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Tiivistelmä 
 
Tämä on tutkimus keski-ikäisten naisten kiintymystyyleistä ja niiden muutoksesta ja 
muuttumattomuudesta. Tutkielman teoreettisena kulmakivenä on Bowlbyn (1969) 
kiintymyssuhdeteoria. Teorian pääasiallisena oletuksena on se, että lapsuuden 
ensimmäiseen hoitajaan ja hoivaajaan muodostunut kiintymystyyli siirtyy 
samanlaatuisena aikuisuuden läheiseen ihmissuhteeseen, eikä siihen ole mahdollista 
saada muutosta. Kohtalokkaalta vaikuttavaa ajatusta on kritisoitu, ja myös tässä 
tutkimuksessa koetellaan Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian pitävyyttä. Tärkein 
tutkimuskysymys on Onko kiintymyssuhdetyylissä havaittavissa samankaltaisuutta tai 
muutosta verrattaessa keskenään lapsuuden läheisintä kiintymyssuhdetta ja 
tämänhetkistä läheisintä ihmissuhdetta, kun kiintymyssuhdetyyliä tarkastellaan naisen 
oman kertomuksen perusteella?  
 
Tutkimusaineisto kerättiin 70 naisen vastauksista. Naiset olivat iältään 29-63-vuotiaita 
ja heidät luokiteltiin kuuluviksi kahteen eri sukupolveen. Kirjallisen kyselyn avulla 
selvitettiin itsearvioon perustuvaa kiintymystyyliä Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) 
kyselyllä. Kysely kietoutui kolmen ajanjakson ympärille: kiintymyssuhde lapsuudessa, 
aikuisuudessa ja tulevaisuudessa. Lisäksi käytettiin avoimia vastauksia kysyttäessä 
naisten tärkeintä kiintymyssuhdetta lapsuudessa, tämän päivän aikuisuudessa sekä 
heidän ajatuksiaan tulevaisuuden kiintymyssuhteestaan.  
 
Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä oli kvantitatiivinen sisällön erittely, joka 
on yksi sisällön analyysin muodoista. Avoimien kysymysten vastauksia sovitettiin ensin 
valmiiseen Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokitukseen 
(Turvallinen, Pelokas, Takertuva, Itseriittoinen). Vastausten sisältöjä ei kuitenkaan 
saatu sovitettua valmiiseen luokitteluun, joten aineistosta muodostettiin 
aineistolähtöisen sisällön erittelyn avulla tutkimukseen sopiva oma luokitus 
(Turvallinen, Turvaton, Neutraali, Luokittelematon).  
 
Verrattaessa keskenään naisten vastauksia lapsuuden hoitajasuhteestaan ja tämän hetken 
parisuhteestaan aineistossa oli sisällöltään muuttumattomiksi arvioituja vastauksia 
lapsuuden ja aikuisuuden välillä 24 ja muuttuneita 46. Verrattaessa keskenään naisten 
vastauksia nykyisestä parisuhteestaan ja parisuhteensa tulevaisuudesta aineistosta 
voitiin erottaa sisällöltään muuttumattomiksi arvioituja vastauksia 37 ja muuttuneita 
vastauksia 33. Tämän tutkimusten naisten kiintymystyyli heidän omien vastaustensa 
sisällön perusteella arvioituna ei vaikuttanut ainoastaan muuttumattomalta kuten 
Bowlby (1969) on esittänyt, vaan muutosta oli havaittavissa enemmän tai yhtä paljon 
kuin muuttumattomuutta.   
 
Asiasanat: Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria, kiintymystyyli, naiset, sukupolvet, muutos, 
muuttumattomuus, sisällön erittely. 
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1 Johdanto 
 

Tutkimukseni aihe perustuu kiinnostukseeni kiintymyssuhteesta (Bowlby 1969) sekä 

sen mahdollisesta vaikutuksesta aikuisuuden läheisiin ihmissuhteisiin (Hazan ja Shaver 

1987). Ihminen ei itse pysty vaikuttamaan siihen, kuka häntä lapsena hoivaa ja antaa 

turvaa. Lapsuuden ensimmäinen kiintymyssuhde ja sen laatu on kuitenkin 

merkityksellinen, koska se näyttää vaikuttavan siihen, miten ihminen suhtautuu 

aikuisuudessa läheisiin ihmisiinsä. (Lewis ja Feiring 1989.) 

 

Ensimmäisen hoivasuhteen vaikutukset myöhemmälle elämälle ovat usein ratkaisevat. 

Luottaako ihminen aikuisena itseensä ja muihin ihmisiin, vai suhtautuuko hän 

varauksellisesti tai pelokkaasti läheisiinsä ja tulevaisuuteensa? Aikuisuuden tärkein 

kiintymyssuhde on useimmiten puoliso, joten Bowlbyn (1969) mukaan lapsuuden 

ensimmäisen hoitajan kanssa muodostunut kiintymyssuhdetyyli siirtyy 

samantyyppisenä juuri tähän aikuisuuden läheisimpään ihmissuhteeseen.  

 

Joidenkin tutkimusten mukaan kiintymyssuhdetyylin on kuitenkin todettu muuttuvan 

positiivisten emotionaalisten kokemusten myötä, mikäli ihminen löytää turvallisen ja 

luotettavan parisuhteen (Crittenden 1995; 367-406; Männikkö 2001a, 124). Myös 

terapian avulla on todettu saatavan aikaan positiivisia muutoksia kiintymyssuhdetyyliin. 

Haluan olla optimistinen ja uskoa siihen, että huolimatta vaikeista lapsuuden 

olosuhteista ihmisellä on mahdollisuus luoda aikuisena itselleen läheisiä ja lämpimiä 

ihmissuhteita sekä suhtautua tulevaisuuteensa luottavaisesti. Tähän muutosoptimismiin 

haluaisin saada vahvistusta ja vastauksia pro gradu -tutkielmani myötä.  

 

Koettelen tässä tutkimuksessani Bowlbyn (1969) hyvin kohtalokkaaltakin kuulostavaa 

teoriaa. Onko todella niin, että ihmisen loppuelämä määräytyy sen mukaan, kuka sattuu 

häntä hoitamaan, hoivaamaan, antamaan suojaa ja ravintoa varhaislapsuudessa? Ovatko 

mahdollisuudet turvallisiin läheisiin ihmissuhteisiin myöhemmissä elämän vaiheissa 

tavallaan menetetyt turvattoman lapsuuden ja siinä olevien turvaa-antamattomien 

ihmissuhteiden myötä? Eikö muutosta suhteessa myöhempiin läheisiin ihmisiin ole 

odotettavissa? Tämä on Bowlbyn teoriassa kohta, jota minun on vaikea ymmärtää ja 
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hyväksyä. Siksi haluankin tutkimuksessani paneutua mahdollisiin muutoksiin ja 

muuttumattomiin asioihin kiintymyssuhteissa.  

 

Tutkimuksessani tarkastelen kiintymystä ja kiintymyssuhdetta naisten omien vastausten 

pohjalta. Saadakseni paremman kuvan naisten kiintymyssuhdetyyleistä tarkastelen asiaa 

lapsuuden kiintymyssuhteiden kautta. Tutkimukseni perustuu naisten omaan 

kertomukseen lapsuutensa tärkeistä ihmisistä. Heidän tämän hetken arvionsa 

tämänhetkisestä läheisestä suhteestaan, parisuhteesta, perustuu heidän omaan 

kertomukseensa. Kertomus on aina subjektiivinen ja kokemukset läheisessä suhteessa 

ovat subjektiivisia. Muistikuvat lapsuuden tapahtumista, ihmisistä ja tilanteista ovat 

voineet ajan saatossa unohtua, värittyä tai jopa muuttua. Tiedostan tämän 

mahdollisuuden tutkimuksessani, mutta siitä huolimatta haluan kysyä naisten omia 

kertomuksia lapsuuden tärkeästä ihmisestä, tämän hetken parisuhteesta ja sen 

tulevaisuudesta sekä heidän arviotaan omasta kiintymyssuhdetyylistään. Naisten 

kertomus, kokemus ja arviot itsestään ovat kuitenkin aina tosia heille itselleen.  

 

Valitsin lähestymistavakseni ja tutkimukseni teoreettiseksi kulmakiveksi englantilaisen 

psykiatrin, psykoanalyytikko John Mostyn Bowlbyn (1907–1990) 

kiintymyssuhdeteorian (attachment theory), koska hänen teoriansa sisältää 

kiintymyssuhteet lapsuudesta aikuisuuteen. Tarkastelen kiintymystä eli kiinnittymistä 

toiseen ihmiseen Bowlbyn teorian sekä teoriaa tutkineiden henkilöiden tutkimusten 

kautta. 

 

Englanninkielinen sana attachment käännetään suomeksi joko kiintymys tai 

kiinnittyminen. Pidän itse enemmän sanasta kiinnittyminen, koska mielestäni se kuvaa 

paremmin sitä suhdetta, jota haluan tarkastella. Myös Hautamäki (2000, 4-29; 2001, 13-

46) käyttää kiintymyssuhdeteoriasta nimitystä kiinnittymissuhdeteoria. Tässä 

tutkimuksessa päädyin kuitenkin käyttämään sanaa kiintymys, koska se on yleisimmin 

kirjallisuudessa ja tutkimuksessa käytetty suomenkielinen termi asiasta.  

 

Tarkoitukseni on tarkastella Bowlbyn (1969, 1973, 1980, 2006) kiintymyssuhdeteorian 

pohjalta kiintymyssuhdetyylin vaikutusta aikuisten naisten elämään ja läheisiin 

ihmissuhteisiin. Aikuisuuden kiintymyssuhteiden tarkastelemisessa lapsuuden vaikutus 

on merkittävä, joten kiinnitän huomiotani kiintymyssuhteen muodostumiseen jo 
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lapsuuden aikana. Tutkimuskohteena on myös tämän päivän parisuhde, jonka 

mahdollista samankaltaisuutta tai erilaisuutta lapsuuden hoivasuhteen kanssa voi 

tarkastella naisten vastausten avulla. Tulevaisuuteen liittyvät ajatukset ja mielikuvat 

tuovat kolmannen ajanjakson kiintymyssuhdetyylien tarkasteluun. Mahdollinen muutos 

tai muuttumattomuus tulevaisuuden kiintymyssuhdetyyleissä on erityisenä 

kiinnostuksen kohteenani tutkimuksessani.  
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2 Tutkimuskysymykset 
 

Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteoria, attachment theory, on tutkimukseni teoreettinen 

perusta, joten tutkimuskysymykset painottuvat kiintymyssuhdeteorian näkökulmaan 

läheisistä ihmissuhteista. Haluan tutkimuskysymysteni asettelun avulla koetella 

Bowlbyn teoriaa ja sen pitävyyttä. Pääasiallisin tutkimuskysymykseni on Onko 

kiintymyssuhdetyylissä havaittavissa samankaltaisuutta tai muutosta verrattaessa 

lapsuuden läheisintä ihmissuhdetta ja tämänhetkistä läheisintä ihmissuhdetta, kun 

kiintymyssuhdetyyliä tarkastellaan naisen oman kertomuksen perusteella? Bowlbyn 

mukaan suhteessa ei voi tapahtua muutoksia, joten tämä kysymys on oleellisin 

koetellessani Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa. Kysymys paneutuu juuri siihen seikkaan, 

jota Bowlby piti muuttumattomana. Tähän mahdolliseen muutokseen tai 

muuttumattomuuteen haluan tutkimuksessani perehtyä.  

 

Päästäkseni käsiksi pääasialliseen tutkimuskysymykseen tarvitsen kolme avustavaa 

tutkimuskysymystä. Näistä ensimmäisen on Minkälaisia muistikuvia naisella on 

lapsuuden hoitajastaan ja suhteestaan häneen? Muistikuvat ovat aina henkilökohtaisia, 

ja niiden sisältö on voinut ajan saatossa unohtua, muuttua tai saada lisäpiirteitä. 

Ajattelen kuitenkin, että naiset saattavat vastauksissaan tuoda esille ensimmäiseksi 

hoitajastaan ja suhteestaan tulevan tärkeän asian. Monesti ensimmäiseksi mieleen tullut 

seikka voikin olla merkityksellisin ja kuvaavin. 

 

Toinen avustava tutkimuskysymys on Mitä nainen kertoo tämänhetkisestä 

parisuhteestaan? Tämänhetkinen arvio omasta mahdollisesta parisuhteesta on Bowlbyn 

teorian mukaan samantyylinen kuin lapsuuden ensimmäinen kiintymyssuhde, joten 

tämä tutkimuskysymys kuuluu luonnollisena jatkeena lapsuutta ja lapsuuden hoitajaa 

koskevaan kysymykseen.  

 

Kolmas avustava tutkimuskysymys suuntautuu tulevaisuuteen: Miten nainen näkee 

tulevaisuutensa läheisimmän ihmisensä kanssa? Kiintymyssuhdetyyliin ja sen 

mahdolliseen muutokseen ajan myötä kuuluvat myös ajatukset tulevasta ajasta. 

Tulevaisuuteen suuntautuvan kysymyksen avulla haluan tarkastella tutkimuksessani 

myös naisten toiveita tulevasta. Tämän tutkimuskysymyksen kohdalla mahdolliset 
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havainnot vastausten samankaltaisuudesta tai muutoksesta kiintymyssuhteessa saattavat 

olla kiinnostavia.  

 

Tutkimuskysymykset kietoutuvat kolmen eri aikajakson ympärille. Eilen kertoo 

lapsuuden suhteesta hoitajaan, tänään kertoo tämän päivän läheisestä ihmissuhteesta ja 

huomenna mielikuvista ja ajatuksista tulevaisuuden läheisestä ihmissuhteesta. Toivon 

tutkimuskysymysteni ja niiden eri ajanjaksoihin suuntautuneiden kysymysten avulla 

selvittäväni naisten kiintymyssuhteiden samankaltaisuutta tai muutosta naisten elämässä 

kehdosta hautaan.  

 

 



 

 6

3 Teoreettiset lähtökohdat 

3.1 Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria 

3.1.1 Kiintymyssuhdeteorian taustaa 

Tutkimukseni tarkoituksena on koetella Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa ja sen 

paikkansapitävyyttä omassa tutkimuksessani. Sen takia teoriaosuuden aluksi on syytä 

kiinnittää huomio Bowlbyn teoriaan ja sen perusteisiin. Kiintymyssuhdetta kuvaava 

kiintymysteoria käsittelee ihmisen myötäsyntyistä valmiutta kiinnittyä toiseen ihmiseen 

ja ylläpitää läheisyyttä tähän (Lahikainen ja Pirttilä-Backman 2001, 110-112).  

 

Kiintymyssuhteella tarkoitetaan tunnesuhdetta, joka muodostuu kahden ihmisen välille 

ja joka muodostetaan toiseen merkittäväksi koettuun henkilöön (Männikkö 1999, 199). 

Männikön mukaan kiintymyssuhde voi olla luonteeltaan joko positiivinen tai 

negatiivinen. Bowlby kollegoineen on määritellyt kiintymyssuhteen emotionaaliseksi 

yhteydeksi, jonka ihminen muodostaa toiseen ihmiseen tarkoituksenaan taata oma 

turvallisuuden tunteensa (Bowlby 1969, 371). 

 

Suhdetta toiseen ihmiseen voidaan tarkastella monista erilaisista teoreettisista 

viitekehyksistä käsin. Bowlbyn teoria sijoittuu kognitiivisen teorian ja freudilaisuuden 

välimaastoon. Bowlby yhdistelee kiintymyssuhdeteoriassaan kognitiivisen koulukunnan 

käsitteitä, psykoanalyysiä, objektisuhdekoulukunnan ajatuksia sekä etologiaa. 

Kognitiivisesta teoriasta Bowlby on ottanut käsitteitä ajattelun kehittymisestä sekä 

muistijärjestelmien merkityksestä. Freudilaisesta ajattelusta Bowlby on omaksunut 

teoriaansa äiti-suhteen sekä varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen 

psyykkiselle kehitykselle. Bowlby ei käytä teoriassaan tiedostamaton-käsitettä, joka 

taas freudilaisuudessa on tärkeä ajattelun perusta. Freudilaisuus ja kognitiivinen 

lähestymistapa ovat tärkeitä suuntauksia ihmisten välisten suhteiden havainnoimisessa, 

mutta tässä tutkielmassa tarkastelen suhdetta toiseen ihmiseen Bowlbyn 

kiintymyssuhdeteorian kautta. (Bowlby 1973, 177-184; 1979; Tulving 1972.) 

 

Yhteydet Konrad Lorenziin sekä etologian käyttäminen tutkimuksessa auttoivat 

Bowlbya uuden motivaatiomallin, kiintymyssuhdeteorian, kehittämisessä. Hänen 
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kiintymyssuhdeteoriansa perustana onkin etologia ja sen mukainen viitekehys. Bowlbyn 

teoriassa painottuvat etologia sekä objektisuhteen ja muistiin piirtyneiden asioiden 

merkitys kehittymiselle. Erityisesti etologinen ajattelu on Bowlbyn teoriassa korostunut. 

Hänen mukaansa ihminen kiintyy hoitajaansa ja hoivaajaansa samalla tavalla kuin 

eläinpoikanen kiintyy emoonsa. Ravinnon ja turvan antaja suojaa pelottavalta 

ulkomaailmalta. (Bowlby 1969, 16-17, 177.) 

 

Marronen (1998, 35) mielestä Bowlbyn etologinen motivaatiomalli on teoria 

alkuperäisestä objektiin kiinnittymisestä. Vaikka Bowlbyn teoria käsittelee 

objektisuhdetta, hän ei käytä mielellään käsitettä ”objekti”, koska kiintymyksessä on 

kyse kahden inhimillisen olennon välisestä suhteesta, jossa molemmat osapuolet voivat 

vaikuttaa suhteen kehitykseen.  

 

Bowlby itse pitää kiintymyssuhdeteoriaansa lähinnä selitysjärjestelmänä (Bowlby 1979, 

127). Hänen teoriansa pyrkii selittämään kahta asiaa. Näistä ensimmäisen selityksen 

mukaan ihmiset pyrkivät muodostamaan kestäviä, valikoivia ja vahvoja siteitä toisiinsa. 

Toisen selityksen mukaan keskeisten ihmissuhteiden katkeaminen tai uhka niiden 

katkeamisesta aiheuttavat ahdistusta. (Hautamäki 2000, 4-8.) 

 

Bowlbyn tutkimukset kohdistuivat myös muistin kehitykseen. Lapsi kehittää erilaisten 

kokemustensa avulla ympäristöstään ja lähellään olevista ihmisistä erilaisia 

representaatiomalleja. Muistijärjestelmien (kuvallinen, semanttinen, episodinen ja 

proseduraalinen muisti) sisältämä tieto voi olla keskenään hyvinkin ristiriitaista. 

Bowlbyn (1973, 322-323.) mukaan näyttää siltä, että suuret ja ristiriitaiset eroavaisuudet 

muistijärjestelmien sisällöissä liittyvät lapsen vaikeutuneeseen kehitykseen.  

 

Bowlby (1969, 299-321) katsoo, että ihminen rakentaa mentaalisia muistijärjestelmiä ja 

edustuksia, representaatioita, niistä henkilöistä, joihin hän kiinnittyy. Hänen mukaansa 

lapsen sisäiset oletukset, hypoteesit, syntetisoivat usein toistuvaa kokemusta hänen 

ensisijaisesta hoitajastaan. Sisäisiä representaatiomalleja kiintymyssuhteen 

määrittelemässä kontekstissa Bowlby kuvaa kolmella tavalla. Näistä 

representaatiomalleista ensimmäinen on yksilön edustus itsestään, toinen on 

kiinnittymishahmon suhde itseen ja kolmas suhteeseen liittyvä tunne, affekti.  
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Sisäinen representaatiomalli sisältää sekä kognitiivista että affektiivista tietoa. Affekti 

on Bowlbyn mielestä tärkeä, koska affektin avulla tiettyjä tunteita aiheuttaneet tilanteet 

sidotaan esimerkiksi turvallisuutta lisääviin tilanteisiin. Bowlbyn mukaan affekti toimii 

hyvänä arviointijärjestelmänä. Erilaiset kognitiiviset prosessit toimivat välittäjinä 

havaitsemisen, affektin sekä käyttäytymisen välillä. (Bowlby 1969, 232.) 

 

Bowlby (2006, 139-146) tarkoitti kiintymyssuhdeteoriansa käytettäväksi pääosin 

kliinisessä tutkimuksessa, johon sitä on sovellettukin. Kiintymyssuhdeteoria on tärkeä 

kuitenkin myös parisuhteen, vanhemmuuden ja lapsuuden tutkimuksessa. Lapsuuden 

kiintymyssuhdekokemuksilla on Bowlbyn tutkimusten mukaan pitkäkantoiset 

vaikutukset aikuisuuteen. Lapsuuden kokemukset tulevat vastaan aikuisuudessa 

nimenomaan intiimeissä suhteissa. Vanhat kokemukset aktivoituvat aikuisiällä 

kiinnittymisen ja eron hetkellä, aivan kuin lapsuudessakin tapahtui. (Hazan ja Shaver 

1987, 511-513.)   

 

Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteoria on tutkimukseni teoreettisen tarkastelun perusta. 

Etologinen ajattelu sekä freudilainen äiti-suhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen 

merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle kertovat Bowlbyn yhdistäneen läheisiin 

ihmissuhteisiin ja niiden merkitykseen liittyviä muiden tutkijoiden teorioita myös 

omaan ajatusmaailmansa.  

 

3.1.2 Kiintymyssuhdeteoria ja lapsuus 

Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteoria keskittyy ensisijaisesti lapsen varhaisiin 

vaiheisiin ja kiintymiseen hänelle tärkeisiin ihmisiin (ihmiseen). Vaikka tutkimukseni 

kohteena ovatkin aikuiset naiset, on syytä vielä kiinnittää huomiota lapsuudessa 

syntyneeseen kiintymyssuhteeseen. Bowlbyn mukaan tarkasteltaessa lapsuuden tärkeän 

kiintymyssuhteen muodostumista voidaan saada tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat 

aikuisuuden kiintymyssuhdetyyleihin. Bowlbyn teorian mukaan kiintymyssuhteiden 

laatu määräytyy lopullisesti jo lapsuudessa. 

 

Vastasyntynyt lapsi on elämänsä alussa täysin avuton ja aikuisen hoivan sekä 

huolenpidon varassa henkisesti ja fyysisesti. Kasvaakseen ja kehittyäkseen lapsi 

tarvitsee toista ihmistä aluksi joka hetki. Hoitajan toimilla on merkitystä siihen, 
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millainen suhde hänen ja lapsen välille muodostuu. Lapsi kiintyy hoitajaan, joka antaa 

turvaa ja lämpöä. Ulkomaailma tuntuu pienestä lapsesta vieraalta ja kylmältä. 

Ulkomaailman ja uusien asioiden vierastaminen on biologisesti 

tarkoituksenmukaistakin, ettei lapsi ryntää suin päin vaaraan. Pelko ja uteliaisuus 

pysyvät vierastamalla tasapainossa. Kiintymys toiseen ihmiseen varmistaa 

eloonjäämistä. (Bowlby 1969, 236-252.) 

 

Ihmisen eloonjäämisen ja sosialisaation kannalta on tärkeää, että pieni lapsi kiinnittyy 

hoitajaansa ja että hoitosuhde on pitkäkestoinen. Bowlbyn mukaan lapsella 

käyttäytymisen perusteet muistuttavat osin eläinten käyttäytymisrakenteita, mutta 

evoluution vaikutuksesta ihminen voi saavuttaa saman tavoitteen toisenlaisten keinojen 

avulla. Kiintymyssuhdeteoriassa (attachment theory) Bowlby pyrkii tieteellistämään 

etologian avulla omaa psykoanalyyttistä ajatteluaan lapsen kehityksestä. (Bowlby 1969, 

166-172.)  

 

Yleensä ihmisen ensimmäinen emotionaalinen kiintymyssuhde elämässä muodostuu 

lapsen ja hänen äitinsä välille. Ensimmäinen tärkeä emotionaalinen suhde voi 

muodostua myös toiseen tärkeään henkilöön, mikäli sellainen on läsnä lapsen arjessa. 

Lapsen ja hänen äitinsä (tai lapsen ensisijaisen hoitajan) välille muodostuva suhde on 

ainutlaatuinen. Kehittyvä lapsi tarvitsee jatkuvasti kokemuksia turvallisuudesta ja 

ympäristön luotettavuudesta. Turvalliselle kiintymyssuhteen muodostumiselle on 

erityisen tärkeää se, että lapsen äiti (hoitaja) ymmärtää lapsen tarpeet ja tunteet sekä 

pystyy vastaamaan niihin. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa pitkälle lapsen 

persoonallisuuden kehitykseen. (Bowlby 1969, 236; Stern 1992, 89-95.) 

