voidaan soveltaa, jos
enemmistö on sitä mieltä tai asiayhteys sen sallii (esim. ajaminen päin keltaista
valoa vaaratilanteen/kolarin välttämiseksi).
h. Hän pystyy ottamaan paremmin huomioon tietynlaisen käyttäytymisen
motivaatiot, ulkoinen tulos on vähemmän tärkeä.
i. Hän pitää yleistä moraalia12 jonakin, mikä on hänen itsensä ulkopuolella,
jonakin sellaisena, minkä tärkeät ihmiset (esim. poliisi) määräävät.
j. Käyttäytymistä arvioidaan enimmäkseen intention mukaan. Hyvä tarkoitus ja
ystävällisyys toisia kohtaan ovat tärkeintä.
k. Ryhmän paine saattaa horjuttaa arvo- ja normijärjestelmää (esim. hän
osallistuu kiusaamiseen kuuluakseen joukkoon, vaikka tietää, ettei niin saa
tehdä).

ARVIOINTILOMAKE
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OSA-ALUE 13
TUNTEIDEN SÄÄTELY
Viimeinen osa-alue kuvaa sekä pitkäaikaisten, pääasiassa negatiivisten tunteiden1
voimakkuuden säätelyä että autonomisen hermoston vireystilan2 ja tunnetilan3 säätelyä.
Tunteiden säätely käsittää sekä itsesäätelyn4 että yhteissäätelyn5 (vastavuoroinen tai
interaktiivinen säätely) yhdessä "tärkeän ihmisen" kanssa. Tunteiden säätely on tärkeää
autonomisen hermoston vireystilan (jännitteen) muuttamiseksi, niin että henkilö kykenee
käyttämään coping-mekanismeja6 ja käyttäytymään hyväksyttävällä tavalla.
Säätely on tärkeää:
− fysiologisten toimintojen (esim. autonomisen hermoston toiminta kuten uni,
ruoansulatus jne) hyvän toiminnan kannalta
− emotionaalisten kokemusten (tunteiden) kannalta
− vuorovaikutukselle ympäristön7 kanssa.
Säätely tapahtuu eri tavalla jokaisessa emotionaalisen kehityksen vaiheessa.
Johdantokysymykset:
Mistä huomaa, että hän on jännittynyt/stressaantunut?
Kuinka hän pyrkii lievittämään sisäisiä jännitteitä, toimimaan ylikuormitustilanteissa,
sekä yksin että vuorovaikutuksessa toisten kanssa?
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Taso 1

ESIMERKKEJÄ

KEHITYS

YDIN
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0–6 kk
Säätely tapahtuu autonomisen hermoston8 kautta, pääasiassa sen vireystilan2 pohjalta.
a. Autonomisen hermoston vireys2 nousee nopeasti, jolloin hänellä esiintyy
lisääntyvää motorista aktiivisuutta, itkua ja kiljumista, fysiologisten toimintojen
muutoksia (esim. syömisessä, nukkumisessa, ruoansulatuksessa,
ulostamisessa), apatiaa.
b. Autonomisen hermoston vireystilan2 säätely tapahtuu fyysisessä kontaktissa ja
asento- ja liiketuntemusten9 kautta (keinuttelu), itsestimulaation kautta
(imeminen, heijaaminen10) ja siten, että toiset poistavat stressin aiheuttajan.
c. Ei pysty vielä emotionaaliseen itseapuun11. Hän ei vielä pysty itse vaikuttamaan
emotionaaliseen hyvinvointiinsa, vaan on riippuvainen ulkoisesta ärsykkeiden
säätelystä.
d. Impulssikontrolli ei ole vielä kehittynyt.
e. Joillakuilla esiintyy stereotyyppisiä12 liikkeitä tai itsestimulaatiota: heijaamista,
käsien heiluttamista, itsensä keinuttamista13, pään hakkaamista. Ne voidaan
nähdä säätelevinä pakkotoimintoina.
f. Sisäisiä jännitteitä voidaan lieventää keinuttelemalla, hieronnalla, fyysisellä
kontaktilla.
g. Itseä vahingoittavaa käyttäytymistä voi esiintyä (esim. pään hakkaaminen
seinään, itsensä pureminen, itsensä lyöminen jne.).
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YDIN

Säätely tapahtuu pääasiassa vuorovaikutuksessa "tärkeän ihmisen"14 kanssa.

KEHITYS

6–18 kk

a. Frustraatio synnyttää kohtuutonta vihaisuutta tai kiukkua, ja hänellä
esiintyy motorista levottomuutta, kirkumista, pään hakkaamista,
aggressiivisuutta "tärkeää ihmistä" kohtaan, tavaroiden heittelemistä,
ongelmia syömisessä ja nukkumisessa.
b. Tunteiden säätely tapahtuu siten, että toiset poistavat stressin aiheen,
"tärkeä ihminen" ottaa hänet turviinsa ja osoittaa huomiota viemällä
hänen ajatuksensa muualle, ehdottamalla mieluista toimintaa, luomalla
selkeitä rutiineja, olemalla fyysisesti lähellä.
c. Hän ei pysty vielä emotionaaliseen itseapuun11. Emotionaalinen hyvinvointi
on täysin riippuvainen "tärkeästä ihmisestä".
d. Orastavaa impulssikontrollia on, mikäli "tärkeä ihminen" on lähistöllä tai
säätelee ja ohjaa ulkopuolelta.

