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Mentalisaati
o auttaa 
perhearjessa



Peter Fonagy, PhD, FBA, Anna Freud Centre, London. 

Taustalla psykoanalyyttinen ja kognitiivinen 
teoria,
kiintymyssuhdeteoria ja kehityspsykologia
• Keskeiset kehittäjät P. Fonagy ja A. Bateman
• Vanhemmuusteorian kehittäjä: Arietta Slade
• Taustalla vankkaa tutkimusnäyttöä

Mentalisaation taustaa

Arietta Slade, Ph.D., Yale Child Study Center

Mirjam Kalland
• KT, Helsingin yliopisto, 
MLL:n puheenjohtaja



Mitä on 
mentalisaatio?



Mentalisaatio on
• Näkyvän käyttäytymisen taakse kurkistamista

• Kiinnostusta lapsen ja vanhemman tunteita, ajatuksia, aikeita 
ja toiveita kohtaan

• Kykyä nähdä lapsen ja vanhempien erilaisuus ja erillisyys

• Lempeää ja hyväntahtoista asennoitumista niin lasta, 
vanhempaa kuin itseään kohtaan



Mentalisaatio on myös
• Ymmärrystä, ettei toisen mieltä voi  lukea

• Kykyä antaa anteeksi ja suvaita konfliktia

• Pysähtymistä, ajattelemista ja uteliasta ihmettelemistä

”En ollut ajatellut tuota.. Mutta..

ehkä se oli niin, että Kalle ajatteli…”



Mentalisaatiokyky
• Jokaisella vanhemmalla erilainen

• Sen kehittyminen edellyttää, että itseä on 
kannateltu riittävästi aikuisen mielessä 
omissa varhaisissa vuorovaikutus- ja 
kiintymyssuhteissa

• Vaihtelee eri ihmissuhteissa: Vaikeinta 
läheisissä suhteissa, oman puolison, oman 
lapsen tai omien vanhempien kanssa

• Stressi tai lapsiperheen vaikea elämäntilanne 
voivat heikentää tilapäisesti



Mentalisaation
merkitys

• Edellytys ihmissuhteiden toimivuudelle

• Väärinymmärrysten ymmärtäminen & 
korjaaminen

• Suojaa trauma- ja kriisitilanteissa

• Psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivi

MLL:n mentalisaatioperustainen
vanhempainryhmätoiminta



Vanhemman hyvä 
mentalisaatiokyky on 
yhteydessä 

• hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa

• lapsen turvalliseen kiintymykseen

• lapsen suotuisaan kognitiiviseen kehitykseen

• lapsen tunne-elämän kehitykseen sekä lapsen omaan mentalisaatiokykyyn

• herkkyyteen ja tarkkuuteen lapsen viesteille
(Pajulo, Salo & Pyykkönen, 2015; Kalland 2014). 

➢Ymmärrykselle tulkita lasta riittävän usein oikein sekä

MLL:n mentalisaatioperustainen
vanhempainryhmätoiminta



Miksi mentalisaatio?

• Koska siihen perustuu meidän kykymme navigoida 
sosiaalisessa maailmassa –Patrick Luyten

• Avain hyviin ihmissuhteisiin – Mattila & Rantala

• Ihmissuhteiden supervoima – Maaret Kallio
MLL:n mentalisaatioperustainen

vanhempainryhmätoiminta



Mieti lapsen käytökselle kolme 
erilaista selitystä…
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Mieti vanhemman käytökselle 
kolme - viisi erilaista selitystä…
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Anna Aikaa 
Ajattelulle



Mentalisaatio auttaa vanhemmuudessa
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Vanhempi havainnoi lasta 
ja jaksaa kurkistaa 

käyttäytymisen taakse

Ymmärrys lapsen 
kokemuksesta

Helpompi vastata lapsen 
tarpeisiin (eikä vain reagoida 
ulkoiseen käyttäytymiseen)

Lapsen ja omien reaktioiden 
ennakoiminen helpottuu

Vanhemman ja 
lapsen yhteys 

vahvistuu

Vanhempi haluaa olla enemmän 
lapsensa kanssa ja lapsi 

vanhemman



Miten 
ammattilainen 
voi hyödyntää 
sitä työssään?



Mentalisaation pohjautuvan 

työotteen lähtökohtia
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Lempeys, avoimuus 
ja vastaanottavaisuus

Myönteinen ihmettely
ja uteliaisuus

Miten, millä tavalla? Kerro lisää.

Matka on tärkeä



Mentalisaatio työtapana
Turvallisen suhteen
luomista ja turvan

antamista perheelle

Vanhemman ja lapsen
havainnoimista

Kiinnostusta sekä
lapsen että

vanhemman
kokemuksia kohtaan

Yhdessä pohtimista

Iloa, huumoria ja 
leikkisyyttä

Näkökulmien
vaihtamista



Koulutukset
MLL:n piirit ja keskusjärjestö 
kouluttavat sekä 
mentalisaatioperustaisia Vahvuutta 
vanhemmuuteen – ja Lapsi mielessä 
–vanhempainryhmänohjaajakoulu-
tuksia että muita 
mentalisaatiokoulutuksia. 

Ota yhteyttä MLL:n 
keskusjärjestöön tai oman alueesi 
MLL:n piiriin! 
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Lapset, perheet ja 
mentalisaatio -webinaari

16.11.2021 

mll.fi/lapsetperheetjamentalisaatio

• Marjo Flykt: Lapsen mentalisaatiokyvyn
kehittymisen edellytykset ja esteet

• Johanna Sourander: Vahvuutta 
vanhemmuuteen -perheryhmämalli on 
tutkitusti hyödyllinen

• Maria Wiwe: Teini-ikäisten ja nuorten 
mentalisaatiokatkokset – Kuinka tukea 
niissä?

http://www.mll.fi/lapsetperheetjamentalisaatio


Mentalisaatio perheiden 
kohtaamisessa –kirja: 
http://kauppa.mll.fi/

Hae aiheen mukaan 
mll.fi/aineistokirjasto

Hakusana: mentalisaatio

• Mitä vauva miettii?

• Mielenlukutaitoa

• Vauvavuoden päiväkirja

http://kauppa.mll.fi/
mll.fi/aineistokirjasto


Kysymyksiä ?



Ammattilaisten 
aamukahvit

8.10. klo 8.00–8.30 Mikä vanhempia huolettaa, 
MLL:n Vanhempainpuhelimen ja chatin tiimi

5.11. klo 8.00–8.30 Mistä perheelle lisää
tukiverkkoja? koordinaattori Liisa Ylikojola, MLL



Kiitos! Leppoisaa syksyn alkua!