 

Pienelle lapselle on tärkeää, että läheisyys ja yhteys ensisijaiseen hoitajaan säilyvät 

koko ajan ja erityisesti uhan edessä. Seuraamisella, katsekontaktilla, hymyllä, itkulla, 

kiinni pitämisellä, syliin haluamisella ja jokeltelulla lapsi haluaa varmistaa yhteyden 

säilymisen hoitajaansa. Lapsi haluaa pitää hoitajaansa "pesänä", johon voi turvallisesti 

palata tuntemattomassa tilanteessa ja hakea turvaa uhkaavassa tilanteessa. Monesti 

pelkkä tietoisuus hoitajan läheisyydestä riittää turvallisuuden tunteeseen. (Bowlby 2006, 

68-69.) 
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Bowlby ja Ainsworth käyttävät turvallinen pesä -ilmiöstä nimitystä secure base 

phenomenon (Bowlby 2006, 12-14; Ainsworth, Blehar, Waters ja Wall 1978, 22, 113, 

241, 255-260, 356-358). Bowlbyn mukaan pesä-ilmiössä on kyse tasapainottelusta 

ympäristöön tutustumisen sekä turvallisuuden varmistamisen ja läheisyyden välillä. Eri 

aikakausina lapsen tarve pesään on erilainen. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hän 

tarvitsee pesää ja turvaa. Jokaisessa kehityskaudessa edellytyksenä turvallisen pesän 

käytölle on kuitenkin se, että lapsi on saanut aikaisemmin kokea turvaa hoitajan (pesän) 

läheisyydessä. (Bowlby 2006, 139-142; Hautamäki 2000, 7-8.) 

 

Bowlbyn mukaan lapsen kiinnittyminen hoitajaansa sekä hoitajan läheisyys vaikuttavat 

siihen, millaiseksi lapsen oma säätelyjärjestelmä hoitajaan muodostuu. Mikäli suhde on 

ollut turvallinen ja pesästä on voinut saada turvaa, lapsen säätelyjärjestelmä eli etäisyys 

hoitajaan voi kehittyä. Lapsi säätelee ensin fyysistä etäisyyttä hoitajaansa ja 

myöhemmin kokemaansa turvallisuuden tunnetta hoitajaansa. Jo pelkkä tietoisuus ja 

tunne turvallisesta pesästä voi rohkaista lasta tutkimaan ympäristöään. Lapsi oppii itse 

löytämään tasapainon ympäristön tutkimisen ja turvallisuuden tunteen säätelyn suhteen. 

(Bowlby 1969, 252-257.) 

 

Lapsen säätelyjärjestelmä turvallisen pesän ja uuden pelottavan ympäristön suhteen 

toteutuu myös kiintymyksen ja vierastamisen suhteen. Kiintymys liittyy turvaan ja 

vierastaminen ulkopäin tulevaan uhkaan. Lapsi tasapainottelee pelon ja uteliaisuuden 

kanssa. Näin kiintymys ja sen säätelyjärjestelmä on biologisestikin 

tarkoituksenmukainen ja turvaa lasta. (Bowlby 1969, 252-257.) 

 

Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian tärkein ajatus on se, että lapsen kokemus 

hylkäämisestä sekä äidin menetys ovat vakavana uhkana lapsen kehitykselle. 

Hylkäämisellä ja menetyksellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen elämään. Hänen 

mukaansa lapsen häiriintynyttä kehitystä voidaan tutkia lapsen interpersonaalisten 

suhteiden tarkastelemisen avulla. Hylkäämiskokemukset ja eron aiheuttama ahdistus 

voivat tulla näkyviin muissa ihmissuhteissa, joissa ne vaikuttavat lapsen kykyyn olla 

läheisessä yhteydessä toisiin ihmisiin. Erilaiset häiriöt mielenterveydessä saattavatkin 

johtua aikaisemmista negatiivisista kokemuksista kiintymyssuhteessa. Lapsuuden 

aikaiset häiriöt suhteessa läheiseen hoitajaan voivat tulla esille joko lapsuudessa tai 
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vasta aikuisuudessa suhteessa läheisiin ihmisiin. (Hautamäki 2000, 4-29; Bowlby 1969, 

1973, 1980.) 

 

Tässä tutkielmassa yhtenä tehtävänä halusin selvittää naisten omia lapsuuden 

kiintymyssuhteita. Lapsuuden tärkeimmällä kiintymyssuhteella on Bowlbyn (1969) 

mukaan suuri vaikutus siihen, millaisiksi aikuisuuden tärkeät kiintymyssuhteet 

muodostuvat. Lapsuuden kiintymyssuhdemalli toistuu hänen mukaansa samanlaatuisena 

aikuisuudessa parisuhteen kohdalla.  

 

3.1.3 Kiintymyssuhdeteoria ja aikuisuus 

Bowlby katsoo, että kiintymistyyli läheisissä ihmissuhteissa säilyy samanlaisena 

"kehdosta hautaan" eli koko elämän ajan. Bowlbyn mukaan lapsuudessa opittu 

kiintymystyyli siirtyy muuttumattomana myös aikuisuuden läheisiin ihmissuhteisiin ja 

ohjaa myöhemmin elämässä ihmisen käyttäytymistä ja suhtautumista läheisiin ihmisiin. 

Hänen mukaansa kiintymystyyli vaikuttaa myös ihmissuhteissa selviytymiseen. 

(Bowlby 1969, 376-378.) 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen aikuisten naisten kiintymyssuhteita. Aikuisten naisten 

kiintymystyyliin toista ihmistä kohtaan ovat jo ehtineet vaikuttaa lapsuuden ja 

nuoruuden tärkeät ihmissuhteet, niiden laatu ja läheisyys. Kiintyminen aikuisiällä toisiin 

ihmisiin on kokonaisvaltaista mutta usein tiedostamatonta. Kiintymistä tapahtuu 

puolisoon, lapsiin sekä ystäviin. Kiintymyksestä ja sen tarpeesta riippuen aikuinen 

näkee monesti paljon vaivaa hankkiakseen ja saadakseen itselleen läheisiä 

ihmissuhteita. Bowlbyn mukaan ihmisellä säilyy koko elämän ajan samantyyppinen 

ominaistapa kiintyä läheisiin ihmisiin. Hyvin varhaisessa lapsuudessa omaksuttu 

kiintymystyyli siirtyy samanlaatuisena myöhäisempiin aikuisuuden kiintymyssuhteisiin. 

(Bowlby 2006, 142-150.) 

 

Lapsuudessa kokemukset kiintymyssuhteesta ovat koodautuneet muistijärjestelmiin. 

Aikuisena nämä muistijärjestelmiin koodautuneet mallit, muistikuvat ja 

muistiedustukset tärkeistä ihmisistä (internal working models) kertovat, miten 

aikuisuudessa ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, miten heihin 

suhtaudutaan ja mitä heistä ajatellaan. Mallit kertovat myös, kuinka suhtaudumme 
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itseemme, millaisena ihmisenä pidämme itseämme ja kuinka arvioimme itseämme. 

(Bowlby 1973, 203.) 

 

On todettu (Hautamäki 2001, 13-46), että aikuisella ihmisellä on noin kahdesta viiteen 

ihmissuhdetta, joita voidaan pitää kiintymyssuhteina. Näistä tärkein ja merkityksellisin 

on parisuhde, johon liittyy monesti runsaasti odotuksia ja toiveita. Parisuhteessa 

vaikuttavat molempien puolisoiden omat kiintymyssuhteet lapsuudesta. Bowlbyn (1969, 

376-378) mukaan aikuisuuden kiintymyssuhdemalli seuraa ihmistä lapsuudesta saakka, 

eikä siihen voi saada muutosta. Bowlbyn teorian mukaan ajateltuna varhaislapsuuden 

ensimmäisen hoitajan kanssa muodostunut kiintymyssuhde toistuu samanlaisena 

aikuisuuden parisuhteessa, jossa mukaan tulee lisäksi kiintymyssuhteen 

vastavuoroisuus, jota lapsuuden kiintymyssuhteessa ei ollut samalla tavalla. Aikuisten 

parisuhteessa kiintymyssuhteeseen vaikuttavat lapsuuden ensimmäisen 

kiintymyssuhteen lisäksi myös kokemukset muista aikaisemmista ystävyyssuhteista ja 

parisuhteista. (Clulow 2001, 85-125.)  

 

Aikuisuuden parisuhteessa saattaa tulla vastaan samanlaisia kokemuksia pettymisestä ja 

hylkäämisestä. Vanhat muistijärjestelmiin tallentuneet muistot ohjaavat toimintaa näissä 

tilanteissa. Toiminta ja reagointitapa ovat usein tiedostamattomia, mutta niiden pohjalla 

on samantyyppinen hylkäämiskokemus ja reagointi kuin lapsuudessakin. (Tulppala 

2002, 53-54.) 

 

Bowlbyn (1969) mukaan aikuisiän aggressiot ovat lapsuuden käsittelemättömiä 

vihantunteita ja pettymyksiä. Aikuisiälläkin kiintymyssuhteessa koettu pettymys tai 

hylkääminen saattaa aktivoitua samalla tavalla kuin lapsuuden ensimmäisessä 

kiintymyssuhteessa. Mikäli lapsuudessa ahdistus ja hylkäämiskokemus ovat 

pitkäkestoisia, lapsi kehittää erilaisia hallintayrityksiä, joiden tarkoituksena on lisätä 

sellaisia kiinnittymistapoja, jotka ovat vähemmän alttiina muutokselle 

kiintymyssuhteessa. Aikuisena nämä vanhat sisäiset muistimallit ohjaavat kognitiota, 

tunteita ja käyttäytymistä aikuisiälläkin. Bowlbyn mukaan lapsuuden 

kiintymyssuhdetyylit toistuvat samalla tavoin myöhemmin aikuisuuden läheisessä 

ihmissuhteessa. (Männikkö 2000, 8-9.) 

 



 

 13

3.2 Bowlbyn tien seuraajia 

3.2.1 Tutkimustieni viitoittajia 

Kiintymyssuhdeteoria tarkastelee ihmisen elämän, läheisyyden, ihmissuhteiden ja 

eloonjäämisen kannalta oleellisia seikkoja. Niinpä aihealue on kiinnostanut myös monia 

muita tutkijoita. Bowlby (1969, 2006) tarkoitti kiintymyssuhdeteoriansa alun perin 

lähinnä kliiniseen käyttöön, mutta hänen teoriansa pohjalta ovat useat tutkijat jatkaneet 

omia tutkimuksiaan jaotellen kiintymyssuhdetyylejä erilaisiin ryhmiin. Tutkimuksia on 

tehty sekä lapsuuden että aikuisuuden kiintymyssuhdetyyleistä. Tutkijoiden jaottelut 

kiintymyssuhdetyylien ja niiden sisältöjen välillä vaihtelevat, mutta yhteistä kaikille 

tutkimuksille näyttää olevan se, että ihminen voi kiintyä toiseen ihmiseen joko 

turvallisesti tai turvattomasti. Tutkimusta tehdessäni olin kyllä tietoinen monien 

tutkimuksessa mainitsematta jättämieni tutkijoiden teorioista, mutta seuraavaksi 

esittelen kuitenkin vain niiden tutkijoiden ajatuksia, joita käytin oman tutkimukseni 

tekemisessä.  

 

Bowlbyn ystävä Mary D. Salter Ainsworth oli myös kiinnostunut lapsuudessa 

tapahtuvasta kiintymisestä toiseen ihmiseen. Ainsworth kollegoineen muokkasi 

Bowlbyn ajatuksia kiintymyssuhteista eteenpäin. Tutkiessaan lapsen kiintymistä 

hoitajaansa Ainsworth kehitti kokeellisen Infant Strange Situation -tutkimusasetelman 

lapsille. Tutkimuksessa mukana olleet lapset olivat 12–18 kuukauden ikäisiä, joiden 

reagointitapaa uusiin asioihin sekä äidin käyttämistä turvallisena pesänä tarkasteltiin 

koeasetelmassa. Tämän tutkimuksen perusteella hän jaotteli lasten kiintymyssuhdetyylit 

kolmeen erilaiseen ryhmään. Näistä ensimmäinen oli välttelevä (avoidant, A), toinen 

luottavainen (secure, B) ja kolmas ristiriitainen kiintymyssuhdetyyli (ambivalent-

resistant, C). (Ainsworth ym. 1978, 59–62.)  

 

Ainsworthin Infant Strange Situation -tutkimuksessa (Ainsworth ym. 1978) tarkasteltiin 

tapoja, miten lapsi osaa olla erossa äidistä (hoitajasta) ja miten hän käyttää äitiä 

turvapesänään (secure base). Samaa pesäajatusta Bowlby (2006) oli tutkinut 

aikaisemmin. Ainsworthin tutkimuksessa lapsen stressiä havainnoitiin kahdeksassa eri 

tilanteessa (Ainsworth ym. 1978, 67–79). Näin saatiin luokiteltua ne odotukset, joita 

lapsella oli äidin läsnäolosta ja läheisyydestä. Äidin toimien merkitys oli myös 
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merkittävä. Sensitiivinen äiti huomasi ja osasi lukea lapsensa tunnetiloja, sekä vastata 

niihin. Sensitiivinen äiti oli emotionaalisesti läsnä lapselleen. Näin lapset pystyivät 

stressaavissa ja hankalissa tilanteissakin luottamaan äitiinsä ja siihen, että heidän 

tarpeisiinsa vastattiin. (Levänen ja Silvén 2000, 58-59.) 

 

Luottavaiset lapset (secure, B) käyttivät äitiä turvapesänä ja he oppivat luottamaan 

siihen, että vierastilanteet eivät tunnu uhkaavilta. Luottavaisten (B) lasten äidit olivat 

sensitiivisiä lapsilta tulleisiin viesteihin vastaamisessa ja hoivaamisessaan.  

Turvattomasti kiinnittyneet eli välttelevästi kiinnittyneet (avoidant, A) eivät käyttäneet 

äitiään turvapesänään, eivätkä ilmaisseet äidille tarvitsevansa häntä. Turvattomasti 

kiintyneiden lasten äidit eivät tutkimuksessa osoittaneet lastaan ja hänen tarpeitaan 

kohtaan sensitiivisyyttä. Myöskään toiset turvattomasti kiinnittyneet eli ristiriitaisesti 

kiinnittyneet (ambivalent-resistant, C) lapset eivät osanneet ennakoida äitinsä 

vuorovaikutuskuvioita, jotka eivät olleet johdonmukaisia. Tällaisilla lapsilla saattaa olla 

korostunut kiinnittymisjärjestelmä toiseen ihmiseen. (Ainsworth ym. 1978, 310-322.) 

  

Kiintymyssuhdeteoria ei ole kuvaus ihmisen minuudesta, mutta Bowlbyn teoria 

yhdistettynä Ainsworthin jaotteluun erilaisista kiintymyssuhdetyyleistä antaa 

mahdollisuuden tarkastella myös minuuden kehitystä. Ainsworthin mukaan lapsen minä 

kehittyy toisen ihmisen kautta ja yhteydessä toiseen ihmiseen. Vasta toisen ihmisen 

yhteyden avulla pienen lapsen minä alkaa eriytyä omaksi minäkseen. Ainsworthinkin 

mukaan kiintymyssuhteella on erityinen tehtävä lajinkehityksessä, ja siihen on hänen 

mukaansa myös selvä biologinen tarkoituksensa. (Ainsworth ym. 1978, 52-54.) 

 

Daniel Stern (1985) oli hieman toista mieltä Ainsworthin näkemyksestä minän 

kehityksestä. Sternin mukaan lapsen täytyy ensin kokea itsensä ja vasta sitten olla 

yhteydessä toiseen ihmiseen. Bowlbyn (1969) kiinnittymisteoriaa on yhdistetty Sternin 

(1985) teoriaan inner working models, joiden mukaan pieni lapsi rakentaa kuvaa 

itsestään ollessaan suhteessa toisiin ihmisiin. Sternin mukaan self rakentaa itsestään 

kokemusta vuorovaikutustilanteissa eli experience of being with. Vanhemman ja lapsen 

väliset vuorotteluleikit ovat omalta osaltaan auttamassa lapsen sosiaalista kehitystä. 

Sternin teoriaa on kuvattu post-bowlbylaiseksi teoriaksi. (Hautamäki 2000, 8.) 
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Ainsworthin oppilaista Main ja Goldwyn (1992) kehittelivät menetelmän Adult 

Attachment Interview, AAI, jonka avulla lapsuuden kiintymyssuhdetyylien tutkimusta 

voitiin siirtää aikuisten kiintymystyylitutkimukseen. He jaottelivat aikuisten 

kiintymyssuhdetyylit kolmeen luokkaan. Näistä ensimmäinen oli autonomous, toinen 

dismissing ja kolmas preoccupied. Suomeksi näitä termejä nimitetään autonomiseksi 

(autonomous), etäännyttäväksi (dismissing) ja jumiutuneeksi (preoccupied) 

kiintymyssuhdetyyliksi. (Levänen ja Silvén 2000, 58-59.) 

 

Mainin ja Goldwynin (1992) kiintymyssuhdetutkimus koostui haastatteluista, joissa 

haastateltava sai itse päättää, minkälaisia kertomuksia lapsuudenaikaisista sekä 

nykyisistä kiintymyssuhteistaan kertoi. Haastateltava yhdisteli kertomuksensa muistinsa 

avulla yhteneväiseksi vanhojen mielikuvien, muistikuvien ja tuntemusten perusteella. 

Haastateltavat saivat mahdollisuuden kertoa haastattelussa, mikä merkitys heidän 

omasta mielestään lapsuusajan kokemuksilla ja muistoilla on ollut heidän omaan 

elämäänsä. Näitä vanhoja tunteita ja mielikuvia Main ja Goldwyn kutsuvat working 

models of attachment.  

 

Muista Bowlbyn seuraajista voidaan mainita esimerkiksi Alan Stroufe, Inge Bretherton 

sekä Patricia Crittenden. Crittendenin kiinnittymistutkimusmenetelmät erilaisten 

populaatioiden tutkimuksessa pohjautuvat Bowlbyn ajatuksiin kiintymisestä läheiseen 

ihmiseen (Advanced Clinical AAI; Preschool Strange Situation). Crittenden (1998) tutki 

laiminlyötyjä lapsia ja heidän vanhempiaan havaiten, että lasten laiminlyönti ja kaltoin 

kohtelu ulottuu usein sukupolvien taakse ja jatkuu seuraavillekin sukupolville, ellei 

kierrettä voida katkaista. Hän tarkasteli kiinnittymissuhdetta vaaralta suojautumisen ja 

vaaran kohtaamisen näkökulmasta käsin. Crittendenin (1999) kehittelemä 

kuvausjärjestelmä kiinnittymisen organisaatiomuodoista on kuitenkin laajempi kuin 

Ainsworthin (Ainsworth ym. 1978) ja hänen oppilaidensa kehittämä AAI.  

 

Aikuisten mielenterveyshäiriöillä on todettu (Crittenden 1995, 367-406) olevan yhteys 

lapsuusajan ongelmiin kiintymyssuhteissa ja nimenomaan turvattomuuden tunteeseen. 

Lapsuuden turvattomaan kiintymyssuhteeseen on kuitenkin vielä aikuisiässä voitu saada 

korjaavia toimenpiteitä ja eheytymistä pitkäaikaisen hyvän terapian ja pitkäkestoisen 

turvallisen parisuhteen avulla. Crittendenin kanssa samaan lopputulokseen on päässyt 

myös Männikkö (2001a, 124). Hänen mukaansa kiintymystyyli voi muuttua vielä 
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aikuisuudessakin toiseksi erilaisten emotionaalisten kokemusten myötä. Positiiviset 

emotionaaliset kokemukset voivat muuttaa kiintymyssuhdetyyliä turvalliseen suuntaan. 

Bowlbyn (1979) kiintymyssuhdeteorian mukaan tällainen muutos kiintymyssuhteessa ei 

olisi voinut olla mahdollista, vaan hänen mukaansa lapsuudessa omaksuttu 

kiintymyssuhdemalli seuraa ihmistä kehdosta hautaan. 

 

Erityisesti Crittendenin (1995) ajatukset kiintymystyylin mahdollisesta muuttumisesta 

ovat tutkimukseni kannalta tarkasteltuna kiinnostavia. Bowlbyn (1969) 

kiintymyssuhdeteoriaa on koeteltu siis aikaisemminkin.  

 

3.2.2 Nainen kiintymyssuhdetutkimuksessa 

Kiintymyssuhdetyylejä on tutkittu myös Suomessa. Erilaisilla kolmeen, neljään tai 

viiteen luokkaan jaetuilla kiintymystyyleillä vaikuttaa olevan yhteistä se, että toiseen 

ihmiseen voi kiintyä turvallisesti tai turvattomasti. Käytän tutkimuksessani 

Bartholomew'n ja Horowitzin (1991) neliluokkaista jaottelua kiintymystyyleistä Kerron 

tästä jaottelusta enemmän seuraavassa luvussa 3.2.3.  

 

Leväsen ja Silvénin (2000, 58-70) tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten 

kiintymyssuhdetyylejä. Levänen ja Silvén käyttivät tutkimuksessaan Mainin ja 

Goldwynin (1992) kolmiluokkaista jaottelua etäännyttävät (dismissing), autonomiset 

(autonomous) ja jumiutuneet (preoccupied) kiintymystyylit. Kaikista tutkimuksessa 

olleista naisista autonomisesti kiintyneitä oli vähän yli puolet, etäännyttävästi 

kiintyneitä vajaa neljännes ja jumiutuneesti kiintyneitä alle viidennes. Tutkimuksen 

perusteella voitiin havaita, että suomalaisten naisten kiintymystyylit vastasivat 

pääpiirteiltään muiden maiden naisten kiintymyssuhdetyylejä. 

 

Suomalaisissa miehissä on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen paljon 

etäännyttävästi kiintyneitä. Suomalaisista autonomisesti kiintyneistä naisista 

(Cedercreutz ja Silvén 1998, 450-462) lähes puolet on valinnut etäännyttävän 

kumppanin. Bartholomew’n (1991, 1997, 249-263) tutkimuksessa (neliluokkainen 

kiintymystyylijaottelu turvallinen, pelokas, takertuva, itseriittoinen, luvussa 3.2.3) sitä 

vastoin havaittiin, että turvallisesti kiintyneet naiset eivät kelpuuttaneet itseriittoisesti 

kiintyneitä miehiä kumppaneikseen.  
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Männikkö (2001a) sai suomalaisten aikuisten kiintymyssuhdetyylejä koskevassa 

tutkimuksessaan tuloksia, joiden mukaan naisilla on paljon takertuvaa kiintymystyyliä 

ja miehillä itseriittoista kiintymystyyliä. On vaikea sanoa, johtuivatko tällaiset tulokset 

ehkä mahdollisista stereotypioista sen suhteen, millainen naisen tai miehen tulisi olla. 

Onko niin, että nainen on huomannut saavansa huomiota ja hyväksyntää takertuvalla 

kiintymystyylillä? Toisaalta taas tutkimuksessa turvallinen kiintymystyyli kuvasi sekä 

miehiä että naisia. Männikön tutkimuksen mukaan kiintymyssuhdetyyli näytti siirtyvän 

samantyyppisenä sukupolvelta toiselle. 

 

Kaliforniassa Berkeleyn yliopiston pitkittäistutkimuksessa (Klohnen ja Bera 1998, 211-

223) seurattiin keski-ikäisiä naisia ja heidän kiintymyssuhdetyylejään 31 vuoden aikana. 

Data kerättiin naisten ollessa 21, 27, 43 ja 52 vuoden ikäisiä. Kiintymyssuhdetyylit 

jaoteltiin Hazanin ja Shaverin (1987) tutkimuksen mukaan välttävään (avoidant), 

turvalliseen (secure) ja ristiriitaiseen (anxious-ambivalent) tyyliin. Tuloksista voitiin 

havaita, että jo 21 vuoden iässä välttelevästi (avoidant) kiintyneiden naisten 

ihmissuhteissa voitiin havaita etäisyyttä, puolustusherkkyyttä ja pelkoa 

haavoittumisesta. Samoin tutkimuksessa oli vahvaa näyttöä siitä, että lapsuuden 

ongelmat läheisessä kiintymyssuhteessa siirtyivät lähes samanlaisina keski-iän läheisiin 

kiintymyssuhteisiin. Kiintymyssuhdetyyli näytti pysyvän samanlaatuisena pieniä 

muutoksia lukuun ottamatta koko 31 vuoden tutkimusjakson ajan. Klohnenin ja Beran 

(1998) pitkittäistutkimuksen perusteella näyttää siltä, että Bowlbyn (1969) teorian 

mukaiset lapsuuden kiintymyssuhteet siirtyvät lähes samanlaisina aikuisuuden 

kiintymyssuhteisiin ja pysyvät koko aikuisuuden ajan samantyyppisinä. 