ESIMERKKEJÄ

Taso 2

e. Stereotyyppiset liikkeet ja toiminnot voivat auttaa säätelyssä, esim.
heijaaminen, itsensä keinuttaminen, kääntyily, nakuttaminen jne.
f. Hän on vihainen "tärkeälle ihmiselle".
g. Hän antaa "tärkeän ihmisen" lohduttaa tai hakee tämän luota suojaa.
h. Puhuminen me-muodossa edistää kontaktia.
i. Hän haluaa tarpeittensa tyydyttyvän heti eikä kestä viivytystä.
j. Stressin lisääntyessä hän vetäytyy täysin syrjään tai suuntautuu enemmän
vieraita ("kaikkien kaveri") kuin "tärkeitä ihmisiä" kohti.
k. Hän vahingoittaa itseään vain, kun frustraatio on erityisen voimakas.
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Taso 3

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

ARVIOINTILOMAKE

18 kk – 3 vuotta
Säätely tapahtuu itsemääräämisen ja ulkoisen säätelyn tasapainon kautta.
a. Frustraatio aiheuttaa hänessä motorista levottomuutta, raivonpurkauksia,
uhmakasta15 käyttäytymistä ja itsepäisyyttä.
b. Säätely tapahtuu siten, että "tärkeä ihminen" poistaa frustraation, pukee
sen sanoiksi, vahvistaa hänen autonomiaansa, tekee hänen kanssaan jotakin
mukavaa, vie hänen ajatuksensa toisaalle, antaa huomiota ja läheisyyttä
(kuulo-)matkan päästä.
c. Hän ei pysty vielä emotionaaliseen itseapuun11. Emotionaalinen hyvinvointi
riippuu tasapainon saavuttamisesta itsemääräämisen ja ohjauksen välillä.
d. Hän alkaa kontrolloida impulssejaan lyhyitä aikoja, jos "tärkeä ihminen"
antaa huomiota ja motivoi16 häntä siihen.
e. Yhteistyötä edistää se, että hänen annetaan valita kahdesta vaihtoehdosta.
f. Eteenpäin päästään vasta kun hänen annetaan raivota loppuun, purkaa
höyryjä, jäähtyä.
g. Palkkion on tultava heti.
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Taso 4

ESIMERKKEJÄ KEHITYS

YDIN

Taso 5

Säätely tapahtuu voimistuvien ego-aspektien kautta. Hän osaa jo paljon
itse, mutta tarvitsee vielä moneen asiaan muita ihmisiä (esim.
rauhoittamiseen, innostamiseen, rajoittamiseen...).
a. Frustraatio kasvattaa motorista levottomuutta, hän ilmaisee vihaisuuttaan
protestoimalla kielellisesti, hän saattaa käyttäytyä aggressiivisesti ja
destruktiivisesti frustraation aiheuttajaa kohtaan, vetäytyä syrjään ja/tai
lopettaa toiminnan.
b. Säätely tapahtuu kielellisen ilmaisun kautta, väittämällä olevansa itse
oikeassa ja korostamalla itseään, oppimalla aikaisemmista kokemuksista,
"tärkeän ihmisen" tuen ja hyväksynnän kautta, hyvittämällä tekonsa.
Säätelystä tulee kognitiivisempaa ja sosiaalisempaa.
c. Hän alkaa pystyä emotionaaliseen itseapuun11. Emotionaalinen hyvinvointi
riippuu siitä, miten hän kokee suhteen "tärkeään ihmiseen".
d. Hän pystyy kontrolloimaan impulsseja, vaikka palkkio tulee myöhemmin ja on
vähemmän konkreettinen, tai keskustelemalla "tärkeän ihmisen" kanssa.
e.
f.
g.
h.

Hävittyään pelin hän kieltäytyy uudesta erästä.
Jos jokin menee pieleen, impulsiiviset purkaukset ovat vielä mahdollisia.
Säätely voi tapahtua vierittämällä syy toisten niskoille.
Tästä lähtien voi alkaa totutella siihen, että palkkio seuraa myöhemmin.

7–12 vuotta

KEHITYS

Säätely tapahtuu itsemääräämisen kautta.
a. Frustraatio aiheuttaa vihan ilmaisemista valittamalla tai syyttämällä,
aggressiivisuutta, destruktiivisuutta, fyysisiä oireita, pakenemista (ei opittua,
myös ennaltaehkäisevästi, myös uhkaavassa tilanteessa).
b. Säätely tapahtuu ilmaisemalla tunteita sanoin ja pohtimalla niitä, nimeämällä
tarpeita, etsimällä itse ratkaisuja tai tukea ryhmästä, hakemalla apua "tärkeältä
ihmiseltä", pyytämällä anteeksi, mielikuvituskertomuksilla. Säätely on
kognitiivisempaa ja sosiaalisempaa.
c. Hän käyttää jo enemmän emotionaalista itseapua11. Emotionaalinen
hyvinvointi riippuu siitä, miten hän kokee suhteen "vertaisiinsa". "Hänen
vertaistensa" rooli tulee tärkeämmäksi.
d. Impulsseja tukahdutetaan seurausten tai rangaistuksen pelosta tai
syyllisyydentunteesta.

