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Itsesäätelyn suppea oppimäärä

Kärsivällinen ei ole Eevi eikä Eeli, tai oikeastaan kukaan,

riihikuivaa ruutia saimme kaikki liikaa itseemme mukaan,

ja nyt kuplivassa vedessä kiehuvan mielen,

surevan sfinksin kanssa kilpaa sappea nielen,

ja mietin, että jos

nyrkeilläni lyömättä laaksoon asti jaksan,

kasvattajieni kärsimykset monin verroin takaisin maksan,

ja aurinko nousee takaa ilmastonmuutoksen,

korjattuani globaalisti kroonistuneen empatian puutoksen.

Niki 2019  (Eevi ja Eeli 2018 suosituimmat nimet)



Mitä on itsesäätely?

• https://positiivinenkasvatus.com/2018/03/20/lapsen-itsesaately-miten-tukea-
lapsen-itsesaatelya/

• Tuossa linkissä on parempi esitys kuin mihin itse tulen koskaan pystymään--
lukekaa se

• Miksi ette ravaa nyt ympäriinsä, kiljahtele impulssien mukaan reaaliajassa tai supise 
omia höpinöitänne jatkuvalla syötöllä?

• ------ säätelette itseänne odotustenne ja parhaan ymmärryksenne mukaisesti

• Tätä kaikkea lapset eivät välttämättä osaa tehdä. Kehittymisrytmit uniikkeja.

https://positiivinenkasvatus.com/2018/03/20/lapsen-itsesaately-miten-tukea-lapsen-itsesaatelya/


Mitä on itsesäätely?

• Kykyä adaptoitua ympäristön odotuksiin

• Kykyä käyttäytyä oman edun mukaisesti kulloisessakin ympäristössä

• Kykyä ottaa tarvittaessa tahdonalainen yliote ruumiin ja sielun välittömistä impulsseista

• Myös kykyä disinhibitioon (kykyä heittäytyä, sekoilla yms…)

• Kykyä tunnistaa tunteiden syy-seurauskytköksiä omiin sisältä pulppuaviin impulsseihin

• Huom! On sitten aivan eri asia, mihin suuntaan hyvä itsesäätelytaidosta laivaa vie- ei ole 
selvää, että hyvin itseään säätelevä lapsi aina käyttäytyy toiveiden mukaan (CD, OD etc.)



Itsesäätelyn ongelmat 

• ”Infants and young children cannot regulate their emotions on their own, they need loving
adults in their lives to help them immediately regulate their emotions and behaviors and 
learn skills to do so independently. With practice and support, young children can learn skills
that will help them self-regulate.” (lähde: Googlehaku-”self regulation of  infants”
https://www.canr.msu.edu › news › self-regulation-for-infants-and-toddlers)

• Itsesäätelytaitoja siis opitaan paljolti ”apinoiden”

• Jos mallit ovat rikki, kehittyvät lapset huteriksi itsesäätelijoiksi

• Tämä taas tietää ongelmia myöhemmissä elämänvaiheissa

• Varhaiskasvatuksen ja harrastusten tervehdyttävä rooli kun geenit ja perhe ovat 
anniltaan köyhiä

https://www.canr.msu.edu/news/self-regulation-for-infants-and-toddlers


Miten tunnistaa ongelmatapaukset?

• Db-mittari

• Vanhempien tuska neuvolassa yms.

• Varhaiskasvatuksen/koulun näkemykset/huoli

• The criteria for infants and children with regulatory disorders include the following (J Psychol Clin Psychiatry 2017, 7(2)).

• High irritability with very poor self-calming capacities 

• Significant sleep and/or eating problems 

• Cognitive disorganization, motivational problems, ineffective problem solving abilities, and poor attention (oppimisvaikeudet, 
kehittymässä oleva ADHD?) 

• Mood regulation problems that may “result” (“” oma lisäys) in bipolar disorder, depression, and/or anxiety 

• Sensory processing deficits usually with hypersensitivities to touch, movement, sights, or sounds 

• Coping deficits with poor distress tolerance 



Itsesäätelyn ongelmat-miten toimia?

• Was zu tun?

• Be responsive. Pay attention to their needs and their cues, and respond. For example, if  the room is too loud, take your child to another 
room; lights are too bright, turn them down

• Be patient. Self-regulation is an advanced skill and it takes a long time to develop. Children need lots of  practice and grace as they try to 
master this important skill. Give them opportunities to practice self-regulation and be understanding when they struggle. Young children 
can’t regulate themselves alone, they need the adults around them to help them navigate strong emotions

• Talk about emotions

• Sooth and help them self-sooth

• Keep a routine

• Kuinka kukaan voi oppia näin vaikean asian? Kannattaa muistaa, että terve tasapainoinen toimii useimmiten kasvattajana oikein
vaistonvaraisesti ja että useilla aikuisillakin on ongelmia tässä

• Vanhempien elämänhallintaongelmien hoitoon saattaminen (PSY, juominen, velat, rikollisuus etc.)

• PENE, TT-ryhmät, PT (itsesäätely ontuu jos puhe lagaa), lastenneurologi, neuropsykologi etc.



Miten toimia?

• Ei lapsen, ei aikuisten vika! 

• Neutraali, syyllistämätön ja asiantuntevan suora suhtautuminen sytyttää helpoimmin 
muutokseen johtavan ”sairaudentunnon”

• Vaikeimmat itsesäätelyongelmat nuorilla lapsilla ovat prognostisesti lyijynpainava 
lasti

• Mitä enemmän lapsella on käytökseltään ennakoitavissa olevia empaattisia, jämäköitä 
ja itsensä hillitsemään kykeneviä aikuisia vierellään, sitä parempi!

• Helppoa kuin heinänteko, mutta vaikeaa kuin kamelin matka neulansilmän läpi