 

Klohnenin ja Beran (1998) pitkittäistutkimus on poikkeuksellisen laaja ja 

perinpohjainen tutkimus naisten kiintymyssuhdetyyleistä ja niiden mahdollisesta 

muuttumattomuudesta. Oman tutkielmani naiset kertovat ainoastaan ajatuksiaan 

lapsuuden hoitajasta, tämänhetkisestä tilanteestaan sekä ajatuksistaan parisuhteen 

tulevaisuuden suhteen, joten tämä tutkimus ei voi peilata tyhjentävästi Klohnenin ja 

Beran tutkimuksen kaltaista pitkää tarkasteluväliä. 
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3.2.3 Parisuhde kiintymyssuhdetutkimuksessa 

Tutkielmassani tarkastelun kohteena ovat naisten kiintymyssuhteet, joista tärkein ja 

läheisin on useimmiten parisuhde. Kiintymyksellä ajatellaan monesti äidin ja lapsen, 

isän ja lapsen tai miehen ja naisen välistä suhdetta. Tieteellisessä tutkimuksessa 

kiintymys tarkoittaa myös suhdetta muihin tärkeisiin ihmisiin kuten ystäviin ja 

työtovereihin. Parisuhde on useimmiten kuitenkin merkittävin läheisistä ihmissuhteista. 

Parisuhteessa hakeudutaan läheisyyteen puolison kanssa, haetaan lohtua, koetellaan 

itsenäisyyttä ja omia rajoja. Kiintymyssuhdetyyli ei ole elämässä ja parisuhteessa koko 

ajan vallalla oleva ominaisuus, vaan se voi aktivoitua pelon, yksinäisyyden tai 

hylkäämisen hetkellä (Markova 2007).  

 

Sekä läheisyys että erillisyys ovat haastavia ja kiinnostavia tutkimuskohteita. Läheisyys 

ja erillisyys eivät ole toistensa vastakohtia, vaan toistensa täydentäjiä, jotka molemmat 

kuuluvat elämään. Autonomian ja läheisyyden tasapainottelu on jatkuva prosessi, koska 

molemmat puolisot toistavat parisuhteessa omia kiintymyssuhdetyylejään 

lapsuudestaan. Turvallisuus parisuhteessakin tulee toisen emotionaalisesta läsnäolosta. 

Läheisyys ja tarpeisiin vastaaminen toistuvat aikuisuudessa, tosin aikuisen tarpeisiin 

sovellettuna. (Männikkö 2001b, 402.) 

 

Kiintymystyylejä ovat eri tutkijat luokitelleet ja ryhmitelleet eri tavoin. Aikuisiän 

rakkaussuhteita tutkineet Hazan ja Shaver (1987) luokittelivat 

kiintymyssuhdetyylitutkimuksessaan tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

kiintymyssuhteet Ainsworthin jaottelun mukaisesti kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät 

olivat turvallinen (secure), välttelevä (avoidant) ja ristiriitainen (anxious-ambivalent). 

Hazanin ja Shaverin tutkimuksessa turvallisesti (secure) kiintyneet kuvasivat aikuisiän 

rakkaussuhteensa sisältävän onnellisuutta, ystävällisyyttä ja luottamuksellisuutta. 

Välttelevästi (avoidant) kiintyneet kokivat runsaasti pelkoa läheisyydestä 

parisuhteissaan. Ristiriitaisesti (anxious-ambivalent) kiintyneiden rakkaussuhteet 

sisälsivät kateutta, jatkuvia toiveita vastavuoroisuudesta ja monien tunteiden 

ailahtelevuutta.  

 

Parisuhde on aikuisuuden ehkä tärkein kiintymyssuhde. Parisuhteessa erilaiset ajat 

vuorottelevat. Molemmat puolisot voivat olla vuorotellen hoivattavan ja hoivaajan 
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roolissa. Läheisyys toisiinsa turvallisesti kiintyneiden aikuisten parisuhteessa on 

vuorovaikutusta, jossa molemmat kokevat toisensa myönteisesti ja pystyvät pelkäämättä 

paljastamaan toisille salatuimpia asioitaan. Mielenterveyden ja hyvän toimintakyvyn 

kannalta hyvä ja turvallinen parisuhde ravitsee myös muita elämänalueita. (Prager ja 

Buhrmeister 1998.) Myös Bowlbyn (2006, 161-165) mukaan hyvä ja turvallinen 

kiintymyssuhde auttaa suuntaamaan energiaa ja toimintaa suhteesta ulospäin. 

 

Parisuhteessakaan tiivis läheisyys ei voi olla jatkuva tila. Läheisyyden ja erillisyyden 

aika vuorottelevat. Turvallisen läheisyyden jälkeen voi tulla hyvä erillisyyden tila, 

jolloin autonomian tarve on korostunut, jonka jälkeen taas on läheisyyden vuoro. Nämä 

kaksi vaihetta ovat toisiinsa turvallisesti kiinnittyneiden puolisoiden välillä 

tasapainossa, eikä kumpikaan alue ole ylikorostunut niin kuin turvattomasti ja 

ristiriitaisesti kiintyneillä. Monesti ajatellaan, että kiintymys on vain äidin (naisen) ja 

lapsen välinen asia. Kuitenkin samanlaista kiintymyskäyttäytymistä on myös isillä 

(miehillä). Yleensä miehet näyttävät tarvitsevan suhteessa enemmän autonomiaa kuin 

naiset ja naiset taas vastaavasti enemmän läheisyyttä kuin miehet. Turvallisessa 

suhteessa molemmat vaiheet kuitenkin vuorottelevat. (Bartholomew ja Horowitz 1991.) 

 

Bartholomew ja Horowitz (1991, 226-244) jaottelivat tutkimuksessaan aikuisten 

kiintymyssuhdetyylit neliluokkaiseksi jaotteluksi. Nämä olivat itseriittoisesti 

(dismissing), turvallisesti (secure), takertuvasti (preoccupied) ja välttelevän pelokkaasti 

(fearful) kiintyneet kiintymyssuhdetyylit. Heidän mukaansa ihmisen myönteinen käsitys 

itsestä kuvastuu myös hänen ihmissuhteisiinsa sekä luottavaisuuteensa ympäristön 

suhteen. Ja päinvastoin: kielteinen käsitys itsestä heijastuu myös muihin ihmissuhteisiin, 

ja ihminen välttää kontaktia muiden ihmisten kanssa. Seuraavassa Bartholomew'n 

(1990) ja Männikön (1999) neliluokkaisesta kuvauksesta selviävät dimensiot 

suhtautumistavoista muihin ihmisiin.  
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kielteinen 

 

 
Kuvio 1. Aikuisten kiintymyksen neliluokkainen Bartholomew'n malli (1990) Männikön (1999) mukaan. 
 

Bartholomew’n (1990, 147-178) kiintymyssuhdetutkimuksessa olivat käytössä aikuisten 

itsearviointilomakkeet sekä haastattelu. Tämän tutkimuksen neliluokkaisen mallin 

mukaan itseriittoisesti (dismissing) kiintynyt aikuinen suhtautuu itseensä myönteisesti ja 

ympäristöönsä kielteisesti. Hän välttelee läheisiä ihmissuhteita ja haluaa olla 

riippumaton ja itsenäinen välttääksensä haavoittuvuuden. Pelokkaasti (fearful) kiintynyt 

aikuinen ajattelee sekä itsestään että muista kielteisesti. Takertuvasti (preoccupied) 

kiintynyt aikuinen ajattelee itsestään negatiivisesti, mutta ympärillään olevista ihmisistä 

myönteisesti. Takertuvat aikuiset kaipaavat myös jatkuvasti muiden ihmisten 

hyväksyntää. Turvallisesti (secure) kiintyneet aikuiset suhtautuvat itseensä ja muihin 

ihmisiin luottavaisesti, ja he ajattelevat molemmista myönteisesti. Turvallisesti 

kiintyneet arvostavat itseään ja luottavat muiden ihmisten hyväksyntään ja 

arvostukseen. Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa käytän Bartholomew´n ja 

Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokitteluun perustuvaa itsearviointilomaketta 

määrittäessäni tutkimuksessa olevien naisten kiintymyssuhdetyylejä. 

 

Tutkimusten (Bartholomew, Scharfe ja Henderson 1998) perusteella näyttää siltä, että 

kahden turvallisesti kiintyneen parisuhde ei ole välttämättä pitkäkestoisin, toimivin ja 

pysyvin. Pysyvyyteen ja pitkäkestoiseen suhteeseen näyttää vaikuttavan kaikkein eniten 

toisen puolison pelokas (fearful) kiintymyssuhdemalli.  

 

Monesti naisilla on taipumus tehdä enemmän suhteen ylläpitämiseksi kuin miesten, 

mutta toisaalta taas naiset haluavat olla miehiä useammin itse ratkaisuntekijöinä suhteen 

päättymisen suhteen. Pitkäaikaistutkimusten perusteella molempien puolisoiden 
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tyytyväisyys suhteeseensa ei ole kuitenkaan yhteydessä suhteen kestävyyteen. 

(Kirkpatrick ja Davis 1994, 502-512.) 

 

Tutkimusten mukaan turvattomasti (vrt. jaottelut edellä) kiintyneiden naisten suhteissa 

lapsuuden vanhat hylkäämiskokemukset aktivoituvat useammin kuin muissa 

kiintymyssuhteissa. Nimenomaan uhkaavissa tilanteissa esimerkiksi eron ja 

hylkäämisen hetkellä kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu. Parisuhteen loputtua joko 

kuoleman tai eron takia vanhat hylkäyskokemukset ja eron aiheuttamat tunteet saattavat 

nousta pintaan samanlaisina kuin ne lapsuudessa koettiin. Raivon ja surun tunteet 

tulevat esille muistijärjestelmiin tallentuneiden muistojen kautta. Turvattomissa 

suhteissa ihmisellä ei useinkaan ole aitoa yhteyttä omiin tunteisiinsa. Tällöin voi olla 

hyvinkin vaikeaa luoda turvallista ja läheistä suhdetta toiseen ihmiseen. (Bowlby 1980; 

West ja Sheldon-Keller 1994.) 

 

Tämän tutkimuksen naiset kertovat kolmen ajanjakson ympärillä olevista tärkeistä 

ihmisistään, kiintymyssuhteistaan. Lapsuuden tärkeä ihmissuhde on suhde hoivaajaan, 

turvan ja suojan antajaan. Aikuisuuden läheinen suhde voi muodostua puolisoon, 

ystäviin, työtovereihin ja läheisiin. Tutkimuksessa naiset kertovat myös ajatuksistaan 

tulevaisuuden parisuhteen suhteen. Parisuhde on useimmiten tärkein aikuisuuden 

suhteista, joten parisuhteen tarkasteleminen, laatu ja mahdolliset muutokset ovat 

tutkimuksessani avainasemassa.  
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4 Empiirisen tutkimuksen lähtökohdat 

4.1 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

Suomalaisen kuntokeskuksen naiset ovat tutkimukseni kohderyhmä. Kuntokeskus 

järjestää työikäisten kuntoutusta ja työkykyä tukevaa toimintaa monin eri tavoin. 

Kuntoutettavat tulevat eripituisille jaksoille lääkärin lähetteellä ja Kelan 

maksusitoumuksella. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea selviytymistä työelämässä tai 

tukea sinne pääsyä tai paluuta.  

 

Valitsin tutkimukseni otokseksi naiset kuntokeskuksesta, koska sieltä oli mahdollista 

saada edustava aineisto suomalaisesta, keski-ikäisestä, yleensä työssäkäyvästä naisesta. 

Muuten tutkimuksella ei ole tekemistä kuntokeskuksen kanssa. Kuntoutukseen tullaan 

ympäri Suomea, joten otos on maantieteellisesti laaja-alainen. Tutkimuspaikan 

valintaan vaikutti myös se, että kuntokeskuksen kuntoutusylilääkäri ja henkilökunta 

suhtautuivat ystävällisesti aineistoni keräämiseen (Liite 1, Kyselylupa). 

Kuntokeskuksen naiset osoittautuivat oivalliseksi otokseksi myös suuren ikäjakaumansa 

takia. 

 

Vastaajina olivat sekä kuntoutuksessa olevat että henkilökuntaan kuuluvat naiset. 

Vastaajien luottamuksellisuuden säilyttämiseksi en erottele tutkimustuloksissa näitä 

kahta ryhmää toisistaan. Tulosten tarkastelussakaan ei tullut esiin seikkoja, jotka 

olisivat puoltaneet ryhmien tarkastelemista toisistaan erillään. Luottamuksellisuuden 

säilyttämiseksi en myöskään ilmoita kuntokeskuksen nimeä ja sijaintipaikkaa. 

 

Kirjallinen 5-sivuinen kysely suoritettiin kuntokeskuksessa talvella 2006–2007. Vein 

henkilökunnan jaettavaksi 150 kpl A4-kokoisia kirjekuoria, jotka sisälsivät kirjallisen 

kyselyn (Liite 3, "Kysely naiselle") sekä kyselyn saatekirjelmän (Liite 2, Kyselyn 

saatekirje). Vastaajat palauttivat kirjekuoren suljettuna. Henkilökunta sai jaettua 

kirjekuoria yhteensä 120, joista palautui 70. Kirjekuoria jäi palauttamatta 50. 

Tutkimuksessa jää vastaamatta näiden kirjekuorien kohtalo ja syy siihen, että niitä ei 

palautettu. Kaikkia kirjekuoria ei jaettu, joten jaettujen 120 kyselyn vastausprosentiksi 

muodostui 58,3 prosenttia. Kaikkien kuntokeskukseen vietyjen 150 kyselyn 
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vastusprosentiksi muodostui 46,6 prosenttia. Vastuksista 55 oli kuntoutuksessa olevien 

naisten vastauksia ja 15 henkilökunnan vastauksia, mutta jatkossa siis käsittelen 

vastaukset erottelematta näitä ryhmiä toisistaan. Kyselyyn vastattiin ahkerasti ja kato jäi 

pieneksi, vaikka vastaamiseen ei kyselylomakkeen antamisen jälkeen enää erikseen 

kehotettu eikä kannustettu. Vastaajista muodostui hyvä kokonaisaineisto 

tutkimuspaikan keski-ikäisistä naisista.  

 

4.2 "Kysely naiselle" 

Naisille kohdistetun kyselyn (Liite 3, "Kysely naiselle") tarkoituksena oli saada 

vastauksia, joissa naiset kertovat subjektiivisesti omalta kannaltaan ja omien 

ajatuksiensa perusteella tärkeistä ihmissuhteistaan. Kyselyni tarkoituksena oli etsiä 

mahdollista yhteyttä koskien naisten kiintymyssuhdetyylejä, joita tarkastelen lapsuuden 

kiintymyssuhteen, mahdollisen tämänhetkisen kiintymyssuhteen ja tulevaisuuteen 

suuntautuvien ajatusten avulla. Kysyin myös naisten ystävistä, terveydentilasta ja 

ammatista, mutta en käyttänyt niistä kysymyksistä saatuja vastauksia tämän 

tutkimuksen tulosten tarkastelussa, vaan haluan keskittyä ajatuksiin lapsuudesta ja 

tämän hetken parisuhteesta sekä ajatuksiin sen tulevaisuudesta.  

 

Kyselylomake on viisiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat peruskysymykset, joissa 

kysytään vastaajan syntymävuotta sekä sitä, onko hän kuntokeskuksessa 

kuntoutuksessa, töissä vai vieraana. Toisessa osassa ovat lapsuutta koskevat 

kysymykset, joihin sisältyvät kysymykset lapsuuden hoitajasta, Bartholomew'n ja 

Horowitzin (1991) neliluokkaisen jaottelun mukainen asteikkokysymys muistoista 

lapsuuden kiintymyssuhteesta sekä lapsuuden terveydentilaan liittyvä kysymys. 

 

Kyselyn kolmas osa sisältää tämänhetkistä elämäntilannetta koskevat kysymykset, 

joihin kuuluvat mahdolliseen parisuhteeseen tai yksinoloon sekä terveyteen ja 

työtilanteeseen liittyvät kysymykset. Neljännen osan kysymykset suuntautuvat 

vastaajan ajatuksiin tulevaisuudesta, siinä olevista ihmissuhteista, terveydestä ja 

työtilanteesta.  
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Viides osa kyselystä on Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) itsearviointitesti naisten 

omista kiintymyssuhdetyyleistä. Kiintymyssuhdetyyli arvioidaan neljän prototyyppisen 

kiintymyssuhdetyylikuvauksen perusteella 7–luokkaisella Likert–asteikolla, joista 

asteikon alin kohta 1 on Ei kuvaa minua lainkaan ja korkein kohta 7 on Kuvaa minua 

erittäin hyvin. Arvioinnin kohteena ovat aikuisuuden läheiset ihmissuhteet.  

 

Kyselylomakkeessa oleva Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) itsearviointitesti omasta 

kiintymyssuhdetyylistä antaa suuntaviivoja naisten vastausten tarkastelulle. 

Kyselylomakkeen ensimmäinen kuvaus A sopii turvalliseen (secure), B pelokkaaseen 

(fearful), C takertuvaan (preoccupied) ja D itseriittoiseen (dismissing) 

kiintymyssuhdetyyliin.  

 

Itsearviointi omasta kiintymyssuhdetyylistä ei ole tyhjentävä eikä kattava, mutta voi 

antaa suuntaa naisen tyylistä kiinnittyä läheiseen ihmiseen tai olla toisten läheisten 

ihmisten kanssa tekemisissä. Vastausten perusteella voidaan hahmottaa suuntaa 

"profiilille", millä tavoin nainen tuntee ja käyttäytyy kiintymyssuhteissaan. Jos 

esimerkiksi nainen vastaa A–6, B–1, C–4 ja D–1, voidaan ajatella, että hänellä 

vaikuttaisi olevan pääasiassa turvallinen, mutta myös jonkin verran takertuva, ei 

kuitenkaan pelokas eikä itseriittoinen kiintymyssuhdetyyli läheisiin ihmisiin.   

 

Tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneet naiset saivat itse vapaasti avointen kysymysten 

avulla kertoa kiintymyssuhteistaan. Näin kyseessä oli hiukan samantapainen tilanne 

kuin aikaisemmin mainitussa Mainin ja Goldwynin (1992) haastattelututkimuksessa, 

jossa vanhoista tunteista ja mielikuvista kerrottiin omin sanoin, tosin kirjallisesti. Main 

ja Goldwyn kutsuivat tätä toimintatapaa working models of attachment. 

 

4.3 Analyysimenetelmänä sisällön analyysi 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä on sisällön analyysi. Sisällön analyysia voidaan 

pitää laadullisen tutkimuksen sekä analysoimisen perusanalyysimenetelmänä. Sisällön 

analyysissa etsitään esimerkiksi tekstin tai puheen sisällön merkityksiä. Toisessa 

laadullisen analysoinnin perusmenetelmässä, diskurssianalyysissa, tutkitaan miten näitä 

merkityksiä tuotetaan. Menetelmänä sisällön analyysia voidaan käyttää esimerkiksi 
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päiväkirjojen, puheiden, kirjeiden, dialogien, kirjojen, raporttien, artikkeleiden ja muun 

kirjallisen aineiston analyysiin. (Kyngäs ja Vanhanen 1999, 3-12; Tuomi ja Sarajärvi 

2003, 105–106.) 

 

Sisällön analyysin avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta, ja sitä voidaan pitää 

myös väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Monet laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmät perustuvat sisällön analyysiin. Sisällön analyysista puhuttaessa 

tarkoitetaan sekä varsinaista sisällön analyysia että sisällön erittelyä. Sisällön analyysin 

avulla voidaan kuvata tekstien sisältöä sanallisesti. Kvalitatiivinen eli laadullinen 

sisällön analyysi on tutkimusta, jota voidaan käyttää esimerkiksi ihmisten puheiden, 

kirjoitusten, päiväkirjojen, artikkeleiden tai esitysten analysointiin. Sisällön analyysin 

avulla voidaan tarkastella myös kielen piirteitä sekä kommunikaation sisältöä.  (Kyngäs 

ja Vanhanen 1999, 3-12.) 

 

Sisällön analyysi ei ole kuitenkaan ainoastaan laadullisen tutkimuksen menetelmä, vaan 

mikäli kyseessä on tekstin sisällön ryhmitteleminen ja eritteleminen, voidaan puhua 

sisällön erittelystä, joka on luonteeltaan kvantitatiivista tutkimusta. Sisällön erittely on 

yksi sisällön analyysin muodoista. Tutkimukseni aineiston analysoinnissa käytän 

kvantitatiivista sisällön erittelyä. Sisällön erittely on kvantitatiivista tutkimusta ja 

analyysia tietystä aineistosta. Analyysissa aineisto voidaan luokitella, kvantifioida, ja 

näin saada aineistosta määrällisiä tuloksia. Analyysiyksikkönä voi olla sana, kirjain, 

otsikko, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. Analyysin avulla voidaan tuoda selkeyttä 

aineistoon. (Tuomi ja Sarajärvi 2003, 93, 107–108.) 

 

Pietilän (1973, 52-53) mukaan "sisällön erittelyä käyttäviksi tutkimuksiksi katsotaan 

nykyään kaikki sellaiset, joissa joko tilastollisesti tai sanallisesti pyritään kuvailemaan 

joko dokumenttien sisältöä ilmiönä sinänsä tai niitä ulkopuolisia ilmiöitä, joita sisällön 

ajatellaan ilmaisevan". Laadullisessa sisällön analyysissa pyritään siis kuvailemaan 

aineistoa ja kvantitatiivisessa sisällön erittelyssä aineistoa tarkastellaan 

kvantitatiivisesti, ilmauksia ja sanontoja ryhmiksi ja luokiksi jaotellen. Myös Pietilän 

määritelmän perusteella sisällön erittely sopii tutkimukseni analyysitavaksi oivallisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään aineiston analysoinnissa sisällön analyysin yhtä muotoa, 

kvantitatiivista sisällön erittelyä. Ensin naisten vastaukset kirjoitetaan puhtaaksi 
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vastauksittain. Samantyyppiset vastaukset järjestellään ryhmiksi ja tarkastellaan 

vastausten samanlaisuutta ja erilaisuutta. Sen jälkeen aineiston vastaukset luokitellaan 

samanlaisten teemojen ympärille ja vastaukset tyypitellään. Klusteroinnissa, 

tyypittelyssä ja teemoittelussa painottuu, mitä kustakin asiasta on vastauksissa sanottu. 

Näin voidaan erotella ryhmiksi samankaltaisia asioita. Lukumäärillä on suuntaa-antava 

merkitys tutkimuksessa. Vaikka tutkielman vastaajajoukko on pieni (N=70), 

tarkastellaan naisten kirjaamien vastausten välillä yhteneväisiä asioita ja jaotellaan niitä 

samanlaatuisiin ryhmiin. Tarkoituksena on ryhmitellä aineisto, pelkistää ja luoda 

erilaisia kategorioita. (Tuomi ja Sarajärvi 2003, 94–95.) 

 

Mikäli alkuperäisaineiston ilmauksia ryhmitellään yhteenkuuluvuuden perusteella ja 

näin abstrahoidaan niitä yleiskäsitteiksi, edetään tutkimuksessa induktiivisesti. Mikäli 

taas aineistosta etsitään sisällöllisesti valmiiseen viitekehykseen sopivia asioita, 

kyseessä on deduktiivinen eteneminen. Sisällön analyysi voi olla aineistolähtöistä, 

teoriaohjaavaa tai teorialähtöistä. Tässä tutkimuksessa edetään lähinnä induktiivisesti, 

jolloin kyseessä on aineistolähtöinen sisällön analyysi. (Tuomi ja Sarajärvi 2003, 95–

97.) 

 

Kvantitatiivisesti käsitellään tulosten numeraalisia osioita kuten vastaajien ikää, 

parisuhteen pituutta sekä itsearviointitestin tuloksia. SPSS-ohjelman avulla tutkitaan eri 

muuttujien välillä olevia mahdollisia yhteyksiä. Excel-ohjelman avulla kuvataan saatuja 

tuloksia graafisesti. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus eivät ole toistensa 

vastakohtia ja vaihtoehtoja vaan toistensa täydentäjiä. Molempien lähestymistapojen 

käyttäminen antaa tämän tutkielman kyselyyn vastanneiden tilanteesta monipuolisen 

kuvan. (vrt. Mäkelä 1990, 42–61.)  