ESIMERKKEJÄ

YDIN

3–7 vuotta

e. Syytöksissä esiintyy sanoja "aina", "ei koskaan", "kaikki muut" jne.
f. Hän pakenee kun uhkaa hävitä pelin, muun muassa lievittääkseen stressiä,
välttääkseen aggressiivisen purkauksen, välttääkseen negatiivisia seurauksia...
g. Empaattinen17 aspekti on jo useammin määräävä. Hän osaa jo paremmin antaa
omien tarpeiden odottaa.
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Vaihe 1
Adaptaatio
(0–6 kk)

1. Suhtautuminen
omaan kehoon
2. Suhtautuminen
"emotionaalisesti
tärkeisiin ihmisiin"
3. Oman itsensä
kokeminen
vuorovaikutukse
ssa ympäristön
kanssa
4. Suhtautuminen
muuttuvaan
ympäristöön –
esinepysyvyys
5. Pelot
6. Suhtautuminen
"vertaisiinsa"
7. Suhtautuminen
esineisiin
8. Kommunikaatio
9. Tunteiden
eriytyminen
10. Aggression
säätely
11. Vapaan ajan
käyttö – leikin
kehittyminen
12. Moraalin
kehittyminen
13. Tunteiden
säätely

Vaihe 2
Sosiaalistumisen 1.
vaihe
(6–18
kk)

Vaihe 3
Yksilöllistymisen 1.
vaihe
(18–36
kk)

Vaihe 4
Minätietoisuus
(3–7
vuotta)

Vaihe 5
Realiteettitajun
kehittyminen
(7–12 vuotta)

KÄSITELUETTELO

Käsiteluettelossa kuvaillaan muutamien termien merkitykset siten kuin ne on käsitettävä
SEO-R2:n kontekstissa. Kyseessä ei ole selittävä käsiteluettelo vaan SEO-R2-arvioinnissa
käytettävä työkalu. Käsitteiden selitykset eivät siis ole virallisia määritelmiä, vaan
selitämme omin sanoin, mitä tarkoitamme tietyillä käsitteillä SEO-R2:n yhteydessä.
Käytimme toisinaan apuna Wikipediaa (https://nl.wikipedia.org) sekä kahta sanakirjaa:
− Van der Ploeg, P. (2007). Encyclopedisch woordenboek van de psychologie. Antwerpen/
Apeldoorn: Garant.
− Den Boon, C. A. & Geeraerts, D. (2005). Van Dale. Groot woordenboek van de
Nederlandse taal, 14e editie. Utrecht: Van Dale.
Tarkoituksena on, että arvioitsija osaa selventää termien merkitykset haastateltaville siten
kuin ne on käsitettävä SEO-R2:n kontekstissa.
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Osa-alue 1
No

Suhtautuminen omaan kehoon

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Aistitiedon käsittely
(sensorinen
integraatio)

= ärsykkeiden vastaanottaminen,
tunnistaminen, valikointi, niihin
reagoiminen ja niiden järjestäminen.

1

2

Stereotyyppinen

= aina samanlainen, toistava, toistuva.

1

3

Ympäristö

= ihmiset, esineet ja tila.

2

4

Käsitellä (jotakin)

= tarttua, koskettaa, siirtää tms. jotakin
vahingossa, mutta ei käyttää sitä
mihinkään tarkoitukseen.

2

5

Kokea

= kokea omakohtaisesti, integroida
kokemus. Tässä tarkoitetaan
tiedostamatonta oppimista.

2

6

Matkia

= jäljitellä yksinkertaisia toimintoja
kirjaimellisesti ymmärtämättä juurikaan,
missä yhteydessä (ja miksi) niin
tehdään, toiminnan olematta oikeasti
funktionaalista. Toiminta tapahtuu
samanaikaisesti, matkittavan kohteen
ollessa läsnä.

2

7

Emotionaalisesti
tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset ja
muut sukulaiset, naapurit jne.

8

Operationaalinen
käyttö

= sarja toimintoja/työvaiheita päämäärän
saavuttamiseksi.

3

9

Imitoiminen

= toiminnan jäljitteleminen toisella
hetkellä, toisessa asiayhteydessä, ilman
suoraa esimerkkiä.

3

10

Samastuminen

= itsensä samastaminen toiseen ihmiseen niin,
että ajattelee, tuntee ja toimii hänen
laillaan. Tähän sisältyy myös toisen
henkilön persoonallisuuspiirteiden, arvojen
ja roolien omaksuminen itselleen. Tämä
tapahtuu tietoisesti ja edellyttää
minäkuvaa.

4

11

Sukupuoli

= sukupuoli sosiaalisten ja kulttuurillisten
tunnusmerkkiensä kokonaisuutena.

4

2, 3 & 4
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Osa-alue 2
No

Suhtautuminen "emotionaalisesti tärkeisiin ihmisiin"

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Emotionaalisesti
tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat. Heitä
voivat olla myös tärkeät sisarukset ja muut
sukulaiset, naapurit jne.

