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Ihmisen psyykkinen kehitys 
 
- Psyykkinen kehitys tarkoittaa psyykkisissä toiminnoissa ja tavoitteellisessa toiminnassa tapahtuvia 

kehityksellisiä muutoksia. 

- Minä tarkoittaa psyykkisiä toimintoja, jotka yksilö kokee voivansa itse tuottaa. 

o Ihminen pyrkii aina siihen, että säilyttäisi tunteen itsensä määräämisestä. 

- Minäkokemus tarkoittaa yksilölle tärkeitä mielikuvia, tunteita ja toiveita suhteessa toisiin ihmisiin. 

- Kehitykseen vaikuttavat perimä, kypsyminen, ympäristön virikkeet ja oppimiskokemukset. 

- Ihmisen persoonallisuuden kehitys jatkuu koko elinkaaren ajan. 

- Ihmisen elämänkaari ja sen aikana tapahtuva psyykkinen kehitys voidaan jakaa vaiheisiin esimerkiksi 

seuraavasti: 

o Syntymä ja toimintavalmiudet: Ihmislapsi syntyy tiettyjen toimintavalmiuksien kera, joita ovat 

esimerkiksi refleksitoiminnot, valmius havaita maailmaa sekä valmius vuorovaikutukseen 

ihmisyhteisönsä kanssa. 

o Varhaislapsuus (n. 0-6 vuotta): Lapsen persoonallisuus kehittyy merkittävästi, kun kokemus 

itsestä erillisenä olentona kehittyy ja kun lapsen elinpiiri laajenee perheen ulkopuolelle. 

o Koulu- ja nuoruusikä (n. 7-20 vuotta): Yksilöä muuttavat ja kehittävät erityisesti 

ajattelutoimintojen ja persoonallisuuden muutokset sekä seksuaalisen kypsyyden 

saavuttaminen. Itsenäisyyden ja tarvitsevuuden ristiriidan hallinnan keinot muodostavat 

perustan yksilön toimivalle itsesäätelylle. 

o Aikuisikä (n. 20-65 vuotta): Yksilö kohtaa erilaisia haasteita ja muutoksia, jotka suuntaavat 

häntä henkilökohtaiseen itsensä kehittämiseen. 

o Vanhuusikä: Psyykkiset toiminnot hidastuvat vähitellen, mutta elämänkokemus johtaa usein 

syvän elämänotteen kehittymiseen. 

 

Psyykkinen kehitys osa-alueisiin eriteltynä 
 

Varhaislapsuus (n. 0-6 vuotta) 
 
- Ajattelutoimintojen kehittyminen (kognitiivinen kehitys) 

o Ensimmäisessä vaiheessa pienelle lapselle muodostuu sisäisiä malleja, jotka toimivat 

pohjana ajattelun kehitykselle.  

 Sisäiset mallit ovat johdonmukaisesti toistuvien asioiden ja tapahtumien myötä 

muodostuvia kaavoja siitä, miten ihminen odottaa asioiden todennäköisesti 

tapahtuvan tai kuuluvan toteuttaa. 
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o Lapsi alkaa toimia mielikuvien varassa ja kykenee vähitellen ymmärtämään ajan, paikan ja 

syy-seurauksen käsitteiden alkeita. 

o Puhumaan oppiminen siirtää samalla lapsen käyttämään symboleja ajattelun ja viestinnän 

välineinä. 

o Konkreettiset havainnot ohjaavat kuitenkin vielä usein lapsen ajattelua.  

o Lapsen kyky keskittyä ja kuunnella ohjeita kehittyvät vähitellen. 

 3-4 -vuotias alkaa kyetä kuuntelemaan tarinaa. 

 Noin 3-5-vuotias kykenee keskittymään yhteen tehtävään kerrallaan. 

o Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus kehittyvät. 

 Noin 5-6-vuotias osoittaa suunnitelmallisuutta toiminnassaan. 

o Noin 6-vuotias piirtää 5-6 -osaisen ihmisen. 