 

Etsin naisten kirjoittamista vastauksista ”punaisia lankoja”, joita tarkastelemalla pyrin 

löytämään joko samanlaisia tai erilaisia kertomuksia kiintymyssuhteen muuttumisesta 

tai pysymisestä samanlaisena lapsuuden kiintymyssuhteen kanssa. Myös naisten 

käyttämään kirjoitustapaan kiinnitän huomiota. Tutkimuksessa tarkastelen myös naisten 

vastauksia lapsuuden läheisestä suhteesta, läheisestä parisuhteesta ja heidän ajatuksiaan 

mahdollisen parisuhteensa tulevaisuudesta sekä näiden suhteiden samanlaisuudesta tai 

erilaisuudesta. Tarkastelen myös naisten iän ja kirjallisten vastausten välistä yhteyttä.  
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5 Aineiston analyysi ja tulokset 
 

Tämä luku 5 "Aineiston analyysi ja tulokset" rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä 

osassa (5.1 Analysoinnin alkulähteillä) kerron, kuinka etenen analyysissani ja kuinka 

muodostan luokittelujani. Toisessa osassa (5.2 Tutkimusryhmän kuvailua) analysoin 

taustamuuttujia sekä Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) itsearviointitestin tuloksia 

lapsuuden ja aikuisuuden kohdalla. Kolmannessa osassa (5.3 Vastaajien 

kiintymyssuhdekokemukset) tarkastelen avoimia kysymyksiä ja niiden vastauksia, 

joissa naiset kertovat omin sanoin lapsuutensa hoitajasuhteesta, nykyisestä 

mahdollisesta parisuhteestaan ja ajatuksiaan tulevaisuutensa parisuhteesta. Näiden 

avointen vastausten vertailu ja yhteys keskenään on tutkimukseni tärkein kohta. Vertailu 

naisten kertomusten lapsuuden hoitajasuhteen ja nykyisen parisuhteen välillä haastaa 

Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteorian ajatusta kiintymystyylin muuttumattomuudesta. 

En etsi tutkimuksessa kausaalisia yhteyksiä, selittäviä tekijöitä enkä selittäviä 

merkityksiä, vaan tarkastelen sisällön erittelyn avulla laadullisten vastausten välisiä 

yhteyksiä.  

 

Tarkastelen tutkimuksessani keski-ikäisten naisten kiintymyssuhteita lapsuudessa 

(eilen), aikuisuudessa (tänään) ja tulevaisuudessa (huomenna). Tutkimukseni on siinä 

mielessä tutkimus tietyn paikan naisten kokonaisaineistosta, että 70 naisen vastaukset 

lapsuutensa kiintymyssuhteista, nykyisestä mahdollisesta parisuhteestaan ja ajatukset 

tulevaisuuden kiintymyssuhteesta antavat tarpeeksi edustavan kuvan juuri kyseisen 

joukon kiintymyssuhdetyyleistä. Tutkimukseen on otettu mukaan kuntokeskuksessa 

tiettyyn aikaan töissä, henkilökuntana tai vieraana olleet naiset. Aineistoni (N=70) on 

riittävän pieni ollakseen sopiva kvalitatiiviseen tarkasteluun, mutta toisaalta se on 

tarpeeksi suuri ollakseen kvantitatiivinen tutkimuskohde. Saan siis hyvän kuvan 

kyseisen joukon kiintymyssuhdetyyleistä.  

 

Tutkimukseni sisältää peruskysymyksiä naisten syntymäajasta, mahdollisesta 

parisuhteen olemassaolosta ja pituudesta tai mahdollisesta yksinolosta ja siihen 

liittyvistä muutostoiveista. Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) itsearvioon perustuvaa 

kiintymystyylitestiä (ks. sivu 20) käytetään suuntaa-antavasti lapsuuden ja tämän hetken 

parisuhteiden tarkastelussa. Avoimia kysymyksiä ja niiden vastauksia käytän tässä 
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tutkimuksessa kolmiosaisesti. Eilisen kiintymyssuhdetta tarkastelen kysymällä 

avoimella kysymyksellä naisten suhdetta lapsuuden hoitajaansa. Tämän päivän 

kiintymyssuhdetta eli parisuhdetta tarkastelen kysymällä naisten suhteesta puolisoonsa. 

Huomista tarkastelen kysymällä naisten ajatuksia tulevaisuuden parisuhteen suhteen.  

 

Kappale 5.1 "Analysoinnin alkulähteillä" esittelee tutkimuksessa käytetyt kysymykset ja 

niiden luokittelun käytettäväksi joko SPSS-ohjelmassa tai avoimien kysymysten 

ryhmittelyssä ja analysoinnissa. Kappaleessa 5.2 "Tutkimusryhmäni kuvailua" 

keskitytään SPSS-ohjelman antamien mahdollisuuksien puitteissa tulosten numeeriseen 

ja vertailevaan tarkasteluun. Numeerisen tarkastelun piiriin kuuluvat ikään, hoitajaan, 

lapsuuden ja aikuisuuden kiintymystyylitestin (Bartholomew ja Horowitz 2006) 

tuloksiin sekä, tämänhetkisen parisuhteen pituuteen ja mahdolliseen yksinoloon liittyvät 

kysymykset.  

 

Kappaleessa 5.3 "Vastaajien kiintymyssuhdekokemukset" keskitytään avointen 

kysymysten ja niiden vastausten tarkasteluun. Lapsuuden hoitajaan, nykyiseen 

parisuhteeseen ja sen tulevaisuuteen liittyvät muistikuvat on ryhmitelty aiheittain ja näin 

saatu uusi luokittelujärjestelmä. Ryhmittelyn avulla on mahdollista tarkastella 

tutkimuskysymysten kannalta oleellista aikajaottelua eilen - tänään - huomenna naisten 

tärkeissä ihmissuhteissa.  Avointen kysymysten ja ikäluokituksen ristiintaulukoinnin 

avulla on tarkasteltu aikojen eilen - tänään - huomenna suhdetta toisiinsa. Kaikkia 

kyselylomakkeessa olleita kysymyksiä ja niiden vastauksia ei käytetä tämän 

tutkimuksen analyysiosiossa. Seuraavasta kuvauksesta "Tutkimuksen 

analyysipolkuja 1" käyvät ilmi tutkimuksen analysoinnissa käytetyt kysymykset:  
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1. Peruskysymykset 
a) Oletko XXXXX Kuntokeskuksessa kuntoutuksessa - töissä - vieraana? 
b) Syntymävuotesi 
 
2. Lapsuuttasi koskevat kysymykset 
a) Kenen muistat hoitaneen sinua lapsena eniten? 
äiti, isä, isoäiti, isoisä, hoitaja, sisarus 
joku muu, kuka? 
b) Kun nyt mietit asiaa, niin oliko suhde lapsuuden hoitajaasi (ympyröi itseäsi kuvaava numero) 
Turvallinen          1-2-3-4-5-6-7 
Pelokas                1-2-3-4-5-6-7 
Takertuva            1-2-3-4-5-6-7 
Välttelevä,            
etäisyyttä ottava  1-2-3-4-5-6-7 
 
3. Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat kysymykset 
a) Onko sinulla nyt parisuhdetta? Kyllä - suhde pätkii - vaihtuvia suhteita - ei 
b) Jos sinulla on nyt kumppani, niin kuinka pitkä suhteesi häneen on ollut tähän mennessä? 
e) Oletko elänyt aikuisena yksin? Kyllä - välillä olen, välillä en - en 
g) Jos sinulla ei ole nyt parisuhdetta, oletko tyytyväinen tilanteeseen?  
Kyllä - välillä olen, välillä en - en - en osaa sanoa 
 
Viimeisellä sivulla oleva Bartholomew-Horowitzin kiintymystyylitesti:  
Seuraavassa on 4 erilaista tapaa suhtautua läheisiin ihmisiin. 
Arvioi, missä määrin nämä kuvaukset sopivat sinuun ja ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava 
numero. 
Turvallinen  1-2-3-4-5-6-7 
Pelokas         1-2-3-4-5-6-7 
Takertuva     1-2-3-4-5-6-7 
Itseriittoinen 1-2-3-4-5-6-7 
 
Avoin kysymys: Lapsuuttasi koskevat kysymykset 
2. c) Millaista yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta. 
Avoin kysymys: Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat kysymykset: 
3. c) Jos sinulla on nyt parisuhde, niin millainen suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta. 
Avoin kysymys: Ajatuksesi tulevaisuudesta: 
Kuvittele aikaa tästä hetkestä noin 1-2 vuotta eteenpäin… 
4. a) Jos elät parisuhteessa, niin millaisena näet parisuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta. 
 

 

Analyysipolkuja 1. Tutkimuksessa käytetyt kysymykset. 
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5.1 Analysoinnin alkulähteillä 

5.1.1 Peruskysymysten ja lapsuutta koskevien kysymysten analyysipolut 

"Kysely naiselle" -kyselylomake (Liite 3) sisältää viisi osaa. Ensimmäisessä osassa (1. 

Peruskysymykset) ovat peruskysymykset, joilla selvitetään, onko vastaaja 

kuntokeskuksessa kuntoutuksessa, töissä vai vieraana.  Yhdistin nämä luokat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, koska halusin ehdottomasti säilyttää luottamuksen siinä, ettei 

yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu. Toisaalta tuloksissakaan ei tullut ilmi 

mitään sellaista, jonka takia olisi ollut tarpeen erotella naiset sen mukaan, olivatko he 

kuntoutuksessa vai töissä kuntokeskuksessa.  

 

Peruskysymyksiin kuuluu myös kysymys syntymävuodesta. SPSS-ohjelman avulla 

käänsin syntymävuodet ikävuosiksi, joita on helpompi käyttää ja lukea analysoinnissa. 

Jaoin naiset ikävuosien perusteella kahteen luokkaan, joista ensimmäinen on 29–49–

vuotiaat ja toinen 50–63–vuotiaat. Jako perustui Roosin (1987) sukupolviluokitukseen, 

josta kerron seuraavassa luvussa (5.2.1). Luokista tuli lähes yhtä suuret: nuorempia 

naisia oli 33 ja iäkkäämpiä 37.  Seuraavasta kuvauksesta "Analyysipolkuja 2" käy ilmi 

analyysin eteneminen peruskysymyksissä syntymävuosista sukupolviluokitukseen:  
 

 
1. Peruskysymykset 
a) Oletko XXXXX Kuntokeskuksessa 
kuntoutuksessa - töissä - vieraana? 
 
 
 
b) Syntymävuotesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ikä vuosina 

 
 

Vastausvaihtoehdot yhdistettiin 
yhdeksi luokaksi 

 
 
 

Sukupolvet 
1=29-49-v. 
2=50-63-v. 
 

 

Analyysipolkuja 2. Peruskysymysten luokittelu. 

 

Toinen osa (2. Lapsuutta koskevat kysymykset) sisältävät lapsuutta eli eilistä koskevat 

kysymykset. Ensimmäinen kysymys (2.a) on "Kenen muistat hoitaneen sinua lapsena 

eniten?" Vastausvaihtoehdoissa olivat äiti, isä, isoäiti, isoisä, hoitaja ja sisarus sekä 

vaihtoehto joku muu, kuka?. Siirsin vastaukset numeeriseen muotoon SPSS-ohjelmaan. 

Ohessa kuvaus lapsuuden hoitajaa koskevien vastausten analysoinnin etenemisestä: 
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2. Lapsuuttasi koskevat kysymykset 
a) Kenen muistat hoitaneen sinua lapsena eniten? 
äiti, isä, isoäiti, isoisä, hoitaja, sisarus 

 
 
1=Äiti 
2=Isä 
3=Isoäiti 
4=Isoisä 
5=Hoitaja 
6=Sisarus 

joku muu, kuka? 
 

7=Joku muu 

 

Analyysipolkuja 3. Lapsuuden hoitaja -luokittelu. 

 

Toinen kysymys lapsuudesta on (2.b) "Kun nyt mietit asiaa, niin oliko suhde lapsuuden 

hoitajaasi (ympyröi itseäsi kuvaava numero) Turvallinen, Pelokas, Takertuva vai 

Välttelevä, etäisyyttä ottava?". Jaottelu Turvallinen, Pelokas, Takertuva sekä Välttelevä, 

etäisyyttä ottava on Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokittelun (ks. 

sivu 20) mukainen. Viimeinen kohta dismissing on alun perin käännetty englannista 

suomeksi sanalla Itseriittoinen, mutta halusin käyttää samasta asiasta muotoa Välttelevä, 

etäisyyttä ottava, koska mielestäni se kuvaa paremmin lapsuuden kohdalla kyseistä 

asiaa ja on helpompi ymmärtää. Jokaisessa kiintymyssuhdetyylikuvauksessa oli 

mahdollisuus ympyröidä vastausnumero 1 ja 7 väliltä. Numero 1 oli sanoitettu Ei kuvaa 

suhdetta lainkaan ja 7 Kuvaa suhdetta erittäin hyvin. Luokittelin SPSS-ohjelmaa varten 

lapsuuden hoitajasuhdetta koskevan vastauksen ympyröidyt numerot seuraavasti:  

 
 
2. Lapsuuttasi koskevat kysymykset  
(Bartholomew-Horowitzin 
kiintymystyylitluokittelu) 
b) Kun nyt mietit asiaa, niin oliko suhde lapsuuden 
hoitajaasi (ympyröi itseäsi kuvaava numero) 
Turvallinen                          1-2-3-4-5-6-7  
Pelokas                                1-2-3-4-5-6-7 
Takertuva                            1-2-3-4-5-6-7 
Välttelevä,etäisyyttä ottava 1-2-3-4-5-6-7 
 

 
 
 
 
Uusi lapsuuden kiintymystyyliluokitus 
1=1    (Ei kuvaa suhdetta lainkaan) 
2=2-3 (Kuvaa suhdetta jonkin verran) 
3=4-5 (Kuvaa suhdetta hyvin) 
4=6-7 (Kuvaa suhdetta erittäin hyvin) 
 

 

Analyysipolkuja 4. Bartholomew-Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokittelu suhteesta hoitajaan. 

 

5.1.2 Tämänhetkistä elämäntilannetta koskevien kysymysten analyysipolut 

Kyselyn kolmannessa osassa ovat tämänhetkistä elämäntilannetta koskevat kysymykset. 

Jätin tämän tutkimuksen analysoinnissa huomioimatta aikaisempia parisuhteita 

koskevan kysymyksen (3.d), avoimet kysymykset aikuisena yksin elämisen laadusta 
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(3.f), ystävistä (3.i), työstä (3.j) ja terveydestä (3.k). Tämänhetkistä parisuhdetta tai sen 

puuttumista koskevat vastaukset avoimeen kysymykseen (3.a) "Onko sinulla nyt 

parisuhdetta?" siirsin SPSS-ohjelmaan siten, että vastaus kyllä oli 1, suhde pätkii oli 2, 

vaihtuvia suhteita oli 3 ja vastaus ei oli 4. Parisuhteen pituuden (3.b) vastaajat 

merkitsivät vuosina. Tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä tämänhetkiseen tilanteeseen 

kysyttiin kysymyksen (3.g) "Jos sinulla ei ole nyt parisuhdetta, oletko tyytyväinen 

tilanteeseen?" avulla. Seuraava kuvaus "Tutkimuksen analyysipolkuja 5" kertoo 

tämänhetkistä elämäntilannetta koskevien vastausten analyysin etenemisestä:  

 
 
3. Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat 
kysymykset 
a) Onko sinulla nyt parisuhdetta?  
Kyllä - suhde pätkii - vaihtuvia suhteita - ei 

 
 
 
1=Kyllä 
2=Suhde pätkii 
3=Vaihtuvia suhteita 
4=Ei 

 
b) Jos sinulla on nyt kumppani, niin kuinka pitkä  
suhteesi häneen on ollut tähän mennessä? 
 

 
Suhteen pituus vuosina 

e) Oletko elänyt aikuisena yksin?  
Kyllä - välillä olen, välillä en - en 

1=Kyllä 
2=Välillä olen, 
välillä en 
3=En 

 
g) Jos sinulla ei ole nyt parisuhdetta,  
oletko tyytyväinen tilanteeseen?  
Kyllä - välillä olen, välillä en - en - en osaa sanoa 

 
1=Kyllä 
2=Välillä olen, 
välillä en 
3=En 
4=En osaa sanoa 
 

 
Analyysipolkuja 5. Tämänhetkistä elämäntilannetta koskevien kysymysten luokittelu. 

 

Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla on Barholomew'n ja Horowitzin (2006) 

kiintymystyylitesti, joka perustuu vastaajan omaan arvioon. Vastaukset voivat olla 

ainoastaan suuntaa-antavia ja kertoa jotain kiintymystyyliprofiilista. Tarkka ja 

tyhjentävä tutkimus kiintymystyylistä ja sen profiilista ei ole tämän tutkimuksen 

puitteissa mahdollinen, mutta haluan kuitenkin ottaa aikaisempien osien vastausten 

lisäksi mukaan Bartholomew'n ja Horowitzin testin. Kohdan A sanallinen kuvaus sopii 

Turvalliseen kiintymystyyliin, kohdan B kuvaus sopii Pelokkaaseen, kohdan C kuvaus 

sopii Takertuvaan ja kuvaus D Itseriittoiseen kiintymystyyliin. Oma arvio merkittiin 

ympyröimällä sopiva kohta Likert-asteikosta väliltä 1 (Ei kuvaa minua lainkaan) ja 7 
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(Kuvaa minua erittäin hyvin). Analyysipolku on samanlainen kuin lapsuuden 

hoitajasuhdetta koskevassa analyysissa. Tiivistin luokitukset seuraavalla tavalla:  

 
 
3. Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat kysymykset 
Viimeisellä sivulla oleva Bartholomew-Horowitzin kiintymystyylitesti: 
Seuraavassa on 4 erilaista tapaa suhtautua läheisiin ihmisiin. 
Arvioi, missä määrin nämä kuvaukset sopivat sinuun  
ja ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava numero. 
Turvallinen   1-2-3-4-5-6-7 
 
Pelokas         1-2-3-4-5-6-7 
 
Takertuva     1-2-3-4-5-6-7  
Itseriittoinen 1-2-3-4-5-6-7 

 
 
 
 
Uusi aikuisuuden 
kiintymystyyliluokitus 
1=1    (Ei kuvaa minua 
lainkaan) 
2=2-3 (Kuvaa minua 
jonkin verran) 
3=4-5 (Kuvaa minua 
hyvin) 
4=6-7 (Kuvaa minua 
erittäin hyvin) 
 

 
Analyysipolkuja 6. Bartholomew-Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokittelu tämän päivän parisuhteesta. 
 

Yhdistelin saman kysymyksen vastaukset vielä toisella tavalla SPSS-ohjelmaan. 

Bartholomew'n (1990) ja Männikön (1999) kiintymyksen neliluokkaisen mallin (ks. 

sivu 20) mukaisesti vastausten tulokset kohdista Turvallinen ja Takertuva yhdistin 

samaksi luokaksi Lähellä, koska nämä kiintymyssuhdetyylit pitävät sisällän myönteisen 

ja luottavaisen suhtautumisen läheisiin ihmisiin. Samoin yhdistelin luokat Pelokas ja 

Itseriittoinen yhdeksi luokaksi Kaukana, koska nämä tyylit sisältävät etäisen ja 

turvattoman suhtautumisen kanssaihmisiin. Seuraavassa kuvauksessa "Analyysipolkuja 

7" on esitetty uusi Lähellä-Kaukana -luokittelu:  

 
 
3. Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat 
kysymykset 
Viimeisellä sivulla oleva  
Bartholomew-Horowitzin kiintymystyylitesti:  
Seuraavassa on 4 erilaista tapaa suhtautua läheisiin 
ihmisiin. 
Arvioi, missä määrin nämä kuvaukset sopivat sinuun  
ja ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava numero. 
Turvallinen   1-2-3-4-5-6-7 
Pelokas         1-2-3-4-5-6-7 
Takertuva     1-2-3-4-5-6-7  
Itseriittoinen 1-2-3-4-5-6-7 
 

 
 
Lähellä=Turvallinen+Takertuva 
1=0-1-2-3-5-6 
2=7-8-9 
3=10-11-12-13-14 
Kaukana=Pelokas+Itseriittoinen 
1=0-1-2-3-4 
2=5-6-7-8 
3=10-11-12-13-14 

 
Analyysipolkuja 7. Männikön (1999) mukainen Lähellä-Kaukana kiintymystyyliluokittelu tämän päivän 
parisuhteesta.  
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5.1.3 Lapsuutta, aikuisuutta ja tulevaisuutta koskevien avointen 

kysymysten analyysipolut 

Lapsuutta koskeviin kysymyksiin kuuluivat myös avoimet kysymykset (2.c) "Millaista 

yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta?" sekä (2.d) "Millainen terveytesi oli 

lapsena? Kerro asiasta." Terveyttä koskevan kysymyksen jätin kuitenkin käsittelemättä 

ja huomioimatta tämän tutkimuksen puitteissa. Lapsuuden hoitajaa ja yhdessäoloa 

hänen kanssaan koskevat avoimet vastaukset kirjoitin ensin puhtaaksi. Sitten yritin 

sovittaa vastauksia niiden sisällön perusteella Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) 

malliin Turvallinen, Pelokas, Takertuva sekä Välttelevä, etäisyyttä ottava (ks. sivu 20), 

mutta tämä ei onnistunut. En saanut avoimia kysymysten vastauksia ja niiden sisältöä 

sovitettua kyseiseen jaotteluun. Lähdin tarkastelemaan vastauksia aineistolähtöisesti. 

Vastausten sisällön perusteella päädyin lapsuuden kiintymyssuhdetyylien kohdalla 

uuteen omaan jaotteluun Turvallinen, Turvaton, Neutraali ja Luokittelematon. Siirsin 

lapsuutta koskevat avoimet vastaukset SPSS-ohjelmaan siten, että Turvallinen oli 1, 

Turvaton 2, Neutraali 3 ja Luokittelematon 4. Tämä lapsuuden hoitajasuhdetta koskeva 

avoimen kysymyksen analyysipolku oli seuraavanlainen: 

 
 
Avoin kysymys:  
Lapsuuttasi koskevat kysymykset 
2. c) Millaista yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli?  
Kerro asiasta. 

 
Vastausten 
sovitusyritys 
Bartholomew-
Horowitz-
luokitteluun 
ei onnistunut 
 

 
Oma luokittelu: 
1=Turvallinen 
2=Turvaton 
3=Neutraali 
4=Luokittelematon 

 

Analyysipolkuja 8. Suhde lapsuuden hoitajaan, avoimien kysymysten luokittelu. 

 

Myös avoin kysymys (3.c) tämänhetkisen parisuhteen laadusta oli haastava. Yritin 

sovittaa vastauksia Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) jaotteluun kiintymystyyleistä 

(ks. sivu 20) siinä kuitenkaan onnistumatta. Ratkaisin asian tarkastelemalla vastauksia 

ja niiden sisältöä aineistolähtöisesti. Päädyin jaottelussani samaan omaan luokitteluun 

kuin lapsuuden hoitajaa koskevien avointen kysymysten kohdalla eli Turvallinen 

(luokka 1), Turvaton (luokka 2), Neutraali (luokka 3) ja Luokittelematon (luokka 4).  
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Avoin kysymys:  
Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat 
kysymykset: 
3. c) Jos sinulla on nyt parisuhde, niin millainen 
suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta. 
 

 
 
Vastausten 
sovitusyritys 
valmiiseen 
Bartholomew-
Horowitz-
luokitteluun 
ei onnistunut 
 

 
 
Oma luokittelu: 
1=Turvallinen 
2=Turvaton 
3=Neutraali 
4=Luokittelematon 

 

Analyysipolkuja 9. Tämän hetken parisuhde, avoimien kysymysten luokittelu. 

 

Kyselylomakkeen kohta 4 käsittelee naisten ajatuksia tulevaisuudesta. Tässä 

tutkimuksessa jätän käsittelemättä vastaukset tulevaisuuden kohdalla ystävistä (4.c), 

työstä (4.d) ja terveydestä (4.e). Keskityn tarkastelussani avoimeen kysymykseen 

parisuhteen tulevaisuudesta (4.a) sekä siihen, toivovatko naiset uutta kumppania 

itselleen (4.b). Yritin jälleen sovittaa tulevaisuuden parisuhdetta koskevia vastauksia 

valmiiseen Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) luokitteluun, mutta en onnistunut 

pyrkimyksissäni. Tarkastelin edellisen kysymyksen tapaan vastauksia aineistolähtöisesti 

ja niiden sisältöä tutkien, ja päädyin samaan omaan luokitteluun Turvallinen (luokka 1), 

Turvaton (luokka 2), Neutraali (luokka 3) ja Luokittelematon (luokka 4) kuin lapsuuden 

hoitajaa ja tämän hetken parisuhdetta koskevien avointen kysymysten kohdalla. 