2

Lähiaistit

= haju, tunto, maku (proksimaaliset aistit).

3

Primaariset tarpeet

= syöminen, juominen, uni, lämpö,
sukupuolivietti, asunto jne.

1

4

Kaukoaistit

= näkö, kuulo (distaaliset aistit).

2

5

Vastavuoroinen
kontakti,
vastavuoroisuus

= kaksisuuntainen kontakti ja kommunikaatio:
ottaminen ja antaminen

2

6

Emotionaalinen
arvojärjestys

= tärkeiden ihmisten arvojärjestys
emotionaalisen sitoutumisen perusteella
(tärkeämmistä vähemmän tärkeämpiin
ihmisiin).

2

7

Matkia

= jäljitellä yksinkertaisia toimintoja
kirjaimellisesti ymmärtämättä juurikaan,
missä yhteydessä (ja miksi) niin tehdään,
toiminnan olematta oikeasti funktionaalista.
Toiminta tapahtuu samanaikaisesti,
matkittavan kohteen ollessa läsnä.

2

8

Varmistaminen

= kysyminen usein ja toistuvasti, onko jokin asia
toisen mielestä hyvin tai oikein (ei sama kuin
mielipiteen kysyminen). Vahvistus =
myöntäminen.

2

9

Voimakastahtoisuus

= omasta tahdosta kiinni pitäminen ja sen
seurauksena oman tahdon läpivieminen
väkisin kontaktissa ympäristön kanssa (ei
sama kuin torjuminen).

3

10

Imitoiminen

= toiminnan jäljitteleminen toisella hetkellä,
toisessa asiayhteydessä, ilman suoraa
esimerkkiä.

3

11

Samastuminen

= itsensä samastaminen toiseen ihmiseen niin,
että ajattelee, tuntee ja toimii hänen
laillaan. Tähän sisältyy toisen henkilön
persoonallisuuspiirteiden,
arvojen
ja
roolien omaksuminen. Tämä tapahtuu
tietoisesti ja edellyttää minäkuvaa.

4

1 &2
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12

Mielipiteen kysyminen = pyytää toisen ihmisen mielipidettä, joka voi
olla joko myönteinen tai kielteinen (ei sama
kuin varmistaminen).

4

13

Olla hyödyksi

5

= auttaa oma-aloitteisesti, empatiasta toista
kohtaan. Olla toisen käytettävissä.

Osa-alue 3 Oman itsensä kokeminen vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa
No

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Ympäristö

= ihmiset, esineet ja tila.

2

Sisäiset jännitteet

= jännitteet (esim. nälkä, kipu jne.), jotka
tulevat omasta kehosta ja liittyvät
primaarisiin tarpeisiin (ravinto, lämpö
jne.).

1

3

Tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset
ja muut sukulaiset, naapurit jne.

1

4

Sisäiset ärsykkeet

= omasta kehosta tulevat ärsykkeet: nälkä,
jano, kipu jne.

1

5

Ulkoiset ärsykkeet

= ympäristöstä tulevat ärsykkeet: äänet, valo,
tärinä jne.

1

6

Torjuminen

= kaiken ulkopuolelta tulevan torjuminen,
siitä kieltäytyminen (ei sama kuin
voimakastahtoisuus).

1

7

Symbioosi

= kahden henkilön täydellinen
emotionaalinen sulautuminen.

2

8

Autonomia

= emotionaalinen riippumattomuus,
itsenäisyys.

3

9

Minäkeskeisyys

= oma minä on aina ajatusten
keskipisteenä.

3

10

(Omat) puutteet

= kykenemättömyys täyttää oletettua
normia.

5

109

KÄSITELUETTELO

Osa-alue 4 Suhtautuminen muuttuvaan ympäristöön –
esinepysyvyys
No

Käsite

Kuvaus

1

Esinepysyvyys

= mentaalisen kuvan säilyttäminen
kohteesta, joka häviää havaintokentästä.

2

Siirtymäobjekti

= esine, teko tai ääni, jolla on "tärkeää ihmistä"
edustava emotionaalinen arvo. Henkilö
ulkoistaa siihen kiintymyksensä, siteensä
tärkeää ihmistä kohtaan (esim. valokuva,
iltasuukko, pehmolelu).

3

Ympäristö

= ihmiset, esineet ja tila.

4

Mentaalinen kuva

= sisäinen mielikuva jostakusta tai jostakin.

5

Eroahdistus

= hylätyksi tulemisen pelko sillä hetkellä, kun
joutuu eroamaan tärkeästä ihmisestä.

Taso

1
1&2
2
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Osa-alue 5
No

Pelot

Käsite

Kuvaus

1

Pelko

= voimakas tunne, joka valmistaa taistelemaan
tai pakenemaan ("fight & flight") tai saa
jähmettymään paikoilleen.

2

Jähmettyminen

= pelon aiheuttama vaistonvarainen reaktio
olla liikkumatta, lamaantuminen pelosta.
On automatisoitu reaktio, kuten
taisteleminen tai pakeneminenkin. "Fight–
flight–freeze"-reaktiot voidaan nähdä
epätyypillisinä pelon ja stressin ilmauksina.