 
- Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen (sosioemotionaalinen kehitys) 

o Varhaislapsuuden kiinteiden ja turvallisten hoitosuhteiden myötä syntyvä perusturvallisuus 

tarkoittaa lapsen kokemusta siitä, että vanhemmat rakastavat ja arvostavat häntä. 

o Vanhempien rakkaus ja arvostus siirtyvät vähitellen lapsen arvostukseksi ja kunnioitukseksi 

omaa ihmisarvoaan kohtaan. 

o Varhaislapsuudessa tunteiden säätelyn kehitystehtävä lapsilla liittyy omien ja toisten ihmisten 

tunteiden ja käyttäytymisen tunnistamiseen. 

o Ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi ei osaa tulkita tunteitaan; hän ei ymmärrä omien ja 

muiden tunteiden eroa. 

o Vähitellen lapsi oppii pienten pettymysten avulla kestämään jännitettä ja odottamaan 

tyydytyksen tunnetta. 

o Keskimäärin toisena ikävuotenaan lapsi alkaa reagoida toisten ihmisten tunteisiin ja saattaa 

esimerkiksi pyrkiä lohduttamaan. 

o Lapsi turhautuu helposti ja näyttää voimakkaita tunteita. 

o Keskimäärin kolmannen ikävuoden aikana lapsi alkaa itsenäistyä irtautumalla kiinteästä 

suhteesta vanhempiinsa – vanhempien kestäessä lapsen uhman tunteiden säätely kehittyy ja 

lapsi oppii hyväksymään rajoja. 

o Lapsi kykenee vähitellen ymmärtämään myös toisten haluja ja tavoitteita – pyrkii 

samaistumaan ja muuttaa näin toimintaansa muiden odotusten mukaisesti. 

o Noin 4-vuotias kykenee leikkimään toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. 

o Toistuvat ja voimakkaat tunnekokemukset jättävät jo pysyviä jälkiä yksilön aivojen 

muokkautuviin rakenteisiin. 

o Kohti kouluikää siirtyessään lapsi oppii tunnistamaan ristiriitaisia tunteita ja monia 

samanaikaisia tunteita.  
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o Lapsi myös ennakoi tunteitaan, hallitsee tunteitaan epävarmoissakin tilanteissa sekä pystyy 

puhumaan tunteistaan. 

o Noin 5-vuotias leikkii roolileikkejä ja kertoo tarinoita. 

o Noin 6-vuotias kykenee toimimaan itsenäisesti kaveriryhmässä 

 

Kouluikä (n. 7-12 vuotta) 
 
- Ajattelutoimintojen kehittyminen (kognitiivinen kehitys) 

o Lapsi kykenee alkeelliseen loogiseen ajatteluun. 

o Lapsi pyrkii johdonmukaisuuteen ja asioiden luokitteluun. 

o Edelleen lapsi tukeutuu helposti havaintoihin kussakin hetkessä muistin sijaan. 

o Toiminnan ohjaus kehittyy harppauksin, kun lapsi kykenee sisäisen puheen avulla ohjaamaan 

itseään ilman ulkoista ohjausta. 

o 5-7 –vuotias erottaa vasemman ja oikean puolen toisistaan. 

o Noin 7-vuotias kykenee keskittymään yli 30 minuuttia yhtäjaksoisesti. 

 

- Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen (sosioemotionaalinen kehitys) 

o Kouluiässä lapsi kehittyy kyvyissään tulla toimeen muiden lasten kanssa ja jakaa huomiota. 

o Kyky sietää arvostelua kehittyy. 

o Kaverien ja harrastusten merkitys kasvaa tärkeäksi sosiaalisen kehityksen välineeksi. 

 

Nuoruusikä (n. 12–20 -vuotta) 
 
- Ajattelutoimintojen kehittyminen (kognitiivinen kehitys) 

o Nuoruusiässä ajattelu saavuttaa aikuisen päättelytason. 

o Nuori kykenee abstraktiin ajatteluun. 

o Nuori kykenee arvioimaan myös omaa ajatteluaan kriittisesti. 

 

- Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen (sosioemotionaalinen kehitys) 

o Nuoruusiässä tapahtuu uudenlainen itsenäistyminen oman identiteetin etsimisen ja 

löytämisen myötä. 

o Lapsuuden vuorovaikutusmielikuvat suhteessa muihin ihmisiin eivät enää riitä, vaan nuori 

hakeutuu suurten kehollisten ja psyykkisten muutosten myötä ikätoverien seuraan 

muokatakseen identiteettiään ja irtautuakseen vanhemmistaan. 

o Nuori muodostaa omaa maailmankuvaansa ja elämänkatsomustaan. 

o Nuori lujittaa sosiaalista identiteettiään ja kykenee vähitellen pysyvään ihmissuhteeseen. 

o Siirtyessään kohti aikuisuutta, yksilö kehittyy opiskelun ja työn avulla oman yhteisönsä 

täysivaltaiseksi jäseneksi. 