Analyysipolku eteni tulevaisuuden ajatuksia koskevan avoimen kysymyksen kohdalla 

seuraavasti: 

 
 
Avoin kysymys:  
Ajatuksesi tulevaisuudesta: 
Kuvittele aikaa tästä hetkestä noin 1-2 vuotta 
eteenpäin… 
4. a) Jos elät parisuhteessa, niin millaisena näet  
parisuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta. 
 

 
Vastausten 
sovitusyritys 
valmiiseen 
Bartholomew-
Horowitz-
luokitteluun 
ei onnistunut 
 

 
Oma luokittelu: 
1=Turvallinen 
2=Turvaton 
3=Neutraali 
4=Luokittelematon 

 

Analyysipolkuja 10. Tulevaisuuden parisuhde, avoimien kysymysten luokittelu. 

 

 



 

 36

5.2 Tutkimusryhmän kuvailua 

Edellisessä kappaleessa kerroin tutkimukseni analyysipoluista ja luokittelutavoista. 

Avoimien kysymysten vastauksia tarkastelen vasta kappaleessa 5.3. Tässä kappaleessa 

tarkastelen tutkimukseni numeerisia osioita, jotka siirsin SPSS-ohjelmaan. Näin sain 

tulokset kuvattavaan muotoon ja tulosten ristiintaulukointi oli mahdollista. Tarkastelen 

ensin tutkimuksen peruskysymysten vastauksia ja lapsuutta koskevia numeerisia 

vastauksia. Tämän jälkeen tarkastelen naisten tämän päivän mahdollista 

kiintymyssuhdetta sekä sen laatua. Kappaleen lopussa tarkastelen keskenään lapsuuden 

ja aikuisuuden kiintymyssuhteen mahdollista erilaisuutta ja samanlaisuutta naisten 

vastausten perusteella.   

 

5.2.1 Vastaajien ikä ja parisuhde 

Tutkimukseen osallistuneiden naisten ikää tarkasteltaessa voi havaita, että he ovat 

ainakin kahden sukupolven naisia. Roosin (1987, 51–59; 2004) mukaan 1900–luvun 

aikana on ollut 3–4 sukupolvea, mikäli yhden sukupolven mitaksi lasketaan 25–30 

vuotta. Ensimmäinen sukupolvi on sotien ja pulan sukupolvi, joka on syntynyt 1900–

luvun alussa. Maailma oli tämän sukupolven syntymän aikoihin haasteellinen ja vaikea 

elinpaikka. Leivästä, vaatteista ja tavaroista oli pulaa. Jo pelkkä arjesta selviäminen 

saattoi olla ylivoimainen haaste. Toinen Roosin nimeämä sukupolvi on sodanjälkeisen 

jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvi, jonka Roos sijoittaa syntyneeksi 1920–luvun 

alkupuolelta 1930–luvun loppuun. Kolmas sukupolvi on suuren murroksen sukupolvi, 

joka syntyi sota-ajan ja 1950–luvun alkupuolen välillä. Neljäs sukupolvi on lähiöiden 

sukupolvi, joka syntyi 1950–luvulta alkaen. Roosin nimeävät 1900–luvun sukupolvet 

syntyivät hyvin erilaisiin olosuhteisin.  

 

Käsitteenä sukupolvi pyrkii yhtenäistämään saman ikäisiä ihmisiä sekä etsimään heille 

yhteistä elämänuraa ja kulttuurista kontekstia. Jokaisella sukupolvella on omat 

olosuhteensa. Suomessa yhteiskunnassa oli sotien jälkeen niin taloudellisesti kuin 

sosiaalisestikin vaikea tilanne, jossa silloin syntynyt sukupolvi sai kasvaa. Sotien 

jälkeen syntyi maahamme kuitenkin poikkeuksellisen suuria ikäluokkia. Suuren 

murroksen sukupolvi oli ensimmäinen, joka ei ollut kohdannut sotaa elämässään. 

Aineellisesti vauraampaan tilanteeseen syntyneet seuraavan sukupolven lapset ovat 
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suuren murroksen ja lähiöihin muuttamisen sukupolvi. Roosin (1987) mukaan suuren 

murroksen sukupolven alusta alkaen ihmissuhteet ja niiden merkitys nousevat monesti 

kertomuksissa keskiöön. Suuren murroksen ja sen jälkeisen ajan sukupolvien elämä oli 

"tyhjentynyt" tapahtumista ja elämä muuttunut suoraviivaisemmaksi. (Roos 1987, 58.) 

 

Tutkimukseeni osallistuneet naiset olivat Roosin (1987; 2004) luokittelun mukaan 

kahden sukupolven lapsia. Suuren murroksen ja sotien jälkeisen jälleenrakennuksen 

ajan lapset ovat eri sukupolven lapsia kuin 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet. Roosin 

mukaan samat syntymävuodet eivät kuitenkaan välttämättä yhdistä ihmisiä toisiinsa, 

vaan mahdollinen yhteinen kokemus, joka on jaettu 17–25–vuotiaana. (Roos, 1987, 51–

59.)  

 

Kyselyyn vastanneista naisista iäkkäin oli syntynyt vuonna 1943 ollen iältään 63 vuotta 

ja nuorin vastaaja oli syntynyt vuonna 1977 ollen 29–vuotias. Vastaajien iän keskiarvo 

oli 48,6 vuotta. Naisten ikäjakaumasta voi päätellä, että he ovat erilaisissa 

elämänvaiheissa olevia naisia. 29-vuotiaan mahdollinen oma perhe on nuori ja lapset 

pieniä, kun taas 63-vuotiaalla omat lapset ovat lähteneet pesästä, lastenlapsiakin on 

mahdollisesti syntynyt. Naisten elämänvaiheet ja tilanteet ovat näin jo iänkin perusteella 

hyvin erilaisia.   

 

Luokittelin tutkielman naiset iän perusteella kahteen ryhmään. Näistä ensimmäinen 

ryhmä oli 29–49–vuotiaat (1957–1977 syntyneet) ja toinen 50–63–vuotiaat (1943–1956 

syntyneet) naiset. Toinen ikäluokka (37 naista) on sodanjälkeisen suuren murroksen 

ajan sukupolvea ja ensimmäinen ikäluokka (33 naista) pääsääntöisesti jo seuraavaa 

sukupolvea, jonka Roos (1987, 56) nimitti lähiöiden sukupolveksi.  

 

Kyselyyn vastanneista naisista elää parisuhteessa 81,4 prosenttia (57). Vastaavasti 

seitsemän (10 %) naisista ilmoitti, että tällä hetkellä heillä ei ole lainkaan parisuhdetta. 

Naisista 6 kertoi, että nykyinen suhde pätkii tai että heillä on vaihtuvia suhteita. 

Parisuhteessa elävien naisten tämänhetkisistä parisuhteista oli lyhin pituudeltaan 3 

viikkoa ja pisin 43 vuotta. Naisten parisuhteiden pituudet olivat hyvinkin pitkiä. 

Vanhemmalla sukupolvella oli pisimmät parisuhteet takanaan, joten vastaajien ikä oli 

useimmilla vastaajilla verrannollinen parisuhteen pituuteen. Poikkeuksiakin oli – 

muutamilla iäkkäillä naisilla oli vasta lyhyt parisuhde takanaan. Parisuhteen pituuden 
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tarkastelussa ei tullut kuitenkaan esiin seikkoja, jonka takia käyttäisin parisuhteen 

pituutta tutkimuksessani myöhemmin. Vastaajien parisuhteen pituus oli niin 

samansuuntainen iän kanssa, että käytän myöhemmissä tarkasteluissa vain iästä 

muodostettua sukupolviluokitusta. Parisuhteiden pituudesta voi päätellä, että useimmat 

naiset elivät pitkissä ja pysyvissä parisuhteissa. 

 

Aikuisiällä on elänyt ainakin joskus elämässään yksinään ilman kumppania kaikista 

vastaajista 30 prosenttia (21). Vastaajista 55,5 prosenttia, (39) ei kuitenkaan ollut elänyt 

aikuisiällä yksin. Loput vastaajista olivat välillä eläneet yksin ja välillä eivät olleet 

eläneet yksin. Sukupolvien välillä oli havaittavissa eroa siinä kohdassa, että vanhempi 

sukupolvi oli elänyt aikuisena harvemmin yksin kuin nuorempi ikäluokka. Iän 

perusteella olisi voinut ajatella tämän vastauksen olevan päinvastainen. Tällä hetkellä 

yksin elävistä vastaajista kuitenkin vain 5,7 prosenttia (4) oli tyytyväinen yksinoloonsa 

ja 8,6 prosenttia (6) oli välillä tyytyväinen, välillä ei. Tästä voi päätellä, että useimmat 

nyt ilman parisuhdetta elävät kuitenkin toivoivat uutta suhdetta elämäänsä.  

 

Kyselylomakkeessa olevien tietojen perusteella saa hahmoteltua kuvaa tutkittavasta 

aineistosta. Naisten elämän kehykset ja tilanteet ovat monenlaisia. Ikä ja sen perusteella 

luokitellut sukupolvet eivät ole suoraan tutkimuksen pääasiallisena kohteena, mutta ne 

auttavat luomaan vastaajista tarkemman kuvan ja kenties myös selittämään 

kiintymyssuhteissa olevia asioita myöhemmin tutkimuksen kuluessa.  

 

5.2.2 Eilen: lapsuuden tärkeät ihmiset  

Koska tutkielmani tarkoituksena on tarkastella naisten lapsuuden ja aikuisuuden 

kiintymyssuhdetyylejä keskenään, niiden mahdollista pysymistä samanlaatuisena ja 

niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, kysyin kyselylomakkeessa myös naisten 

ajatuksia omasta lapsuuden hoitajastaan. Hoitaja ja häneen liittyvät ajatukset ovat hyvin 

henkilökohtaisia kokemuksia, eivätkä voi olla tyhjentäviä kertomuksia lapsuuden 

tärkeästä tai tärkeistä ihmisistä ja hänen tai heidän merkityksestään. Ajatukset voivat 

kuitenkin olla suuntaa-antavia tarkasteltaessa lapsuuden läheisen ihmisen merkitystä 

aikuisiälle.  
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Kysymykseen (2.a) "Kenen muistat hoitaneen sinua lapsena eniten?" 84,3 prosenttia 

(59) naisista vastasi Äiti. Vain 4,3 prosenttia (3) naisista vastasi Isä ja samoin vain 4,3 

prosenttia (3) vastasi että Sisarus. Verrattaessa kahden sukupolven lapsuuden hoitajia 

toisiinsa saattaa havaita, että vanhemmasta sukupolvesta hiukan suurempi osa mainitsi 

Äidin hoitaneen lapsena eniten. Naisista 72,9 prosenttia (51) piti äitiä ainoana 

tärkeimpänä lapsuuden hoitajanaan, mutta 11,4 prosenttia (8) mainitsi toiseksi tärkeäksi 

hoitajakseen vielä Isän. Edelleen äiti näyttää olevan useimmiten lapsuuden tärkein 

hoitaja, vaikkakin isän osuus on kasvanut ajan myötä.  

 

Bowlbyn (1969) mukaan lapsi valitsee ympäristöstään yleensä yhden, joskus useamman 

kiintymyksen kohteen, joka antaa turvaa, suojaa ja ravintoa. Useimmiten tämä 

kiintymyksen kohde on äiti, mutta se voi olla kuka tahansa, joka turvaa lasta, antaa 

ravintoa ja suojaa. Lapsen tekemä kiintymyssuhteen valinta tapahtuu noin 4–6 

kuukauden iässä ja kiintymyskäyttäytyminen jatkuu, kunnes lapsi on 2,5–3-vuotias. 

Kiintymyksen kohteen lähellä on hyvä olla, ja erityisesti nälän, pelon ja turvattomuuden 

hetkissä lapsi hakeutuu hänen seuraansa. Yleensä lapsen ensimmäinen kiintymyssuhde 

muodostuu äitiin, mutta kuten naisten vastauksista saattoi havaita, myös isä, sisarus, 

isoäiti, isoisä tai hoitaja voidaan muistaa läheisenä ja turvaa antavana henkilönä 

lapsuudesta. (Lahikainen ja Pirttilä-Backman 2001, 112.) 

 

Kyselyn kohta 2.b on Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) neliluokkaisen jaottelun (ks. 

sivu 20) mukainen kysymys ja arvio lapsuuden kiintymyssuhdetyylistä. Kaikki vastaajat 

arvioivat lapsuutensa hoitajasuhteen laatua jokaisen kohdassa (Kuvio 2). Kysyttäessä 

vastaajien arvioita suhteesta lapsuuden hoitajaansa kohdassa Turvallinen 91,4 prosenttia 

(64) vastaajista arvioi vastauksensa kohtaan 5, 6 tai 7 1–7-luokkaisella Likert-asteikolla. 

Kaikkien vastaajien keskiarvot suhteen laadulle ovat Turvallinen 6,27, Pelokas 1,44, 

Takertuva 1,60 ja Välttelevä, etäisyyttä ottava 1,13. Näin voidaan ajatella, että suurin 

osa kyselyyn vastanneista naisista koki suhteen lapsuutensa hoitajaan olleen 

Turvallinen. Luonnehdinnat Pelokas, Takertuva ja Välttelevä, etäisyyttä ottava 

suhteesta lapsuuden hoitajaan olivat merkittävästi vähäisempiä arvoiltaan.  

 

Tarkastelin jokaisen vastaajan kohdalla myös sitä, minkä kohdan kiintymystyyliarviossa 

he arvioivat suurimmalla numerolla. Päättelin siitä heidän pääasiallisen 

kiintymystyylinsä lapsuutensa hoitajaan. Vastaajista 94,3 prosenttia (66) piti suhdettaan 
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lapsuutensa hoitajaan pääasiassa Turvallisena, 4,3 prosenttia (3) Pelokkaana ja 1,4 

prosenttia (1) Takertuvana. Kuviossa 2 näkyy, miten naiset arvioivat lapsuuden 

kiintymyssuhdetyyliään hoitajaansa. Kuviossa ja ristiintaulukoinnissa on käytetty 

sanallista luokitusta lapsuuden kiintymystyyleistä (Ei kuvaa suhdetta lainkaan, Kuvaa 

suhdetta jonkin verran, Kuvaa suhdetta hyvin, Kuvaa suhdetta erittäin hyvin).  

 

Tämän tuloksen perusteella voi ajatella, että vastaajat arvioivat suhteensa lapsuutensa 

hoitajaan olleen Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) kiintymystyylitestin mukaan 

pääasiassa turvallinen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet naiset muistivat lapsuuden 

hoitajasuhteensa näin. Tarkempi jokaisen vastaajan vastausten profiili voisi tuoda 

tarkemman kuvan lapsuuden hoitajasuhteen kiintymystyylistä.  

 

Iän mukaan tarkasteltuna (Kuvio 3) voitiin havaita, että nuorempi sukupolvi vastasi 

kiintymyssuhteensa laaduksi lapsuutensa hoitajaan pääasiassa Turvallinen, mutta 

vanhempi sukupolvi vastasi myös suhteensa olleen pääasiassa Pelokas tai Takertuva. 

Kaikki naiset, jotka olivat arvioineet lapsuutensa hoitajasuhdetta pääasiassa Pelokas ja 

Takertuva sijoittuivat vanhempaan ikäluokkaan. Tarkempi yksittäisen vastaajan 

profiilin tarkastelu voisi tuoda lisää erilaisia painotuksia lapsuuden kiintymyssuhteen 

laatuun. Myös parisuhdetta tai sen puuttumista tarkasteltaessa voitiin havaita, että 

naiset, joilla ei ollut tällä hetkellä parisuhdetta tai joilla oli lyhyt liitto takanaan, 

vastasivat suhteensa lapsuutensa hoitajaan olleen pääasiassa Turvallinen.  

 

Naisten vastauksia pelkkien numeeristen tietojen perusteella tarkastellessa voi havaita 

sekä erilaisuutta että samankaltaisuutta sukupolvien välillä. Vaikuttaa siltä, että 

vanhempi sukupolvi on avioitunut nuorempana ja elänyt puolisonsa kanssa pitkään. 

Nuorempi sukupolvi on saattanut siirtää sitoutumistaan ja näin vastausten perusteella 

elää pidempään yksin nuoruudessaan kuin iäkkäämpi sukupolvi. Bartholomew'n ja 

Horowitzin (2006) testi lapsuuden kiintymystyylistä kertoo vain numeroiden ja 

yleisluontoisen luonnehdinnan avulla hoitajasuhteesta. Pelkkä numeroiden havainnointi 

lapsuutta koskevien vastausten kohdalla ei kuitenkaan kerro naisten kiintymystyyleistä 

tyhjentävästi, joten avointen vastusten tarkastelu tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa 

voi tuoda lisävaloa myös lapsuuden numeerisiin vastauksiin.  
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LapsVälttelevä N=70

LapsTakertuva, N=70

LapsPelokas, N=70

LapsTurvallinen, N=70

Ei kuvaa minua lainkaan Kuvaa minua jonkin verran
Kuvaa minua hyvin Kuvaa minua erittäin hyvin

 
Kuvio 2. Vastaajien arvio lapsuuden hoitajasuhteestaan Bartholomew-Horowitzin (2006) luokituksen 
mukaan.  
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50-63 v, N=37

29-49 v, N=33

Turvallinen Pelokas Takertuva

 
Kuvio 3. Eri-ikäisten naisten arvio lapsuuden hoitajasuhteestaan Bartholomew-Horowitzin (2006) 
luokituksen mukaan. 
 

5.2.3 Tänään: parisuhde aikuisuudessa 

Numeerinen tarkastelu aikuisuuden tärkeimmästä kiintymyssuhteesta perustuu samaan 

Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) luokitteluun kuin lapsuuden hoitajasuhdetta 

arvioitaessa. Lapsuuden hoitajasuhteen muistinvaraisessa arvioinnissa käytin 

viimeisessä kohdassa kyselyssä kielellisesti selkeää ilmaisua Välttelevä, etäisyyttä 

ottava, mutta tämänhetkistä kiintymyssuhdetyyliä arvioitaessa käytän samasta asiasta 

myöhemmin tässä tutkimuksessa sanaa Itseriittoinen, joka on yleisesti suomeksi 

käännetty ja käytetty muoto englanninkielisestä sanasta dismissing.  

 

Kaikkien vastaajien keskiarvot aikuisuuden Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) 

kiintymyssuhdetyyleissä ovat Turvallinen 5,47, Pelokas 3.01, Takertuva 2,47 ja 

Itseriittoinen 2,57. Edelleenkin arvio Turvallinen (Kuvio 4) oli testin perusteella yleisin 

kiintymystyyli, vaikka myös muiden tyylien osuus vastauksissa oli kasvanut lapsuuden 

arvioista. Yhdistelin kysymyslomakkeen viimeisellä sivulla olevat numeeriset 

vastaukset aikuisten tämänhetkisistä kiintymyssuhdetyyleistä samoin kuin lapsuuden 
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kiintymystyylien kohdalla (Ei kuvaa minua lainkaan, Kuvaa minua jonkin verran, 

Kuvaa minua hyvin, Kuvaa minua erittäin hyvin). Kaikki naiset vastasivat jokaiseen 

kohtaan. Tarkasteltaessa aikuisuuden kiintymyssuhdetyyliä, 77,1 prosenttia (54) naisista 

arvioi sen pääasiallisesti Turvalliseksi, 14,3 prosenttia (10) Pelokkaaksi, 5,7 prosenttia 

(4) Takertuvaksi ja 2,9 prosenttia (2) Itseriittoiseksi.  

 
Naisista 81,4 prosenttia (57) eli parhaillaan parisuhteessa, mutta 10 prosenttia (7) kertoi, 

että heillä ei ollut tällä hetkellä parisuhdetta. Naisten ikää ja pääasiallista aikuisuuden 

kiintymyssuhdetyyliä tarkasteltaessa (Kuvio 5) voidaan havaita, että vanhempi 

ikäluokka vastasi useammin Pelokas kuin nuorempi ikäluokka. Vain nuoremmassa 

ikäluokassa oli Itseriittoista kiintymystyyliä. Männikön (1999) tutkimuksen mukainen 

kiintymystyyliluokittelu Lähellä-Kaukana antoi yhdessä sukupolviluokittelun kanssa 

ristiintaulukoitaessa tuloksen, jonka mukaan nuorempi sukupolvi suhtautui läheisiinsä 

useammin Kaukana-luokituksen mukaan etäännyttävästi.   

 

Numeerisen tarkastelun perusteella lapsuuden ja aikuisuuden kiintymystyyleissä oli 

sekä muutosta että samanlaisuutta. Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) 

kiintymystyylitestin perusteella lapsuuden ja aikuisuuden kiintymystyylejä keskenään 

tarkasteltaessa (Kuvio 6) voi havaita, että 20,1 prosenttia (14) niistä naisista, jotka 

kertoivat lapsuuden suhteensa hoitajaansa olleen Turvallinen, arvioi aikuisuuden 

kiintymyssuhdetyylinsä muuttuneen joko Pelokkaaksi, Takertuvaksi tai Itseriittoiseksi. 

Useimmiten muutos oli tapahtunut Turvallisesta Pelokkaaksi. Kuitenkin 74,3 prosenttia 

(52) naisista arvioi suhteensa aikuisuudessa puolisoonsakin Turvalliseksi samoin kuin 

oli arvioinut suhteensa lapsuuden hoitajaansa.  

 

Aikuisuuden parisuhdetta koskevien vastausten numeerisessa tarkastelussa voi havaita 

eroa lapsuuden numeeriseen tarkasteluun. Tämän hetken läheistä ihmissuhdetta, 

parisuhdetta, arvioidaan jo kriittisemmin ja laajemmin ja muitakin sävyjä kuin 

Turvallinen on havaittavissa numeerisissa vastauksissa. Aikuisuuden läheisen 

ihmissuhteen tarkasteluun tuo lisäsyvyyttä myöhemmin tutkimuksessa tapahtuva 

avointen kysymysten tarkastelu.  
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

AikItseriittoinen, N=70

AikTakertuva, N=70

AikPelokas, N=70

AikTurvallinen, N=70

Ei kuvaa minua lainkaan Kuvaa minua jonkin verran

Kuvaa minua hyvin Kuvaa minua erittäin hyvin
 

Kuvio 4. Vastaajien arvio nykyisestä parisuhteestaan Bartholomew-Horowitzin (2006) luokituksen 
mukaan.  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50-63 v, N=37

29-49 v, N=33

Turvallinen Pelokas

Takertuva Itseriittoinen
 

Kuvio 5. Eri-ikäisten naisten arvio nykyisestä parisuhteestaan Bartholomew-Horowitzin (2006) 
luokituksen mukaan. 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LapsVälttelevä N=0

LapsTakertuva N=1

LapsPelokas N=3

LapsTurvallinen N=66

AikuisenaTurvallinen AikuisenaPelokas

AikuisenaTakertuva AikuisenaItseriittoinen
 

Kuvio 6. Lapsuuden hoitajasuhteen ja nykyisen parisuhteen kiintymystyylien yhteys Bartholomew-
Horowitzin (2006) luokituksen mukaan. 

 

5.3 Vastaajien kiintymyssuhdekokemukset 

Tässä kappaleessa tarkastelen kyselyyn vastanneiden naisten vastauksia lapsuutta 

(eilen), aikuisuutta (tänään) ja tulevaisuutta (huomenna) koskevien avoimien 

kysymysten avulla. Avoimet vastaukset antoivat kyselyyn osallistuneille naisille 
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mahdollisuuden kuvata omin sanoin ilman valmiita luokituksia ajatuksiaan lapsuuden 

hoitajasuhteesta ja aikuisuuden parisuhteesta sekä heidän ajatuksiaan mahdollisen 

parisuhteensa tulevaisuudesta. Tarkastelen lisäksi avointen kysymysten avulla 

lapsuuden ja aikuisuuden kiintymyssuhteen muutosta tai muuttumattomuutta sekä 

aikuisuuden tämänhetkisen parisuhteen ja tulevaisuuteen suuntautuvien ajatusten 

yhteyttä keskenään ristiintaulukoinnin avulla. Aloitan tarkasteluni lapsuuden 

hoitajasuhdetta ja sen laatua koskevasta avoimesta kysymyksestä, johon naiset 

vastasivat omin sanoin.  

 

5.3.1 Ajatukset lapsuuden kiintymyssuhteesta: turvaa vai turvattomuutta?  

Ajatukset omasta lapsuudesta ovat aina luonteeltaan henkilökohtaisia. Ajatukset 

tilanteista, henkilöistä, tekemisistä ja tapahtumista ovat voineet myös muuttua ajan 

myötä. Halusin kuitenkin tässä tutkimuksessani kysyä naisilta avoimien kysymysten 

avulla heidän lapsuuden hoitajaansa liittyviä ajatuksia, koska katson niiden edustavan 

sisäisiä muistikuvia, internal working models, joiden merkitys on suuri myöhemmille 

läheisille ihmissuhteille. Varhaisen kiintymyssuhteen muistikuvat, muistiedustukset 

siitä, kuinka toisen ihmisen läheisyydessä ollaan ja toimitaan, siirtyvät Bowlbyn (1969) 

mukaan samanlaatuisina lapsuudesta aikuisuuden läheiseen ihmissuhteeseen.  