1

3

Kontrolloimaton
aggressiivisuus

= suuntaamaton, kontrolloimaton
aggressiivinen purkaus, joka ei ole
suhteessa syyhyn.

1

4

Eroahdistus

= hylätyksi tulemisen pelko sillä hetkellä, kun
joutuu eroamaan "tärkeästä ihmisestä".

2

5

Tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset ja
muut sukulaiset, naapurit jne.

2

6

Autonomia

7

Epäonnistumisen
pelko

= epäonnistumisen pelko, jonka taustalla on
epävarmuus omista mahdollisuuksista ja
rajoituksista, niin että suoritukset kärsivät
siitä pahasti.

4

8

Vertaiset

= henkilöt, jotka ovat vastaavalla
kognitiivisella tai emotionaalisella
kehitystasolla: asuintoverit, luokkatoverit,
ryhmätoverit, ikätoverit, ystävät,
työtoverit, sukulaiset (lapset),
tuttavat järjestötoiminnassa jne.

5

9

Sosiaalinen pelko

= pelko, että menettää kasvonsa
epäonnistuessaan. Juontuu omien
mahdollisuuksien ja rajoitusten
tuntemuksista pohjautuen aikaisempiin
kokemuksiin.

5

10

Realistiset pelot

= mahdollisten, todellisten uhkien pelko.

5

= emotionaalinen riippumattomuus,
itsenäisyys.

Taso

3
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Osa-alue 6
No

Suhtautuminen "vertaisiinsa"

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Vertaiset

= henkilöt, jotka ovat vastaavalla
kognitiivisella tai emotionaalisella
kehitystasolla: asuintoverit, luokkatoverit,
ryhmätoverit, ikätoverit, ystävät,
työtoverit, sukulaiset (lapset),
tuttavat järjestötoiminnassa jne.

2

Matkia

= jäljitellä yksinkertaisia toimintoja
kirjaimellisesti ymmärtämättä juurikaan,
missä yhteydessä (ja miksi) niin tehdään,
toiminnan olematta oikeasti
funktionaalista. Toiminta tapahtuu
samanaikaisesti, matkittavan kohteen
ollessa läsnä.

3

Orastava empatiakyky = toisten tunteet osataan jo tunnistaa, mutta
reaktio niihin lähtee vielä pääasiassa
omasta tunnemaailmasta.

4

4

Yhteistyö

= asioiden tekeminen yhdessä toisiaan
kunnioittaen, toisen herkät kohdat,
mahdollisuudet, toiveet huomioon
ottaen.

5

5

Ystävyys

= vastavuoroinen empaattinen suhde,
läheinen luottamus- tai tunnesuhde
kahden tai useamman toisistaan
pitävän henkilön välillä.

5

6

Empatia,
empatiakyky

= kyky asettua toisen ajatus- ja
tunnemaailmaan.

5

7

Lojaalius

= ehdoton uskollisuus henkilölle tai idealle.

5

2
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Osa-alue 7
No

Suhtautuminen esineisiin

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Keräillä

= ottaa esineitä mukaan ilman tarkoitusta
muodostaa niistä varsinaista kokoelmaa.

1&2

2

Stereotyyppinen

= aina samanlainen, toistava, toistuva.

1

3

Käsitellä (jotakin)

= tarttua, koskettaa, siirtää tms. jotakin
vahingossa, mutta ei käyttää sitä
mihinkään tarkoitukseen.

2

4

Symboliesine

= tavara saa toisen merkityksen (esim.
nukkea kutsutaan äidiksi, kynää käytetään
pyssynä jne.)

3

5

Symbolileikki

= jonkin tilanteen jäljittelemistä käyttäen
välineenä materiaalia, joka saa uuden
merkityksen (esim. banaania käytetään
revolverina).

3

6

Kokeilla

= kokeilla jotain päämäärätietoisesti. Tähän
sisältyy myös kokeilun tuloksista
oppiminen.

3

7

Luova

= kekseliäs, uudistava, uutta tekevä – ei
tarkoita tässä taiteellista.

4

8

Prosessi

= osavaiheiden sarja.

4

9

Tekninen
leikkikalu/
materiaali

= pienoismallit, rakennussarjat, legot,
työkalut, koneet, tietokoneet, kännykkä
jne.

4

10

Produktiivinen

= osaa miettiä lopputulosta ja
toiminnallisuutta.

5
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Osa-alue 8
No

Kommunikaatio

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Kommunikaatio

= viestien välittämistä henkilöltä toiselle.

2

Ei-kielellinen viestintä

= tiedon, tunteiden, toiveiden jne.
välittäminen kieltä käyttämättä, muilla
keinoilla kuin kielen avulla.

3

Sisäiset jännitteet

= jännitteet (esim. nälkä, kipu jne.), jotka
tulevat omasta kehosta ja liittyvät
perustarpeisiin.

1

4

Epävakaus

= raiteiltaan joutuminen, tasapainon tai
sopusoinnun rikkoutuminen,
ylikuormittuminen.

1

5

Tyhjä/merkityksetön
puhe

= päällepäin sisällötön puhe, joka on muilta
omaksuttua ja jonka ainoa tarkoitus on
täyttää kontaktihetki.

6

Stereotyyppinen

= aina samanlainen, toistava, toistuva.

7

Matkia

= jäljitellä yksinkertaisia toimintoja
kirjaimellisesti ymmärtämättä juurikaan,
missä yhteydessä (ja miksi) niin tehdään,
toiminnan olematta oikeasti
funktionaalista. Toiminta tapahtuu
samanaikaisesti, matkittavan kohteen
ollessa läsnä.

8

Toistuva

= aina uudelleen kertautuva.

2

9

Viestiminen
osoittamalla

= kommunikoiminen osoittamisen keinoin.

2

10

Imitoiminen

= toiminnan jäljitteleminen toisella
hetkellä, toisessa asiayhteydessä,
ilman suoraa esimerkkiä.

3

11

Luova

= kekseliäs, uudistava, uutta tekevä – ei
tarkoita tässä taiteellista.

4

12

Dialogi

= keskustelu.

5

13

Realiteettitaju

= todellisuuden testaus, kuvitelmien
hylkääminen.

5

14

Keskustella

= vaihtaa ajatuksia, mielipiteitä, näkemyksiä.

5

1&2

1
1&2
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Osa-alue 9

Tunteiden eriytyminen

No

Käsite

Kuvaus

1

Liiketunto
(proprioseptio)

= elimistön kyky havaita oman kehon ja
ruumiinosien asema ja liike. Esimerkiksi
tunne, joka syntyy siitä, että raajoja
liikuttaa joku muu.

1

2

Aistitiedon käsittely

= ärsykkeiden vastaanottaminen
aisteilla, tunnistaminen, valikointi,
niihin reagoiminen ja niiden
järjestäminen.

1

3

Kiintymys

= kestävä tunnepitoinen suhde lapsen ja yhden
tai useamman huoltajan välillä.

1

4

Stereotyyppinen

= aina samanlainen, toistava, toistuva.

1

5

Hyvä/epämukava olo

= positiivisia ja negatiivisia tunteita, joissa
kuitenkin on vain vähän eriytymistä ja
vivahteita.

2

6

Tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset ja
muut sukulaiset, naapurit jne.

2

7

Rakkaus

= syvä kiintymys jotakuta kohtaan.

2

8

Ylpeys

= tunne, joka antaa halun näyttää, että on
tehnyt jotain hyvin tai omistaa jotain
hienoa. Myös tunne, että on itse
arvokkaampi kuin joku toinen.

3

9

Mustasukkaisuus

= mielentila tai tunne, että haluaa saada
jotain, minkä joku toinenkin on saanut, tai
toivoo, ettei toisella olisi sitä. Tämä voi
kohdistua niin tavaraan, ominaisuuksiin
kuin ihmissuhteisiinkin.

3

10

Autonomia

= emotionaalinen riippumattomuus,
itsenäisyys.

3

11

Orastava empatiakyky = toisten tunteet osataan jo tunnistaa, mutta
reaktio niihin lähtee vielä pääasiassa
omasta tunnemaailmasta.

4

12

Orastava häpeä

4

= kainous, joka juontuu itsensä vertaamisesta
toisiin. Myös orastava häpeän tunne
omasta kehosta. Häpeä on yhteydessä
sosiaalisiin ja kulttuurisiin sääntöihin.

Taso
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No

Käsite

Kuvaus

Taso

13

Epäonnistumisen
pelko

= epäonnistumisen pelko, jonka taustalla on
epävarmuus omista mahdollisuuksista ja
rajoituksista. Suoritukset saattavat kärsiä
tästä pahasti. Tätä ei saa sekoittaa
muutoksen, tuntemattoman pelkoon.

4

14

Empatia

= kyky asettua toisen ajatus- ja
tunnemaailmaan.

5

15

Syyllisyydentunteisiin
vetoaminen

= enemmän kuin vain anteeksi pyytäminen
mahdollisen rangaistuksen pelossa tai
koska se kuuluu asiaan. Syyllisyydentunne
= epämukava tunne jonkin tehdyn tai
tekemättä jätetyn asian takia.

16

Sosiaalinen pelko

= pelko, että menettää kasvonsa
epäonnistuessaan. Juontuu omien
mahdollisuuksien ja rajoitusten
tuntemuksista pohjautuen aikaisempiin
kokemuksiin. Sosiaalinen pelko juontuu
pelosta näyttäytyä heikkona toisten
silmissä.

5

17

Vertaiset

= henkilöt, jotka ovat vastaavalla
kognitiivisella tai emotionaalisella
kehitystasolla: asuintoverit, luokkatoverit,
ryhmätoverit, ikätoverit, ystävät,
työtoverit, sukulaiset (lapset),
tuttavat järjestötoiminnassa jne.

5
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Osa-alue 10
No

Aggression säätely

Käsite

Kuvaus

Vaihe

1

Coping-mekanismit

= toimintamalli selvitä elämässä eteen
tulevista ongelmista. Copingmekanismit liittyvät mm. kykyyn
käsitellä tunteita ja hallita
tunnereaktioita.