 

Tutkimukseen osallistuneet naiset vastasivat monin eri tavoin kyselylomakkeen kohtaan 

(2.c). "Millaista yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta.". Tutustuttuani naisten 

vastauksiin lapsuutensa hoitajasuhteesta yritin aluksi sovittaa vastauksia ja niiden 

sisältöä Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) kiintymystyyliluokitukseen (ks. sivu 20), 

jota olen käyttänyt aikaisemmin tässä tutkimuksessa. En kuitenkaan onnistunut 

pyrkimyksissäni. Seuraavaksi koetin tarkastella vastauksia ilman aikaisemmin 

tutkimuksessa käyttämääni Bartholomew'n ja Horowitzin luokitusta ja sain ryhmiteltyä 

vastaukset niiden sisällön ja sanamuotojen perusteella samantyyppisiin ryhmiin. 

Lähestyin avoimiin kysymyksiin kirjoitettuja vastauksia siis aineistolähtöisesti ilman 

valmiita luokitteluja. Tällä tavalla tein oman luokitteluni avoimien vastausten 

sisällöistä.  
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Bartholomew-Horowitz-luokittelu 
kiintymystyyleistä 

Turvallinen 
Pelokas 

Takertuva 
Itseriittoinen 

 Oma luokittelu 
kiintymystyyleistä 

Turvallinen 
Turvaton 
Neutraali 

Luokittelematon 

 

Tutkimuksessa käytetyt kiintymystyyliluokittelut. 

 

Pääpiirteiltään luokiteltuna toiseen ihmiseen voi kiinnittyä turvallisesti tai turvattomasti. 

Sain luokiteltua vastaukset niiden sisällön mukaan Turvallisiin, Turvattomiin, mutta 

jouduin vastausten sisällön perusteella luokittelemaan vastauksia lisäksi kahteen 

muuhunkin luokkaan eli Neutraaleihin ja Luokittelemattomiin, joita vastauksia en 

saanut sopimaan Turvallinen–Turvaton -jaotteluun. Turvallisiin katsoin kuuluviksi 

sellaiset vastaukset, joissa kuvattiin sanoin selkeästi lämpimiä ja turvallisia muistoja 

lapsuuden hoitajasta ja hänen kanssaan vietetystä ajasta. Turvattomiin vastauksiin 

katsoin kuuluvan vastaukset, joissa oli jokin negatiivinen sävy henkilöstä, kodin 

ilmapiiristä, omasta turvattomuuden tunteesta tai jopa pelosta. Neutraalit vastaukset 

sisälsivät neutraaleiksi päättelemiäni asioita, joita en voinut luokitella Turvallisiksi tai 

Turvattomiksi. Luokittelemattomien ryhmään kokosin kaikki vastaamattomat tyhjät 

kohdat. Monet naiset, jotka olivat jättäneet vastauksen tyhjäksi, olivat kuitenkin 

vastanneet moniin muihin kysymyksiin. Syytä avoimen kysymyksen tyhjäksi 

jättämiseen on vaikea sanoa. Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

 
Taulukko 1. Naisten ajatukset suhteestaan lapsuuden hoitajaan. 

 
Ajatukset lapsuuden hoitajasuhteesta
 

 
N=70

 
Turvallinen 

 
N=24 

 
Turvaton 

 
N=7 

 
Neutraali 

 
N=30 

 
Luokittelematon 
 

 
N=9 

 

 

Turvallisesta suhteesta lapsuuden hoitajaan kertoi 24 naista. Jaoin turvallisesta suhteesta 

kertovat vastaukset kahteen luokkaan, joista ensimmäisessä naiset kertoivat henkilöstä, 

johon heillä oli lämmin ja turvallinen suhde, ja toisessa luokassa naiset kertoivat 
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mukavasta tekemisestä ja turvan tunteesta yhdessä tekemisen myötä. Naisten turvalliset 

vastaukset lapsuudestaan jakaantuivat seuraavasti: 

 
Taulukko 2. Naisten turvalliset ajatukset yhdessäolosta lapsuuden hoitajan kanssa. 

 
Turvalliset ajatukset lapsuudesta
 

 
N=24

 
Hoitajan persoona 

 
N=16 

 
Hoitajan kanssa yhdessä tekeminen 
 

 
N=8 

 

 

Henkilöön liittyvissä turvan ja läheisen tunteen kuvauksissa (16) viitattiin usein äitiin. 

Myös suhdetta isään kuvattiin lämpimäksi samoin kuin sisarukset olivat monelle 

naiselle olleet turvan ja suojan antaja. Lisäksi suhdetta isoisään kuvattiin lämpimin 

sanoin:  

 
"Valoisaa, äitini oli iloinen, sosiaalinen ihminen." (4.) 
 
"Äidin kanssa tehtiin kaikenlaista yhdessä. Ulkoiltiin ja pelattiin erilaisia pelejä. Lämmin 
suhde sekä luottavainen." (10)  
 
"Muistan, että sain usein olla isän sylissä. Sain rakkautta ja turvallisuutta riittävästi." (29.)  

 
"Äiti oli maanviljelijä, isä rakennusurakoitsija. Lapsuuden muistot hyvät, olin 4-lapsisen 
perheen nuorin, joka sai osakseen rakkautta myös sisaruksilta." (34.) 
 
"Isoisä oli hoitajista se, jonka koin läheisimmäksi, vaikka oli myös muita hoitajia 
(vanhemmat & erinäiset hoitajat) lapsuusvuosien aikana. Pappa otti mukaan, piti sylissä, 
näytti, neuvoi, ohjasi, kannusti 1-14/15-v. ikävälin ja olin kesät pitkälti mummolassa." 
(56.) 
 

 

Toisessa turvallisiksi luokittelemissani ajatuksissa kerrottiin lämpimiä ja mukavia 

asioita nimenomaan yhdessä tekemisestä ja sen kautta koetuista turvallisuuden tunteista 

(8). Yhdessä tekemiseen sisältyi myös kannustavia ja rohkaisevia sanoja, joiden avulla 

saattoi tuntea tekemisistä onnistumisen iloa. Myös se, että sai yhdessä tekemisen ja 

olemisen myötä jakaa ajatuksiaan ilman pelkoa, oli merkittävä turvallisuuden tunteen 

kannalta:  

 
"Se oli kivaa yhdessäoloa. Mummo teki kahvia ja lättyjä minulle jossa oli mansikkahilloa 
(omasta maasta ne mansikat oli). Sitten minä leikin siellä mummon ja paapan tykönä." 
(38.) 
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"Kivaa, pelattiin ja tehtiin kaikenlaista yhdessä" (39.)  
 

"Ensinnäkin turvallista, rakentavaa, sai omatoimisesti yrittää, eikä huudettu jos 
epäonnistui, vaan kannustettiin yrittämään uudelleen." (43.) 
 
"Ainoastaan hyviä muistoja, äiti hoivas leikki, tehtiin yhdessä kaiken näköistä." (44.) 
 
"Mukavaa ja turvallista. Tehtiin yhdessä kaikenlaista, leivottiin, pyöräiltiin jne." (47.) 

 
"Sain keskustella ja jakaa mielessä olevia ajatuksia. Tunteet sai avoimesti näyttää. Äiti ja 
mummu olivat kekseliäitä naisia, puuhaa ja toimintaa riitti." (68.) 

 

Naisista seitsemän kertoi vastauksissaan negatiivisesta ja turvattomasta 

kokemuksestaan lapsuuden hoitajan kanssa. Luokittelin lapsuuden turvattomat ajatukset 

seuraavasti:  

 
Taulukko 3. Naisten turvattomat ajatukset yhdessäolosta lapsuuden hoitajan kanssa. 

 
Turvattomat ajatukset lapsuudesta
 

 
N=7

 
Hylätyksi tulemisen tunne  

 
N=2 

 
Työhön osallistumisen pakko  

 
N=3 

 
Vanhempien omat ongelmat 
 

 
N=2 

 

 

Hylätyksi tulemisen tunteeseen luokittelin vastaukset (2), joissa kuvastui yksinäinen ja 

turvaton olo. Lämpö ja suoja puuttuivat:  

 
"Vammaisista sisaruksista (3) koin jääväni vähän sivummalle lapsuudessa." (1.) 
 
"Aika paljon saatiin selvitä itsekseen." (12.) 
 
 

Toiseen ryhmään luokittelin vastaukset (3), joista kävi ilmi, että elämä oli taloudellisesti 

ja aineellisesti rankkaa ja lapsiakin tarvittiin työntekoon. Samalla jäi lapsen tarvitsemaa 

hellyyttä ja suojaa antamatta ja saamatta:  

 
"En muista muuta kuin että aina piti tehdä jotain työtä, vaikka en aina olisi halunnut." (19.) 
 
"Meillä oli kotona mattokutomo, siinä teki töitä koko perhe, meitä oli 7 lasta, minä olin 
nuorin. Siinä välillä hoiti äiti, isä ja isosiskot pienempiä. Isä oli aika ankara ja äiti sai 
pelätä, kun isä sairastui henkisesti minun ollessa pieni, se heijasteli lapsiin." (36.) 
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Turvattomiin lapsuuden muistikuviin kuuluvat vastaukset (2) sisälsivät myös 

vanhempien omista ongelmista johtuvia turvattomuuden tunteita lasten elämään. 

Vanhemmilla oli paljon työtä ja oma elämä saattoi olla siinä tilassa, että huolenpitoa ja 

turvaa ei osannut tai jaksanut antaa enää seuraavalla polvelle: 

 
"Äiti oli usein paikalla, mutta hän oli usein väsynyt paljosta työstä ja huusi paljon. Äiti ei 
leikkinyt kanssani, isä leikki. Kuulin harvoin äidin nauravan. Äiti ei näyttänyt tunteitaan 
enkä minäkään saanut marista." (37.) 
 
"Äiti hoiti ja oli läsnä sen mitä 9 lapseltaan ja karjanhoidolta ehti ja pystyi. Äiti oli liian 
'heikko' puolustaakseen lapsiaan ankaralta ja väkivaltaiselta isältä." (57.) 

 

Suuri osa vastauksista (30) oli luonteeltaan neutraaleja. Vastauksista en saanut eroteltua 

mainintaa turvallisuuden tai turvattomuuden tunteesta. Nämä neutraaleiksi 

luokittelemani vastaukset vaikuttavat epäjohdonmukaisilta verrattaessa vastauksia 

kohtaan 2.b, jossa naiset arvioivat numeroin 7-luokkaisella Likert-asteikolla suhdettaan 

ja sen laatua lapsuuden hoitajaansa. Kuitenkin Likert-asteikolla 91,4 % naisista arvioi 

suhteensa lapsuuden hoitajaansa ulottuvuudessa Turvallinen kohdilla 5, 6 tai 7. 

Neutraalit muistikuvat jakautuivat aineistossa seuraavasti: 

 
Taulukko 4. Naisten neutraalit ajatukset yhdessäolosta lapsuuden hoitajan kanssa. 

 
Neutraalit ajatukset lapsuudesta 
 

 
N=30

 
Neutraalin hoivan kokeminen  

 
N=14 

 
Yhdessä tekeminen  
 

 
N=16 

 

 

Neutraaleiksi luokittelemieni vastausten aiheet painottuivat tekemiseen, työntekoon ja 

leikkimiseen, mutta vastauksia en voinut luokitella turvallisiksi tai turvattomiksi. 

Ryhmittelin vastaukset neutraaliin hoivan kokemiseen ja yhdessä tekemiseen – oli 

tekeminen sitten leikkimistä tai työntekoa, mutta tekeminen oli kerrottu pelkkänä 

tekemisenä, enkä havainnut ilmaisua turvalliseksi tai turvattomaksi. Esimerkiksi 

seuraavat vastaukset (14) luokittelin neutraalin hoivan kokemiseen: 
 
"Äitini kuoli ollessani 6-vuotias, perheessä asui isäni äiti joka oli "hoitaja", isä oli aina 
työttä, ja vastuu perheen monista asioista tuli ehkä n. 10-12-vuotiaana, minulla on kaksi 
vanhempaa sisarusta, toinen 9 v. vanhempi ja toinen 5 v. vanhempi, jokainen eli ihan 
erilaista elämän vaihetta." (17.) 
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"Normaalia kotielämää, mumma lähinnä keittäjä ja perustarpeista huolehtija. Lapsen leikit 
melko vapaita maatilan pihapiirissä. Äidillä kyläkauppa tien toisella puolen, isä mv. pyöri 
myös aina lähettyvillä." (42.) 
 
"Olin äidin mukana normaaleissa askareissa. Äiti ei juurikaan leikkinyt ja askarrellut 
kanssani, koska perheessämme oli monta sisarusta, mutta äiti oli aina läsnä, koska hän oli 
maatalon emäntä ja pääsääntöisesti kotona." (53.) 
 
"Äiti oli kotona kunnes olin 6-vuotias. Normaalia kotielämää. Sen jälkeen isoisä ja 
sisarukset "katsoivat perääni". Äiti kuoli ollessani 13-v." (61.) 

 

Monet neutraaleiksi luokittelemistani vastauksista (16) kertoivat lapsuuden 

tekemisistään maalla tai maalaistalossa. Työtä tehtiin leikin lomassa, eikä siihen aina 

liittynyt pakotusta ja turvattomuuden tunnetta. Työnteko oli hauskaa ja sen avulla 

saavutettiin monia aikuisena tarvittuja taitoja:  

 
"Normaalia maalaiselämää. Äiti ja isä kotona aina, työtä ym tehtiin yhdessä, leikkiä sai 
luonnossa." (6.) 
 
"Kotitilan arkea, niukkaa mutta tyytyväistä, joskus ainoana lapsena kaipasin sisaruksia." 
(25.) 
 
"Äidillä oli paljon töitä, koska meillä oli iso perhe, 6 lasta ja minä olen toiseksi nuorin. 
Olin äidin mukana paljon erilaisissa kotiaskareissa, kesällä perkasimme vihannesmaata tai 
olimme pyykkipv:nä apuna ym. Kävimme paljon äidin kanssa marjametsässä, mitkä ovat 
jääneet ihan mukavina mieleen." (30.) 
 
"Meitä oli 7 lasta, mä 4 vanhin ja eka tyttö, äiti opetti miten ruokaa laitetaan ja kudotaan 
sukkaa, lapasia, aika pienenä opit aloitettiin." (46.) 
 
"Olin mukana kaikissa maatilan töissä ja karjanhoidossa, olin vanhin lapsi en osannut 
leikkiä, enkä välittänyt nukeista vaan sekoittelin possunruokia ja opin asioita joita 
aikuisena tarvitsin jäädessäni nuorena orvoksi." (54.) 
 
"Teimme yhdessä asioita usein työtehtäviin liittyen (maalaistalo). Äiti opetti mukavia 
harrastuksia esim. kutominen jne." (55.) 

 

Luokittelemattomia vastauksia oli yhdeksän. Kohta oli joko jätetty tyhjäksi tai sitten 

siihen oli piirretty viiva. Luokittelemattomista yhdeksästä vastaajasta seitsemän oli 

kuitenkin arvioinut kohdassa 2.b oman suhteensa lapsuuden hoitajaansa arvolla 7 

(Kuvaa suhdetta hyvin) 1–7-luokkaisella Likert-asteikolla. Yksi vastaaja oli arvioinut 

suhteensa kohtaan 5 ja yksi kohtaan 4 samalla asteikolla. Kaikki tämän kohdan tyhjäksi 

jättäneet naiset olivat kuitenkin vastanneet kaikkiin muihin avoimiin kysymyksiin, joten 

selvittämättä jää, miksi juuri kyseinen kohta jätettiin vastaamatta.  

 

Tutkimuksessa avoimiin kysymyksiin kirjoitetut ajatukset lapsuuden hoitajasta ja hänen 

kanssaan koetuista asioista kuvaa tutkimuksessani kiintymyssuhteen laatua lapsuudessa. 
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Sisällön analyysin avulla ja sisällön erittelyä käyttämällä voi saada lapsuuden hoitajaan 

liittyviä ajatuksia ryhmiteltyä kolmivaiheisesti. Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä 

ensimmäinen vaihe on redusointi eli aineiston pelkistäminen, toinen on aineiston 

klusterointi eli ryhmittely ja kolmas teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2003, 110–111.) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa litteroin kyselylomakkeet ja koodasin vastauksista tärkeät 

ilmaukset kiintymyssuhteesta. Klusteroinnissa eli ryhmittelyssä kokosin samanlaiset 

ilmaukset kiintymyssuhteesta omaksi ryhmäksi ja annoin niille nimet. Tässä uudessa 

omassa ryhmittelyssä nimet ovat Turvallinen, Turvaton, Neutraali ja Luokittelematon. 

Klusteroinnin jälkeen seurasi abstrahointi, jolla kuvataan teoreettisten käsitteiden avulla 

luokittelua.  

 

Avointen kysymysten ja niiden vastausten avulla naisten lapsuuden kiintymyssuhteista 

ja niiden tyyleistä saa monipuolisen kuvan. Lauseiden sisällön perusteella tehty analyysi 

tuo sanamuodoiltaan ja sisällöltään rikkaan kuvan lapsuudenaikaisesta suhteesta 

hoitajaan. Aikaisemmin tutkimuksessa tehty numeerinen tarkastelu lapsuuden 

hoitajasuhteesta tarkentuu ja täydentyy. Seuraavasta kuvauksesta (Taulukko 5) selviää 

lapsuuden hoitajasuhteesta tutkimuksessa käyttämäni aineistolähtöinen sisällön erittely.  
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Taulukko 5. Naisten ajatukset lapsuuden hoitajasta. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli 
ryhmittely ja abstrahointi. Oma luokittelu.  
 

 
Alkuperäisilmaus * 
 

 
Pelkistetty ilmaus ** 
 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
"Valoisaa, äitini oli iloinen, sosiaalinen 
ihminen." (4.) 
 

 
Hoitajan persoona (16) 

"Ainoastaan hyviä muistoja, äiti hoivas 
leikki, tehtiin yhdessä kaiken näköistä." 
(44.) 
 

Hoitajan kanssa 
yhdessä tekeminen (8) 

 
 
Turvalliset 
muistikuvat 
 

 
"Vammaisista sisaruksista (3) koin 
jääväni vähän sivummalle lapsuudessa." 
(1.) 
 

 
Hylätyksi tulemisen 
tunne (2) 

"En muista muuta kuin että aina piti tehdä 
jotain työtä, vaikka en aina olisi 
halunnut." (19.) 
 

Työn tekemisen pakko 
(3) 

"Äiti hoiti ja oli läsnä sen mitä 9 
lapseltaan ja karjanhoidolta ehti ja pystyi. 
Äiti oli liian "heikko" puolustaakseen 
lapsiaan ankaralta ja väkivaltaiselta 
isältä." (57.) 
 

Vanhempien omat 
ongelmat (2) 

 
 
Turvattomat 
muistikuvat 
 

 
"Äiti oli kotona kunnes olin 6-vuotias. 
Normaalia kotielämää. Sen jälkeen isoisä 
ja sisarukset "katsoivat perääni". Äiti 
kuoli ollessani 13-v." (61.) 
 

 
Neutraalin hoivan 
kokeminen liittyen 
hoitajaan (14) 

"Normaalia maalaiselämää. Äiti ja isä 
kotona aina, työtä ym tehtiin yhdessä, 
leikkiä sai luonnossa." (6.) 
 

Neutraalin hoivan 
kokeminen liittyen 
yhdessä tekemiseen 
(16) 

 
 
Neutraalit 
muistikuvat 
 

 
Tyhjiksi jätetyt vastaukset 
 

 
Luokittelematon (9) 

 
Luokittele-
mattomat 
muistikuvat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiintymyssuhdetyyli 
lapsuuden hoitajaan 
 

    * Suluissa vastaajien tunnus 
    ** Suluissa vastaajien lukumäärä 

 

5.3.2 Aikuisuuden kiintymyssuhteet: läheisyyttä vai etäisyyttä?  

Tässä kappaleessa tarkastelen naisten vastauksia avoimeen kysymykseen, joka koski 

heidän tämänhetkistä aikuisuuden parisuhdettaan. Kysymys (3.c) kuului: "Jos sinulla on 

nyt parisuhde, niin millainen suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta." Avoin kysymys 

ja sille varattu lyhyt vastaustila on vain pieni mahdollisuus kuvata tämänhetkistä 

parisuhdetta. Toisaalta taas lyhyestäkin vastauksesta voi saada paljon irti vastaajan 

suhteesta lähimpäänsä. Naisten vastaukset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta sisältävät 

kuitenkin suuren määrän tunnetta ja kuvausta parisuhteesta ja sen laadusta. Oletan, että 
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naiset ovat lyhyissä vastauksissa kirjanneet ylös oleellisimman tai ainakin ensiksi 

mieleen tulevan seikan suhteestaan. Monesti ensimmäiseksi mieleen tuleva asia voi olla 

se oleellisin.  

 

Tarkastellessani naisten vastauksia avoimeen kysymykseen parisuhteesta ja sen laadusta 

havaitsin, että vastaukset noudattelivat lähes samantyyppistä tyyliä kuin lapsuuden 

hoitajastakin kysyttäessä. Sanojen ja aiheiden perusteella en voinut jaotella vastauksia 

Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) neliluokkaisen (ks. sivu 20) jaottelun (Turvallinen, 

Pelokas, Takertuva, Itseriittoinen) mukaisesti, vaan luokittelin naisten vastaukset 

aineistolähtöisesti sisällön perusteella neljään samantyyppiseen ryhmään kuin lapsuuden 

kiintymyssuhdetta kysyttäessä. Nämä olivat Turvallinen, Turvaton, Neutraali ja 

Luokittelematon, ja ne jakautuivat seuraavasti.  

 
Taulukko 6. Naisten ajatukset aikuisuuden parisuhteestaan. 

 
Ajatukset aikuisuuden parisuhteesta 
 

 
N=70 

 
Turvallinen  

 
N=36 

 
Turvaton  

 
N=10 

 
Neutraali  

 
N=13 

 
Luokittelematon  
 

 
N=11 

 

 

Naisista 36 kuvasi turvallista ja luottavaista suhdettaan puolisoonsa monin eri tavoin. 

Luokittelin turvalliseen parisuhteeseen liittyvät vastaukset kolmeen ryhmään niiden 

sisällön perusteella seuraavasti:  

 
Taulukko 7. Naisten turvalliset ajatukset aikuisuuden parisuhteessa. 

 
Turvalliset ajatukset parisuhteessa  
 

 
N=36 

 
Luottamus puolisoon  

 
N=21 

 
Turvan ja tasapainon tunne suhteessa  

 
N=10 

 
Keskinäinen kunnioitus  
 

 
N=5 
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Turvalliseksi vastaukseksi luokiteltu luottamus suhteessa koettiin tärkeäksi ja 

mainitsemisen arvoiseksi asiaksi 21 vastauksessa. Luottamus oli läheisyyden ja lähellä 

olemisen perusta: 
 
"Luottamuksellinen. Isoista asioista samalla tavalla ajattelevia. Toisen huomioon ottaminen 
kaikissa asioissa." (3.) 
 
"39 vuotta olemme olleet yhdessä. Hyvä ja luotettava." (23.) 
 
"Lämmin, turvallinen, hyvä ystävä." (29.) 
 
"Läheinen, voimme keskustella kaikesta, ajatusmaailmamme on hyvin samanlainen, arvot, 
seksipuolikin toimii molempien mieleisesti." (50.) 

 

Toiseen ryhmään luokittelin vastaukset (10), joissa turvallisuuden lisäksi naiset 

korostivat turvaa ja tasapainoisuutta joko suhteessa tai miehen olemuksessa: 
 
"Hyvä ja turvallinen. Mieheni on tasainen, rauhallinen ja pohdiskeleva, kunnioitan hänen 
mielipiteitään." (19.)  
 
"Avioliittoa 20 vuotta takana. Hyvä suhde, rakastan puolisoani, keskustelemme asioista, 
ystäväni, samassa työpaikassa karjatilalla. Matkustelemme yhdessä." (42.) 
 
"Tasapainoinen, tukeva, lämmin, ymmärtävä, vastavuoroinen, omaa vapautta myös 
tarpeeksi. Intohimoinenkin ajoittain arjesta huolimatta, ystävyys/kumppanuus mukavan 
miehen ja naisen roolia unohtamatta. " (56.) 