2

Vireystila (arousal)

= keskushermoston ja autonomisen
hermoston aktivoitumistila, aivojen
aktivoituminen tietoisuuden tai
huomiokyvyn terävöittämiseksi, tila, jossa
aistit ovat avoinna ulkoisille vaikutteille.

3

Tunneperäinen
aggressio

= frustraatiosta (turhautumisesta) lähtevä
aggressio

4

Tavoitteellinen
aggressio

= aggressio, jolla on päämäärä, jolla
halutaan saavuttaa jotain.

5

Itseä vahingoittava
käyttäytyminen

= käyttäytyminen, joka vahingoittaa tahallisesti
omaa kehoa fyysisesti tai psyykkisesti.

1

6

Ympäristö

= ihmiset, esineet ja tila.

2

7

Vertaiset

= henkilöt, jotka ovat vastaavalla
kognitiivisella tai emotionaalisella
kehitystasolla: asuintoverit, luokkatoverit,
ryhmätoverit, ikätoverit, ystävät,
työtoverit, sukulaiset (lapset),
tuttavat järjestötoiminnassa jne.

4

8

Sosiaalinen pelko

= pelko, että menettää kasvonsa
epäonnistuessaan. Juontuu omien
mahdollisuuksien ja rajoitusten
tuntemuksista pohjautuen aikaisempiin
kokemuksiin.

5

9

Sublimointi

= torjuntamekanismi, joka muuntaa
perusvietit sosiaalisesti tai
yhteiskunnallisesti hyväksytympiin
ilmaisumuotoihin (esim. työ, taide,
harrastukset).
Tässä tapauksessa fyysisen aggression voi
korvata toinen aggression muoto (esim.
valehtelu, varastaminen, karkaaminen
jne.).

5

2, 3, 4 & 5
3, 4 & 5
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Osa-alue 11
No

Vapaan ajan käyttö – leikin kehittyminen

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Perusvireys

= aktivoituminen aistien kautta.

1

2

Aistimuksellinen,
aistimuspohjainen

= toiminta perustuu tuntoaistiin,
kokemiseen, ja tapahtuu
muotoilemattomilla materiaaleilla. Leikin
välineet ovat suoraan havaittavissa.

1

3

Sensomotorinen

= toiminta liittyy aistitiedon ja
liikeärsykkeiden yhteyksien kehittymiseen
(esim. keinuminen).

1

4

Käsitellä (jotakin)

= tarttua, koskettaa, siirtää tms. jotakin
vahingossa, mutta ei käyttää sitä
mihinkään tarkoitukseen.

2

5

Yksinkertainen
liikuntaleikki

= juokseminen tai käveleminen leikkikentän
ympäri tms.

2

6

Määräämisleikki

= leikki, jossa haluaa määrätä itse, mitä
leikitään, miten leikki päättyy, kuka on
vuorossa.

3

7

Osallistuva
jäljittelyleikki

= imitaatio, johon yhdistyy oma osuus, ei
enää pelkkää kirjaimellista jäljittelyä.

3

8

Symbolileikki

= jonkin tilanteen jäljittelemistä käyttäen
välineenä materiaalia, joka saa uuden
merkityksen (esim. banaania käytetään
revolverina).

3

9

Vertaiset

= henkilöt, jotka ovat vastaavalla
kognitiivisella tai emotionaalisella
kehitystasolla: asuintoverit, luokkatoverit,
ryhmätoverit, ikätoverit, ystävät,
työtoverit, sukulaiset (lapset), tuttavat
järjestötoiminnassa jne.

4

10

Luova

= kekseliäs, uudistava, uutta tekevä – ei
tarkoita tässä taiteellista.

4

11

Vuorovaikutusleikki

= tarkoituksena on muodostaa kontakti
eri osapuolten välillä: toiminnan
yhteen sovittamista, toisiinsa
reagoimista asiaankuuluvasti.

4

12

Assosiatiivinen
ajattelu

= ajattelu, jossa luodaan yhteyksiä asioiden
välille.

4

13

Konstruktiivinen

= rakentava.

5

14

Produktiivinen

= osaa miettiä lopputulosta ja
toiminnallisuutta.

5

118
15

Sosiaalinen leikki

= leikki, jossa koetaan ja ilmaistaan
sosiaalisia vuorovaikutustilanteita.

16

Yhteistyöhaluinen

= yhteistyöhön pyrkivä.

Osa-alue 12
No

KÄSITELUETTELO
5
5

Moraalin kehittyminen

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Omatunto

= sisäinen käsitys hyvästä ja pahasta.

2

Empatia

= kyky asettua toisen ajatus- ja
tunnemaailmaan.

3

Moraalin taju

= kyky käsittää, mitä yleisesti pidetään
oikeana.

4

Tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset ja
muut sukulaiset, naapurit jne.

1

5

Ulkoinen motivaatio

= motivaatio, joka lähtee henkilön
ulkopuolelta.

3

6

Auktoriteetti

= henkilö, jolla on valtuus tehdä päätöksiä,
käyttää määräysvaltaa.