 

Kolmanteen ryhmään luokittelin vastaukset (5), joissa kerrottiin keskinäisestä 

kunnioituksesta, joka koettiin turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa keskeiseksi 

asiaksi. Vastausten sanamuodoista kävi ilmi puolisoiden keskinäinen arvostus, lämpö ja 

kunnioitus: 

 
"Kunnioittava, luotettava, tukea antava, reilu ja avoin. Ei niin kipeää asiaa ole ollut tässä 
30v aikana, josta ei keskustelemaan ole pystytty ennemmin tai myöhemmin. Lämpöä ja 
huumoriakin löytyy." (35.) 
 
"Hyvä. Keskinäinen luottamus ja kunnioitus toista kohtaan on hyvä. Vaikeista asioista 
puhuminen ei tahdo luonnistua. Emme riitele. Olemme ehkä liiankin mukavuudenhaluisia. 
Yhdessä harrastaminen on parasta seksin jälkeen." (69.) 

 

Naisista 10 kuvasi suhdetta puolisoonsa turvattomaksi ja epäluottamukselliseksi. 

Parisuhteen epävarmuus ja huono tilanne vaikuttivat myös muihin elämänalueisiin sekä 

omaan vireystasoon muiden asioiden suhteen. Luokittelin turvattomat vastaukset 

kolmeen ryhmään niiden sisällön ja sanamuotojen valinnan perusteella:  
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Taulukko 8. Naisten turvattomat ajatukset aikuisuuden parisuhteessa. 
 
Turvattomat ajatukset parisuhteessa 
 

 
N=10

 
Turvan ja luottamuksen puute suhteessa 

 
N=3 

 
Suhteesta lähtemisen vaikeus  

 
N=3 

 
Sinkkuelämää parisuhteessa  
 

 
N=4 

 

 

Ensimmäiseen ryhmään luokittelin vastaukset (3), joista kävi ilmi turvan ja 

luottamuksen puute suhteessa. Lisäksi miehen epäilevä asenne ja mustasukkaisuus 

verottivat naisen omia voimia. Vastauksen perusteella ei kuitenkaan voi päätellä syitä, 

miksi parisuhteessa kuitenkin ollaan edelleen, vaikka luottamus ja turva puuttuvat: 

 
"Asiallisen viileä, ei kovin läheinen enää." (1.) 
 
"On oltu naimisissa vuodesta 1974. Joskus vähän "tökkii". Hän on ollut aina määräilijä ja 
tehnyt mitä on halunnut. Aivan viime vuosina hän joskus kysyy myös minun 
mielipidettäni. Jos se eroaa hänen omastaan, yleensä hänen mielipiteensä vie voiton. Hän 
on myös mustasukkainen." (16.) 
 
"Arvoituksellista, työkiireet sotkevat arkielämän rytmin, ajoittain luottamusvajetta. 
Väsymys heikentää kehittäviä keskusteluja/tulevaisuudensuunnitelmia." (60.) 

 

Toiseen ryhmään luokittelin vastaukset (3), joista kävi ilmi suhteesta lähtemisen halu, 

mutta samalla myös sen vaikeus. Pitkästä ja vaikeasta, ristiriitaisestakin suhteesta voi 

olla vaikea päästä eroon ja irrottautua toisenlaiseen elämään yksin tai toisessa 

parisuhteessa. Suhde ja sen laatu eivät tyydytä ja tuo turvaa elämään, mutta siitä 

lähteminenkin tuottaa vaikeuksia syystä tai toisesta:  

 
"Tuntuu, että suhde on pinnallinen. Mies on kanssani vain kun hänellä ei muuta ole. Olen 
kyllästynyt tilanteeseen. Erosimme 3 kk sitten, mutta tapailu on jatkunut. Tuntuu, että hän 
ei ole aikuinen, eikä rehellinen. Mutta en halua loukata häntä, vaikka hän ei ansaitse 
minua." (2.)  
 
"Tällä hetkellä suhteessamme on kriisi meneillään." (10.) 
 
"Avioliitto menossa karille, 5 vuotta ollut tosi raskasta." (46.) 

 

Kolmanteen ryhmään luokittelin vastaukset (4), joissa kuvastui "sinkkuelämä". Vaikeat 

asiat suhteessa ja puolisoiden välillä voivat ajaa molempia omaan "sinkkuelämään" 

parisuhteessa, jolloin ratkaisua suhteen mahdollisesta jatkamisesta tai lopettamisesta 

pohditaan yksin, eikä suhteen hoitoon enää jakseta panostaa. Eletään muodollisesti 
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parisuhteessa, mutta toimitaan kuitenkin kuin "sinkut". Syynä voi olla yhteisen ajan 

puute, haluttomuus tai jo tapahtunut henkinen erkaneminen suhteesta:  

 
"Melko etäinen. Meillä sujuu lasten ja kodin hoito, mutta varsinaista parisuhdetta ei ole. 
Seksiä ei ole ollenkaan, eikä muutakaan hellyyttä ja läheisyyttä. Emme pysty puhumaan 
kunnolla asiasta, mies on matkatöissä ja asioiden selvittely jää aina kesken." (37.)  
 
"Tavallinen, olen jonkin verran sulkeutunut enkä puhu kaikista asioista edes hänelle. 
Joskus hyviä aikoja, joskus huonompia. Kumppanini on melko epäileväinen kuten nyt 
kuntoutusjaksonkin aikana." (52.) 
 
"Suhteessa on ollut ylä- ja alamäkiä. Tällä hetkellä asumme erillään ja kumpikin miettii, 
mitä haluaa. Käymme omaa prosessia läpi, elämässämme on ollut paljon muutosta." (68.)  

 

Neutraaliksi luokittelin 13 naisen vastaukset parisuhteensa laadusta. Neutraalit 

vastaukset luokittelin ja kolmeen ryhmään niiden sisällön perusteella. Neutraaleista 

vastauksista ei käynyt ilmi turvallisia eikä turvattomia ajatuksia suhteesta. Monissa 

vastauksissa kävi ilmi, että tilanne ikään kuin "kellui"; ei tiedetty mitä suhteelle kuuluu 

tai ei haluttu tai osattu vastata tarkemmin. Luokittelit parisuhteeseen liittyvät neutraalit 

muistikuvat aineistossa seuraavasti: 

 
Taulukko 9. Naisten neutraalit ajatukset aikuisuuden parisuhteessa. 

 
Neutraalit ajatukset parisuhteessa 
 

 
N=13

 
Ei tiedä, mitä suhteelle kuuluu  

 
N=3 

 
Päättämätön tilanne suhteessa  

 
N=7 

 
Muutostarve, "äksönin" kaipuu  
 

 
N=3 

 

 

Muutama nainen (3) kuvaili suoraan, ettei oikein tiedä, mitä suhteelle oikein kuuluu:  

 
"En osaa sanoa." (5.) 
 
"Eräänlainen kriisivaihe: ikä, lasten lähtö kotoa, olemme kysymyksen "mitä nyt" äärellä." 
(55.)  

 

Toiseen ryhmään luokittelin päättämättömiksi neutraaleiksi vastaukset (7), joista oli 

vaikea päätellä, mitä niissä tarkoitetaan ilmaisulla "normaali parisuhde 36 v. jälkeen". 

Suhde ei kertomuksen perusteella vaikuta lämpimältä eikä läheiseltä. Vastauksesta ei 

voi päätellä suhdetta turvalliseksi tai turvattomaksi, vaikka asia voi olla kumpi tahansa:  
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"Olen naimisissa, on ylä ja alamäkiä." (13.) 
 
"Asumme mieheni kanssa viikot eri paikkakunnilla työmme takia. Tapaamme 
viikonloppuisin. Suhde on mielestäni normaali parisuhde 36 v. avioliiton jälkeen." (24.)  
 
"Suhteessa on ollut välillä vaikeaa, mutta sitten myös hyvääkin." (36.) 
 
 

Kolmanteen neutraaliin ryhmään luokittelin myös vastaukset (3), joista ei voinut 

suoraan päätellä turvallisuuden tai turvattomuuden tunteita, mutta jossa kuitenkin 

kaivattiin jotain uutta muutosta, "äksöniä" suhteeseen, koska arki oli tullut vastaan 

yksitoikkoisuudellaan. Suhde ei ollut turvallinen eikä turvaton, mutta muutosta 

kaivattiin. Toivotun "äksönin" sisältöä vastauksista ja niiden sanamuodoista ei voi 

päätellä, mutta jotain uusia tapahtumia kaivattiin:  

 
"Elämää on yhdessä eletty niin kauan, että siitä on tullut totuttua ja tasaista, suhde ihan 
hyvä, ei paljon riidellä, mutta jotain "äksöniä" sais olla." (17.) 
 
"On ihan hyviäkin aikoja, joskus puhumattomuus ärsyttää. Kun ollaan oltu pitkään yhdessä 
rupeaa jotkut asiat tympäisemään toisessa. Mieheltä kaipaisi enemmän huomiota, hellyyttä 
ja enemmän yhdessä olemista ja tekemistä. Olen kuitenkin ihan tyytyväinen 
parisuhteeseen." (63.) 

 

Luokittelemattomia vastauksia oli 11. Kysymykseen (3.a) "Onko sinulla nyt 

parisuhdetta?" näistä vastaajista seitsemän vastasi Ei. Yksi vastaaja kertoi vastauksessa 

suhteen pätkivän ja kolme kertoi olevansa parisuhteessa, mutta jätti kuitenkin 

vastaamatta kysymykseen. Syy vastaamattomuuteen jää selvittämättä.  

 

Näiden avointen kysymysten kohdalla aikaisemmin tutkimuksessa tehty numeerinen 

tarkastelu täydentyy. Läheisen ihmissuhteen kuvailu sanallisesti tuo esille suhteen 

sisältöä monipuolisesti ja rikkaasti. Myös naisten vastausten persoonallinen tyyli avaa 

uusia näkökulmia ja on kiinnostavaa luettavaa. Oheisesta kuvauksesta (Taulukko 10) 

käy ilmi aikuisuuden parisuhteen kohdalla käytetty sisällön erittely: 
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Taulukko 10. Naisten ajatukset aikuisuuden parisuhteesta. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, 
klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi. Oma luokittelu.  
 

 
Alkuperäisilmaus * 
 

 
Pelkistetty ilmaus ** 
 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
"Luottamuksellinen. Isoista asioista samalla 
tavalla ajattelevia. Toisen huomioon 
ottaminen kaikissa asioissa." (3.) 
 

 
Luottamus puolisoon 
(21) 

"Hyvä ja turvallinen. Mieheni on tasainen, 
rauhallinen ja pohdiskeleva, kunnioitan 
hänen mielipiteitään." (19.)  
 

Turvan ja tasapainon 
tunne suhteessa (10) 

"Kunnioittava, luotettava, tukea antava, reilu 
ja avoin. Ei niin kipeää asiaa ole ollut tässä 
30 v aikana, josta ei keskustelemaan ole 
pystytty ennemmin tai myöhemmin. Lämpöä 
ja huumoriakin löytyy." (35.) 
 

Keskinäinen 
kunnioitus (5) 

 
 
 
 
Turvalliset 
muistikuvat 
 

 
"On oltu naimisissa vuodesta 1974. Joskus 
vähän "tökkii". Hän on ollut aina määräilijä 
ja tehnyt mitä on halunnut. Aivan viime 
vuosina hän joskus kysyy myös minun 
mielipidettäni. Jos se eroaa hänen omastaan, 
yleensä hänen mielipiteensä vie voiton. Hän 
on myös mustasukkainen." (16.) 
 

 
Turvan ja 
luottamuksen puute 
suhteessa (3) 

"Avioliitto menossa karille, 5 vuotta ollut 
tosi raskasta." (46.) 
 

Suhteesta lähtemisen 
vaikeus (3) 

"Melko etäinen. Meillä sujuu lasten ja kodin 
hoito, mutta varsinaista parisuhdetta ei ole. 
Seksiä ei ole ollenkaan, eikä muutakaan 
hellyyttä ja läheisyyttä. Emme pysty 
puhumaan kunnolla asiasta, mies on 
matkatöissä ja asioiden selvittely jää aina 
kesken." (37.)  
 

Sinkkuelämää 
parisuhteessa (4) 

 
 
 
 
 
 
 
Turvattomat 
muistikuvat 
 

 
"En osaa sanoa." (5.) 
 
 

 
Ei tiedä, mitä 
suhteelle kuuluu (3) 

"Asumme mieheni kanssa viikot eri 
paikkakunnilla työmme takia. Tapaamme 
viikonloppuisin. Suhde on mielestäni 
normaali parisuhde 36 v. avioliiton jälkeen." 
(24.) 
 

Päättämätön tilanne 
suhteessa (7) 

"Elämää on yhdessä eletty niin kauan, että 
siitä on tullut totuttua ja tasaista, suhde ihan 
hyvä, ei paljon riidellä, mutta jotain 
"äksöniä" sais olla." (17.) 
 

Muutostarve, 
"äksönin" kaipuu (3) 

 
 
 
 
Neutraalit 
muistikuvat 
 

 
Tyhjiksi jätetyt vastaukset 
 

 
Ei suhdetta (7) 

Tyhjäksi jätetty vastaus 
 

Suhde pätkii (1) 

Tyhjiksi jätetyt vastukset Parisuhteessa, mutta  
ei vastausta (3) 
 

 
 
Luokittele-
mattomat 
muistikuvat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiintymyssuhdetyyli 
aikuisuuden  
parisuhteessa 

    * Suluissa vastaajien tunnus 
    ** Suluissa vastaajien lukumäärä 
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5.3.3 Eilinen tänään: lapsuuden ja aikuisuuden kiintymyssuhteiden yhteys 

Aikaisemmat kappaleet ovat vieneet analyysia kohti tätä kappaletta, joka vastaa 

tärkeimpään tutkimuskysymykseen Onko kiintymyssuhdetyylissä havaittavissa 

samankaltaisuutta tai muutosta verrattaessa lapsuuden läheisintä ihmissuhdetta ja 

tämänhetkistä läheisintä ihmissuhdetta, kun kiintymyssuhdetyyliä tarkastellaan naisen 

oman kertomuksen perusteella? Aiemmin kappaleessa 5.3 tarkasteltiin avointen 

kysymysten vastauksia naisten lapsuuden hoitajasuhteesta ja nykyisestä parisuhteesta. 

Nyt tarkastelen näiden tärkeiden kiintymyssuhteiden yhteyksiä. 

 

Lapsuuden ja aikuisuuden kiintymyssuhdetyyliä ja avoimia vastauksia tarkastelin 

kysymyksillä (2.c) "Millaista yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta" ja (3.c) 

"Jos sinulla on nyt parisuhde, niin millainen suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta". 

Vastauksia tarkastelemalla voi havaita, että avointen vastausten kohdalla 

Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) kiintymyssuhdeluokittelua on vaikea käyttää. En 

saanut sovitettua vastauksia valmiiseen luokitukseen, joten lähestyin avoimiin 

kysymyksiin kirjoitettuja vastauksia aineistolähtöisellä sisällön erittelyllä. Aineistoa ja 

vastauksia tarkastelemalla ja vastausten sisällön mukaan luokittelemalla päädyin 

tarkastelussani samaan luokitteluun, jonka jo edellä esitin. Avoin vastaus kertoi 

suhteesta läheiseen ihmiseen joko Turvallisesti, Turvattomasti, Neutraalisti tai kohtaan 

ei vastattu lainkaan, jolloin nimesin sen sanalla Luokittelematon.  

 

Naisten vastausten perusteella voi päätellä, että muutosta kiintymyssuhdetyylissä on 

tapahtunut verrattaessa lapsuuden hoitajaa koskevaa vastausta ja aikuisuuden 

parisuhteesta kysyvää vastausta. Lapsuuden suhde hoitajaan kuvattiin 24 vastauksessa 

Turvalliseksi, mutta aikuisuuden parisuhdetta kuvatessa Turvallisten määrä oli 36. Suuri 

ero vastauksien määrässä oli myös sellaisten naisten kohdalla, jotka arvioivat 

lapsuutensa kiintymyssuhteen hoitajaan Neutraaleilla sanoilla 30 vastauksessa, mutta 

aikuisuuden parisuhde vastattiin Neutraalisti vain 13 vastauksessa.  
 

Ristiintaulukoitaessa (Liite 4, Taulukko 19) voi havaita, että muutosta että 

muuttumattomuutta kiintymyssuhdevastauksissa on ollut joka luokassa. Lapsuuden ja 

aikuisuuden väliset avointen kysymysten vastausten perusteella muuttumattomiksi 

arvioidut kiintymystyylit (24) käyvät ilmi seuraavasta kuvauksesta (Taulukko 11):  
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Taulukko 11. Lapsuuden ja aikuisuuden muuttumattomina pysyneet kiintymyssuhdetyylit. N=24. 

 
 

Kiintymyssuhdetyyli lapsuudessa  →  Kiintymyssuhdetyyli aikuisuudessa 
 

      Turvallinen → Turvallinen (13)  

  Turvaton → Turvaton (2) 

  Neutraali → Neutraali (7) 

  Luokittelematon → Luokittelematon (2) 
 

 

Kiintymyssuhde näytti vastausten perusteella arvioituna 70 naisen joukosta 

muuttumattomalta 24 naisen kohdalla. Vastaukset lapsuuden hoitajasta ja nykyisestä 

suhteesta puolisoon vaikuttivat samanlaatuisilta. Turvallinen suhde lapsuuden hoitajaan 

toistui samantyyppisenä parisuhteessa (13):  

 
Lapsena: "Muistan, että sain 
usein olla isän sylissä. Sain 
rakkautta ja turvallisuutta 
riittävästi." (29.) 

 

 Aikuisena: "Lämmin, 
turvallinen, hyvä ystävä." (29.) 
 

 
Lapsena: "Turvallista, hyvin 
tarkat rajat kuitenkin, joka luo 
nimenomaan sitä turvaa. 
Kuitenkin ilmapiiri kotona 
huolehtivaa, täynnä rakkautta." 
(66.) 

 Aikuisena: "Suhde on avoin ja 
luottamus säilynyt molemmin 
puolin. Toisinaan kaipaisin 
enemmän omaa aikaa, josta 
puolisokin tietää. Samoin 
tarvitsisin joskus jämäkämpää 
tukea lasten kasvatuksessa." (66.) 

 

Tai sitten turvaton suhde lapsuuden hoitajaan oli pysynyt turvattomana myös 

parisuhteessa (2): 
 
Lapsena: "Äiti oli usein 
paikalla, mutta hän oli usein 
väsynyt paljosta työstä ja huusi 
paljon. Äiti ei leikkinyt 
kanssani, isä leikki. Kuulin 
harvoin äidin nauravan. Äiti ei 
näyttänyt tunteitaan enkä 
minäkään saanut marista." (37.) 

 

  
Aikuisena: "Melko etäinen. Meillä 
sujuu lasten ja kodin hoito, mutta 
varsinaista parisuhdetta ei ole. 
Seksiä ei ole ollenkaan, eikä 
muutakaan hellyyttä ja läheisyyttä. 
Emme pysty puhumaan kunnolla 
asiasta, mies on matkatöissä ja 
asioiden selvittely jää aina 
kesken." (37.) 
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Lapsena: "Vammaisista 
sisaruksista (3) koin jääväni 
vähän sivummalle lapsuudessa." 
(1.) 

 Aikuisena: "Asiallisen viileä, ei 
kovin läheinen enää." (1.) 

 

Vastausten perusteella myös muutoksia oli havaittavissa ristiintaulukoitaessa lapsuuden 

ja aikuisuuden kiintymystyyliä keskenään. Lapsuuden ja aikuisuuden välillä 

muuttuneita kiintymystyylejä vastausten perusteella oli lähes kaksinkertainen määrä 

verrattuna muuttumattomiin vastauksiin. Oheisesta kuvauksesta (Taulukko 12) selviää, 

miten lapsuuden kiintymystyylit ovat muuttuneet aikuisuutta koskevissa vastauksissa:  

 
Taulukko 12. Lapsuuden ja aikuisuuden muuttuneet kiintymyssuhdetyylit. N=46. 

 
 

Kiintymyssuhdetyyli lapsuudessa  →  Kiintymyssuhdetyyli aikuisuudessa   
  

 
Turvaton (2) 
Neutraali (5) Turvallinen → 
Luokittelematon (4) 
 
 
Turvallinen (3) 
Neutraali (1) Turvaton → 
Luokittelematon (1) 
 
 
Turvallinen (13) 
Turvaton (6) Neutraali → 
Luokittelematon (4) 
 

Luokittelematon → 
 
Turvallinen (7) 
 

 

Avointen vastausten perusteella voi päätellä, että vastauksissa muutosta (46) on 

huomattavasti enemmän kuin muuttumattomuutta (24). Mielenkiintoinen muutos 

vastauksissa on erityisesti se, että naiset (13), jotka kuvasivat suhdettaan lapsuutensa 

hoitajaan neutraalisti, kertoivat kuitenkin tämänhetkisestä suhteestaan puolisoonsa 

turvallisin sanankääntein:  
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Lapsena: "Teimme asioita 
yhdessä, sisältäen kotitöitä, 
esim. pyöräilyä, vesimyllyjen 
tekoa, käsitöitä (äitini kuoli 
kun olin 10v.)." (50.) 

 

 Aikuisena: "Läheinen, voimme 
keskustella kaikesta, 
ajatusmaailmamme on hyvin 
samanlainen, arvot, seksipuolikin 
toimii molempien mieleisesti." (50.) 

 

 
Lapsena: "Olin äidin mukana 
normaaleissa askareissa. Äiti 
ei juurikaan leikkinyt ja 
askarrellut kanssa, koska 
perheessämme oli monta 
sisarusta, mutta äiti oli aina 
läsnä, koska hän oli maatalon 
emäntä ja pääsääntöisesti 
kotona." (53.) 

 Aikuisena: "Hyv. 33 vuotta ovat 
kasvattaneet meitä ihmisinä 
ottamaan huomioon toisen tunteet 
yrityksen ja erehdysten kautta. 
Myös kaksi yhteistä lasta on ollut 
riittävä ja tärkein syy suhteen 
onnistumiselle." (53.) 

 

Lapsuuden hoitajaan liittyvät turvalliset muistot eivät kuitenkaan taanneet turvallista ja 

kestävää parisuhdetta kaikille (2):  

 
Lapsena: "Sain keskustella ja 
jakaa mielessä olevia ajatuksia. 
Tunteet sai avoimesti näyttää. 
Äiti ja mummu olivat 
kekseliäitä naisia, puuhaa ja 
toimintaa riitti." (68.) 

 

 Aikuisena: "Suhteessa on ollut 
ylä- ja alamäkiä. Tällä hetkellä 
asumme erillään ja kumpikin 
miettii, mitä haluaa. Käymme 
omaa prosessia läpi, elämässämme 
on ollut paljon muutosta." (68.) 

 

 
Lapsena: "Äidin kanssa tehtiin 
kaikenlaista yhdessä. Lämmin 
suhde ja luottavainen." (10.) 

 Aikuisena: "Tällä hetkellä 
suhteessamme on kriisi 
meneillään." (10.) 

 

 

Toisaalta vaikeiden ja turvattomien lapsuudenkokemuksien ei aina voi ennustaa 

samanlaista suhdetta aikuisuuden läheisimpään ihmiseen. Kumppaniksi on voinut löytyä 

hyvä ja luotettava puoliso (3): 

 
Lapsena: "Äiti hoiti ja oli läsnä 
sen mitä 9 lapseltaan ja 
karjanhoidolta ehti ja pystyi. 
Äiti oli liian "heikko" 
puolustaakseen lapsiaan 
ankaralta ja väkivaltaiselta 
isältä." (57.) 

 

 Aikuisena: "Positiivinen, avoin, 
rehellinen ja kaikin puolin hyvä." 
(57.) 
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Lapsena: "En muista muuta 
kuin että aina piti tehdä työtä, 
vaikka en aina olisi halunnut." 
(19.) 

 Aikuisena: "Hyvä ja 
turvallinen. Mieheni on 
tasainen, rauhallinen ja 
pohdiskeleva, kunnioitan hänen 
mielipiteitään." (19.) 

 

 

Bowlbyn (1988) mukaan muutos lapsuuden ensimmäisen hoivasuhteen ja aikuisuuden 

lähimmän ihmissuhteen, yleensä puolison, välillä ei ole mahdollinen. Tässä 

tutkimuksessa muutoksen mahdollisuutta tarkasteltiin kysymyksillä (2.c) "Millaista 

yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta" ja (3.c) "Jos sinulla on nyt parisuhde, 

niin millainen suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta.". Avointen vastausten perusteella 

vertasin toisiinsa ajatuksia suhteesta lapsuuden hoitajaan ja nykyistä parisuhdetta sekä 

siitä kerrottuja ajatuksia. Tämän otokseltaan pienen tutkimuksen vastausten ja 

muistikuvien perusteella tutkimukseni kohteena olleiden naisten kiintymyssuhdetyyli ei 

vastausten perusteella vaikuttanut muuttumattomalta (Taulukko 12). Suuntaan tai 

toiseen muuttunutta kiintymyssuhdetta edustivat 46 naisen vastaukset. Ajatusten ja 

vastausten perusteella muutosta oli ollut monen luokan välillä ja muutosta oli ollut 

moneen suuntaan.  