3

7

Orastava empatiakyky

= toisten tunteet osataan jo tunnistaa, mutta
niihin reagoiminen lähtee vielä pääasiassa
omasta tunnemaailmasta. Oma
tärkeysjärjestys on vielä etusijalla.

7

8

Sisäinen motivaatio

= henkilöstä itsestään lähtevä motivaatio.

4

9

Sisäinen arvo- ja
normijärjestelmä

5

10

Introspektio

= sisäinen, omaksuttu, opittu – eri asia kuin
henkilökohtainen arvo- ja
normijärjestelmä, joka kehittyy vasta
murrosiästä alkaen.
= sisäinen itsensä havainnointi.

11

Reflektio

= tarkastelu, pohtiminen, punnitseminen.

5

12

Yleinen moraali

= yleisesti vallitsevat hyvät tavat ja
käytännöt.

5

5
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Osa-alue 13
No

Tunteiden säätely

Käsite

Kuvaus

Taso

1

Negatiiviset tunteet

= tunteet, jotka estävät normaalin
toimimisen.

2

Vireystila (arousal)

= keskushermoston ja autonomisen
hermoston aktivoitumistila, aivojen
aktivoituminen tietoisuuden tai
huomiokyvyn terävöittämiseksi, tila, jossa
aistit ovat avoinna ulkoisille vaikutteille.

3

Tunnetila (affect)

= tunne, emootio.

4

Itsesäätely

= oman tunneilmaisun sääteleminen
tarkoituksenmukaisesti, esim. itku.

5

Yhteissäätely

= vastavuoroinen tai interaktiivinen säätely.

6

Coping-mekanismit

7

Ympäristö

= ihmiset, esineet ja tila.

8

Autonominen
hermosto

= säätelee automaattisesti lähes kaikkia
tiedostamattomia toimintoja ja prosesseja
kehossa, kuten hengitystä, sydämen
sykettä, verenpainetta, energiantuotantoa,
ruoansulatusta ja aineenvaihduntaa. Näitä
toimintoja ei tarvitse miettiä. Autonomisen
hermoston toiminta ei riipu omasta
tahdosta. Siihen voi vaikuttaa vain
epäsuorasti.

1

9

Asento- ja
liiketuntemus

= tunne, joka syntyy siitä, että jokin tai joku
muu liikuttaa omaa kehoa.

1

10

Heijaaminen

= vartalon liikutteleminen hiljaa edestakaisin.

1

11

Emotionaalinen
itseapu

= toiminta emotionaalisen hyvinvoinnin
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi

1, 2, 3, 4
&5

12

Stereotyyppinen

= aina samanlainen, toistava, toistuva.

1

13

Itsensä keinuttaminen = toistava, monotoninen, rytmikäs
vartalon liike (rocking, body rocking).
Itsensä keinuttaminen on
voimakkaampi liike kuin heijaaminen.

= toimintamalli selvitä elämässä eteen
tulevista ongelmista. Copingmekanismit liittyvät mm. kykyyn
käsitellä tunteita ja hallita
tunnereaktioita.

1
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Käsite

Kuvaus

Taso

14

Tärkeät ihmiset

= kiintymyshahmot, vanhemmat, ohjaajat.
Heitä voivat olla myös tärkeät sisarukset
ja muut sukulaiset, naapurit jne.

2

15

Uhmakas

= kapinoiva

3

16

Motivoida

= ja ohjata henkilön käyttäytymistä ulkopuolelta
/ ympäristöstä tulevilla tekijöillä,
houkuttimilla ja vaikuttimilla (esim.
palkitseminen jne.).

3

17

Empatia

= kyky asettua toisen ajatus- ja
tunnemaailmaan.

5

LOPUKSI

2

Haluamme kehittää SEO-R :sta luotettavan ja validin arviointityökalun, jolla on suuri
kliininen arvo. Ensisijaisesti sitä ei edelleenkään ole tarkoitettu luokittelevaksi
diagnosointityökaluksi vaan pohjaksi vammaistuen suunnittelulle, niin että ympäristö voi
ottaa asiakkaiden emotionaaliset perustarpeet huomioon entistä paremmin. Siinä ehkä on
syy, miksi työkalua sovelletaan jo niin laajalti Belgiassa ja Alankomaissa. Psykometrinen
tutkimus on todistanut, että SEO-R² on riittävän käyttökelpoinen, ymmärrettävä ja
relevantti (Vandervelde ym., painossa). Arviointiasteikon tekijät haluavat yhdessä SENSEO-ryhmän (SEN vzw) sekä Gentin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa optimoida
arviointityökalua edelleen, mm. keräämällä mahdollisimman monta anonyymia SEO-R²2
profiilia (ks. www.sen-seo.be) ja tutkimalla niitä kohdistetusti. SEO-R :n kehittäjät ovat
mukana myös lupaavassa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jonka kohteena on SEDShort (Scale for Emotional Development - Short) (Sappok, Morisse, Claes, Poppe, Došen,
Vandevelde 2015), SEO-R2:n lyhennetty versio. Tämä työkalu, jota kehitetään ennemmin
objektiivista arviointia, klassifiointia, diagnosointia ja tieteellistä tutkimusta varten, tulee
2
täydentämään SEO-R :ta.
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