 

Avoimien kysymysten vastaukset lapsuuden hoitajan ja nykyisen mahdollisen 

parisuhteen vertailun kohdalla (Kuvio 7) tuovat esiin lisää uusia piirteitä naisten 

kiintymystyyleistä. Muutosta on ollut kaikin tavoin ja tyylistä toiseen. Vastausten ja 

niissä sisältöjen perusteella tehdyn analyysin perusteella voi ajatella, että 

kiintymystyyleissä muutosta on ollut enemmän kuin muuttumattomuutta.  

 

Tarkasteltaessa sukupolvien (29-49- ja 50-63-vuotiaat) ja lapsuuden hoitajaa koskevien 

avointen vastausten (2.c) yhteyttä toisiinsa, voi havaita, että vastaukset molemmissa 

sukupolviluokissa ovat määrällisesti lähes identtiset (Kuviot 8 ja 9). Muutosta on 

kuitenkin tarkasteltaessa keskenään sukupolvien ja aikuisuuden parisuhteen tyyliä. 

Erityisesti nuorempi sukupolvi vastasi avoimeen kysymykseen (3.c) parisuhteen tilasta 

useammin Turvallinen kuin vanhempi sukupolvi, jossa taas Neutraaleiden vastausten 

määrä oli selkeästi suurempi. Tosin nuoremmalla sukupolvella myös Turvattomaksi 

luokiteltuja parisuhteita oli enemmän.  
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LapsLuokittelematon, N=9

LapsNeutraali; N=30

LapsTurvaton, N=7

LapsTurvallinen, N=24

AikuisenaTurvallinen AikuisenaTurvaton

AikuisenaNeutraali AikuisenaLuokittelematon
 

Kuvio 7. Lapsuuden hoitajasuhteen ja nykyisen parisuhteen yhteys oman luokituksen mukaan avoimissa 
vastauksissa.  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50-63-vuotiaat, N=37

29-49-vuotiaat, N=33

LapsenaTurvallinen LapsenaTurvaton
LapsenaNeutraali LapsenaLuokittelematon

 
Kuvio 8. Eri-ikäisten naisten ajatukset lapsuuden hoitajasuhteestaan oman luokituksen mukaan avoimissa 
vastauksissa.  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50-63-vuotiaat, N=37

29-49-vuotiaat, N=33

AikuisenaTurvallinen AikuisenaTurvaton

AikuisenaNeutraali AikuisenaLuokittelematon
 

Kuvio 9. Eri-ikäisten naisten ajatukset nykyisestä parisuhteestaan oman luokituksen mukaan avoimissa 
vastauksissa.  
 

 

5.3.4 Naisten ajatukset parisuhteensa huomisesta 

Tässä kappaleessa tarkastelen naisten vastauksia avoimeen kysymykseen, jossa 

kysyttiin heidän ajatuksiaan tulevaisuudesta. Aikaisemmassa luvussa 5.2 tapahtunut 

numeerinen tarkastelu ei pitänyt sisällään kysymystä tulevaisuuden parisuhteesta, joten 

naisten vastaukset avoimessa kysymyksessä mahdollisen parisuhteensa tulevaisuuden 

suhteen ovat kiinnostavia. Sanallinen ilmaisu ajatuksista tulevaisuuden parisuhteen 

suhteen tuo naisten kiintymystyylien tarkasteluun lisää ja syvyyttä.  
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Kyselylomakkeessa kysyttiin naisten ajatuksia tämänhetkisen parisuhteensa 

tulevaisuudesta avoimella kysymyksellä (4.a) "Jos elät parisuhteessa, niin millaisena 

näet parisuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta."  Ryhmittelin naisten vastaukset 

ensin sisällön perusteella samantyyppisiin ryhmiin. Jälleen luokitteluperusteeksi 

muodostui jo lapsuuden ja aikuisuuden avointen kiintymyssuhdevastausten kohdalla 

käyttämäni luokittelu Turvallinen, Turvaton, Neutraali ja Luokittelematon. Ohessa 

kuvaus kaikkien tulevaisuuden parisuhdetta  koskevien vastausten ryhmittelystä:  

 
Taulukko 13. Naisten ajatukset tulevaisuuden parisuhteestaan. 

 
Ajatukset parisuhteen tulevaisuudesta 
 

 
N=70

 
Turvalliset ajatukset  

 
N=23 

 
Turvattomat ajatukset  

 
N=3 

 
Neutraalit ajatukset  

 
N=35 

 
Luokittelemattomat ajatukset  
 

 
N=9 

 

 

Luokittelin 23 vastausta turvallisiksi. Näistä vastauksista kuvastuivat ajatukset suhteen 

laadun paranemisesta, toiveet yhteisen ajan lisääntymisestä ja sen myötä yhteisen 

tekemisen lisääntymisestä sekä taloudellisen tilanteen paranemisesta. Jaottelin 

tulevaisuuteen liittyvät turvalliset ajatukset seuraavasti: 

 
Taulukko 14. Naisten turvalliset ajatukset tulevaisuuden parisuhteestaan. 

 
Turvalliset ajatukset tulevaisuudesta  
 

 
N=23 

 
Suhteen laatu paranee  

 
N=14 

 
Yhteinen aika lisääntyy  

 
N=8 

 
Taloudellinen tilanne paranee  
 

 
N=1 

 

 

Seuraavista vastauksista (14) käyvät ilmi turvalliset ajatukset tulevaisuudesta. 

Sanamuodot sisältävät toiveikkuutta, optimismia paremmasta huomisesta ja intoa 
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tulevaisuuden kohtaamisesta. Suhteen laadun odotettiin paranevan ja parisuhteen laadun 

paranemiseksi oltiin valmiita tekemään monia asioita: 
 
"1-2 vuotta vanhempana, toivottavasti saamme jatkaa matkaa samalla tavalla kuin tähänkin 
asti, toisiamme tukien ja ymmärtäen. Hyvää yhdessäoloa." (15.) 
 
"Nautitaan toisistamme, - lapsista ja - lastenlapsista. Paljon matkustelua harrastusten 
parissa sekä turistina. Talon ja mökin ylläpitoa." (31.) 
 
"Saman miehen kanssa onnellisesti yhdessä." (41.) 
 
"Samanlaisena, yhtä toimivana kuin nyt. Yritän ja teen sen eteen töitä." (57.) 
 
"Ehkä hyvin samanlaisena kuin tänäkin päivänä. Toivottavasti kuitenkin menisi parempaan 
suuntaan." (63.) 
 
 

Yhteistä aikaa ja sen lisääntymistä tulevaisuudessa odotettiin innokkaasti (8) ja ajan 

lisääntymisen myötä yhteinen tekeminen tuntui hyvältä ajatukselta. Samalla 

vastauksista kuvastui tämän hetken kiireinen elämä, johon toivottiin muutosta:  
 
"Hyvänä. Ehkä on enemmän aikaa toisillemme, kun lapset kasvavat. Päästään 2 jonnekin." 
(11.) 
 
"Toivottavasti parempana, lapset kasvavat ja saisimme aikaa myös enemmän toisillemme. 
Ja oppisimme hyväksymään toistemme muutokset." (30.) 
 
"Jatkuu hyvänä, yhteinen aika vain lisääntyy ja avaa uusia mahdollisuuksia, kun lapset on 
yhä enemmän omillaan ja antaa mahdollisuuden syventää yhteisiä kokemuksia vielä lisää." 
(56.) 
 
"Meillä menee hyvin. Lapset alkavat olla maailmalla ja kahdenkeskistä aikaa löytyy 
enemmän." (61.) 

 

Vain yhdessä vastauksessa puhuttiin toiveesta taloudellisen tilanteen kohenemisen 

suhteen:  
 
"Selkiintyneenä. Velat on vähentyneet." (25.) 

 

Turvattomiksi luokittelemissani vastauksissa (3) ei näkynyt positiivisia asioita 

näköpiirissä. En voinut luokitella vastauksia pienempiin ryhmiin. Kaikista kolmesta 

vastauksesta kävivät ilmi pessimistiset ajatukset parisuhteen tulevaisuudesta ja sen 

onnellisuudesta: 

 
"Laskusuhdanne?" (1.) 
 
"Joko miehessä tapahtuu totaalinen muutos (hyvin epätodennäköistä), tai sitten olemme 
eronneet lopullisesti. Se olisi minun kannaltani oikea ratkaisu, koska en voi luottaa 
suhteeseemme." (2.) 
 



 

 66

"Pahoin pelkään, saatan olla eronnut nainen. En vaan tajua, miten tämä tästä paranisi. 
Sitten on ehkä helpompaa erotakin, kun lapset lähtevät opiskelemaan. Sinnittelen…" (37.) 

 

Tulevaisuuden suhteen neutraaleiksi luokittelemissani vastauksissa (35) ei ollut 

selkeästi sävyä turvalliseen tai turvattomaan tulevaisuudenodotukseen. Vastauksista 

kävivät ilmi tulevaisuuteen liittyvät ajatukset, jotka sisälsivät yhteiseen aikaan, lapsiin 

ja suhteen samanlaisena pysymiseen liittyviä asioita. Tulevaisuuden neutraalit ajatukset 

ryhmittelin seuraavasti: 

 
Taulukko 15. Naisten neutraalit ajatukset tulevaisuuden parisuhteestaan  

 
Neutraalit ajatukset tulevaisuudesta  
 

 
N=35

 
Yhteinen aika  

 
N=4 

 
Yhteiset lapset  

 
N=3 

 
Suhde pysyy samanlaisena  
 

 
N=28 

 

 

Yhteisen ajan lisääntyminen (4) saattoi olla mahdollista eläkkeelle jäämisen myötä. 

Luokittelin seuraavan yhteiseen aikaan liittyvän vastauksen Neutraaliksi, koska siihen 

ei liittynyt selkeästi viitettä Turvalliseen eikä Turvattomaan. Sitä seuraavassa 

vastauksessa ei suoraan sanota ajasta, mutta ajan lisääntyminen käy ilmi vastauksen 

sisällöstä:  

 
"Jään eläkkeelle. Näen elämän rauhallisena. Elämme mieheni kanssa koko ajan rinnakkain 
arjen askareita puurtaen." (3.) 
 
"Toivon sen pysyvän ennallaan. Lapset ovat lähteneet kotoa pois. Mieheni vanhemmat on 
hoidettu kotona. Nyt olemme ensi kertaa kahden. Olen nyt itsenäistynyt, tasavertainen 
mieheni kanssa." (70.) 
 

Seuraavasta lapsiin liittyvästä vastauksestakaan (3) ei käy ilmi viittausta Turvalliseen 

eikä Turvattomaan, joten luokittelin sen Neutraaliksi: 
 
"Elän parisuhteessa nyt taitekohtaa, kun lapset ovat lähtemässä maailmalle. Nyt on aika 
alkaa uudelleen tutustumaan puolisooni. Toivottavasti osaamme oikein lujittaa liittoamme. 
Tosin mikään ei ole itsestään selvää." (18.) 
 
"Lapset jo hieman isompia silloin, niin aikaa olisi enemmän esim. harrastaa yhdessä tai 
viettää yhteistä viikonloppua joskus." (40.) 
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Useimmissa neutraaleiksi luokittelemistani vastauksista (28) käy ilmi tyytyväisyys 

nykyiseen tilanteeseen suhteessa. Suhteen toivotaan pysyvän ennallaan:  
 
"Kun näin monta vuotta on jo eletty yhdessä eikä paljon muutoksia ole tullut, ehkä niitä ei 
tule tulevaisuudessakaan." (16.) 
 
"Enpä näkisi mitään radikaalia muutosta." (24.) 
 
"Samanlaisena toivoisin vain!" (35.) 
 

Tulevaisuuden suhteen luokittelemattomia vastauksia oli yhteensä yhdeksän. 

Vastauskohta oli joko jätetty tyhjiksi tai paperiin oli piirretty kysymysmerkki. 

Taulukosta 16 selviävät kaikki naisten tulevaisuuteen liittyvien vastausten analyysin ja 

sisällön erittelyn aineistolähtöiset luokittelut.  
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Taulukko 16. Naisten ajatukset parisuhteen tulevaisuudesta. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, 
klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi. Oma luokittelu.  
 

 
Alkuperäisilmaus * 
 

 
Pelkistetty ilmaus ** 
 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
"1-2 vuotta vanhempana, 
toivottavasti saamme jatkaa 
matkaa samalla tavalla kuin 
tähänkin asti, toisiamme tukien ja 
ymmärtäen. Hyvää yhdessäoloa." 
(15.) 
 

 
Suhteen laatu paranee 
(14) 

"Meillä menee hyvin. Lapset 
alkavat olla maailmalla ja 
kahdenkeskistä aikaa löytyy 
enemmän." (61.)  
 

Yhteinen aika 
lisääntyy (8) 

"Selkiintyneenä, velat 
vähentyneet." (25.)  
 

Taloudellinen tilanne 
paranee (1) 

 
 
 
 
 
 
Turvalliset 
muistikuvat 
 
 
 

 
"Joko miehessä tapahtuu 
totaalinen muutos (hyvin 
epätodennäköistä), tai sitten 
olemme eronneet lopullisesti. Se 
olisi minun kannaltani oikea 
ratkaisu, koska en voi luottaa 
suhteeseemme." (2.) 
 

 
Vain negatiivisia 
ajatuksia 
tulevaisuudesta (3) 

 
 
 
Turvattomat 
muistikuvat 
 

 
"Samanlaisena. Ikää kuitenkin 
tulee ja olemme ehkä molemmat 
silloin eläkkeellä ja aika näyttää 
mitä se tuo tullessaan." (29.) 
 

 
Yhteinen aika (4) 

"Suhteeni pysyy hyvänä, lapset 
kasvaa ja itsenäistyy entisestään." 
(58.) 
 

Yhteiset lapset (3) 

"Enpä näkisi mitään radikaalia 
muutosta." (24.) 
 

Suhde pysyy 
samanlaisena (28) 

 
 
 
 
Neutraalit 
muistikuvat 
 

 
Tyhjiksi jätetyt vastaukset 
 

 
Luokittelematon  
(9) 
 

 
Luokittele-
mattomat 
muistikuvat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajatukset 
kiintymyssuhdetyylistä 
tulevaisuuden 
parisuhteessa 
 

       * Suluissa vastaajien tunnus 
       ** Suluissa vastaajien lukumäärä 
 

 

5.3.5 Tämä päivä ja huomisen parisuhde 

Aikaisemmin tutkimuksessa (kappale 5.3.3) tarkastelin keskenään naisten vastauksia 

avoimiin kysymyksiin eilen (lapsuus) ja tänään (aikuisuus). Edellisessä kappaleessa 

(5.3.4) tarkastelin naisten ajatuksia parisuhteensa tulevaisuudesta. Analyysi etenee nyt 
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kiintymyssuhteen aikojen tänään (aikuisuudessa) ja huomenna (tulevaisuudessa) 

ajanjaksojen yhteyden tarkastelemiseen naisten vastausten ja ajatusten pohjalta.  

 

Avoimissa kysymyksissä on tätä asiaa selvittävä kysymys (3.c) "Jos sinulla on nyt 

parisuhde, niin millainen on suhteesi kumppaniisi? Kerro asiasta" ja tulevaisuuden 

parisuhdetta koskeva kysymys (4.a) "Jos elät parisuhteessa, niin millaisena näet 

parisuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta.". Ristiintaulukointi (Liite 4, Taulukko 

20) toi kiinnostavia tuloksia. Vastaukset tämän hetken parisuhteesta ja tulevaisuuden 

parisuhteesta olivat muuttumattomia 37 naisen kohdalla (Taulukko 17):  

 
Taulukko 17. Aikuisuuden ja tulevaisuuden muuttumattomina pysyneet kiintymyssuhdetyylit. N=37. 

 
 

Aikuisuuden kiintymyssuhdetyyli → Tulevaisuuden kiintymyssuhdetyyli 
 
     

    Turvallinen → Turvallinen (16) 
 

   Turvaton → Turvaton (3) 
   

     Neutraali → Neutraali (10) 
 

   Luokittelematon → Luokittelematon (8) 
 

 

Tarkasteltaessa aikuisuuden tämän hetken parisuhdetta ja parisuhteen tulevaisuutta 

koskevia avoimia vastauksia keskenään voi havaita, että suuri osa naisista (16), jotka 

ajattelevat parisuhteensa tulevaisuudesta turvallisin ja luottavaisin mielin, kokivat 

tämänhetkisenkin olonsa parisuhteessa turvallisiksi: 

 
Nyt: "Tasapainoinen, tukeva, 
lämmin, ymmärtävä, 
vastavuoroinen, omaa vapautta 
myös tarpeeksi. Intohimoinenkin 
ajoittain arjesta huolimatta, 
ystävyys/kumppanuus mukavan 
miehen ja naisen roolia 
unohtamatta." (56.)  

 

 Tulevaisuudessa: "Jatkuu 
hyvänä, yhteinen aika vain 
lisääntyy ja avaa uusia 
mahdollisuuksia, kun lapset on 
yhä enemmän omillaan ja antaa 
mahdollisuuden syventää 
yhteisiä kokemuksia vielä lisää." 
(56.) 
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Nyt: "Avioliittoa 20 vuotta 
takana. Hyvä suhde, rakastan 
puolisoani, keskustelemme 
asioista, ystäväni, samassa 
työpaikassa karjatilalla. 
Matkustelemme yhdessä." (42.)  

 

 Tulevaisuudessa: 
"Tasapainoisempana. Enemmän 
aikaa toisillemme kun lapset 
ovat jo suurempia, toisaalta 
lasten elämän järjestelyt voivat 
viedä enemmän aikaamme." 
(42.) 

 

 

Samoin naiset (3), joiden ajatukset parisuhteen tulevaisuuden suhteen olivat turvattomia 

ja negatiivisia, kokivat samoin jo tälläkin hetkellä parisuhteessa: 

 
Nyt: "Tuntuu, että suhde on 
pinnallinen. Mies on kanssani vain 
kun hänellä ei muuta ole. Olen 
kyllästynyt tilanteeseen. 
Erosimme 3 kk sitten, mutta 
tapailu on jatkunut. Tuntuu, että 
hän ei ole aikuinen, eikä 
rehellinen. Mutta en halua loukata 
häntä, vaikka hän ei ansaitse 
minua." (2.)  

 

 Tulevaisuudessa: "Joko 
miehessä tapahtuu totaalinen 
muutos (hyvin 
epätodennäköistä), tai sitten 
olemme eronneet lopullisesti. 
Se olisi minun kannaltani oikea 
ratkaisu, koska en voi luottaa 
suhteeseemme." (2.)  

 

Neutraaleiksi luokitellut vastaukset (10) eivät sisältäneet muutosta turvalliseen eivätkä 

turvattomaan kiintymystyyliin.  

 
Nyt: "Olemme avioliitossa. 
Yhteiset lapset (2 kpl). Elämme 
aika perhekeskeistä elämää. Aika 
lailla tasavertaisia suhteessamme." 
(4.) 

 

 Tulevaisuudessa: 
"Samanlaisena kuin nyt." (4.) 

 

 
Nyt: "Asumme mieheni kanssa 
viikot eri paikkakunnilla työmme 
takia. Tapaamme viikonloppuisin. 
Suhde on mielestäni normaali 
parisuhde 36 v. avioliiton jälkeen." 
(24.) 

 

 Tulevaisuudessa: "Enpä näkisi 
mitään radikaalia muutosta." 
(24.) 

 

Vertailtaessa keskenään vastauksia, jotka koskivat tämän hetken parisuhdetta ja 

ajatuksia tulevaisuuden parisuhteesta, muuttuneita (33) kiintymystyylejä (Taulukko 18) 

oli lähes sama määrä kuin muuttumattomia kiintymystyylejä, joita oli 37.   
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Taulukko 18. Aikuisuuden ja tulevaisuuden muuttuneet kiintymyssuhdetyylit. N=33. 
 
 

Aikuisuuden kiintymyssuhdetyyli → Tulevaisuuden kiintymyssuhdetyyli   
 

 
Neutraali (19) 

  Turvallinen   → Luokittelematon (1) 
 
 
Turvallinen (3) 

Turvaton  → Neutraali (4) 
 

Neutraali  → 
 
Turvallinen (3) 
 
 
Turvallinen (1) 

Luokittelematon  → Neutraali (2) 
 

 

Turvalliset ajatukset tämän hetken parisuhteesta eivät kuitenkaan siirtyneet samanlaisina 

ajatuksiin tulevaisuuden parisuhteesta, vaan 19 nykyisen parisuhteensa turvalliseksi 

arvioinutta naista kertoi tulevaisuudennäkyjään neutraalein sanankääntein.  

 
Nyt: "Pso on luotettava, ahkera, 
tekevä ja osaava. Suhde on 
enemmän kumppanuutta, perheen 
luotsaamista. Hellyyttä kyllä, 
mutta seks. tarpeet erilaiset, mikä 
joskus hiertää." (64.) 

 

 Tulevaisuudessa: 
"Puuhastelemme edelleen 
yhdessä mökki, kalastus, 
kuntoliikunta, yhteisiä 
harrastuksia – suhde on vakaa." 
(64.) 

 

 
Nyt: "Läheinen, voimme 
keskustella kaikesta, 
ajatusmaailmamme on hyvin 
samanlainen, arvot, seksipuolikin 
toimii molempien mieleisesti." 
(50.) 

 

 Tulevaisuudessa: "Vakaan 
samankaltaisena kuin nytkin." 
(50.) 

 

Tämänhetkinen turvaton tilanne nykyisessä suhteessa saattoi kuitenkin muuttua 

turvallisiksi ajatuksiksi tulevaisuuden suhteen:  

 
Nyt: "Suhteemme on hieman 
muuttunut iän myötä, ennen 
vietimme enemmän aikaa yhdessä. 
Nykyään aikaa kahdenkeskiseen 
ajaviettoon on vähemmän ja 
joskus tuntuu vähän turvattomalta 
ja epävarmalta." (30.)  

 Tulevaisuudessa: 
"Toivottavasti parempana, 
lapset kasvavat ja saisimme 
aikaa myös enemmän 
toisillemme. Ja oppisimme 
hyväksymään toistemme 
muutokset." (30.)  
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Nyt: "Avioliitto menossa karille, 5 
vuotta ollut tosi raskasta." (46.)  
 

 Tulevaisuudessa: "Elän ja 
toivottavasti elän uuden 
miehen kanssa, johon olen tällä 
hetkellä ihastunut." (46.)  
 

 

Tämänhetkistä neutraaliksi luokiteltua vastausta saattoi seurata kuitenkin turvallinen 

ajatus tulevasta ajasta yhdessä puolison kanssa (3):  

 
Nyt: "On ihan hyviäkin aikoja, 
joskus puhumattomuus ärsyttää. 
Kun ollaan oltu pitkään yhdessä 
rupeaa jotkut asiat tympimään 
toisessa. Mieheltä kaipaisi 
enemmän huomiota, hellyyttä ja 
enemmän yhdessä olemista ja 
tekemistä. Olen kuitenkin ihan 
tyytyväinen parisuhteeseen." (63.) 

 Tulevaisuudessa: "Ehkä hyvin 
samanlaisena, kun tänäkin 
päivänä. Toivottavasti 
kuitenkin menisi parempaan 
suuntaan." (63.) 

 

Nykyisyyttä koskevan arvion ohella vertailin naisten ajatuksia parisuhteensa 

tulevaisuudesta sukupolvien välillä. Nuorempi sukupolvi (29-49-vuotiaat) näki 

tulevaisuutensa huomattavasti turvallisempana ja luottavaisempana kumppaninsa kanssa 

kuin vanhempi sukupolvi (50-63-vuotiaat). Toisaalta taas nuoremmat kokivat 

tulevaisuutensa myös useammin turvattomana kuin vanhemmat. Neutraaleiksi 

luokittelemiani vastauksia oli vanhemmassa sukupolvessa määrällisesti lähes 

kaksinkertaisesti nuorempaan verrattuna (Kuvio 10).  

 

Verrattaessa avoimia vastauksia aikuisuuden mahdollisen parisuhteen ja parisuhteen 

tulevaisuuteen suuntautuvien ajatusten kohdalla on tapahtunut myös muutosta suuntaan 

ja toiseen. Mielenkiintoista on havaita, että kaikki Turvattomasti tulevaisuuteen 

suuntautuvat vastaukset olivat olleet Turvattomia jo nykyistä parisuhteen laatua 

kysyttäessä. Muutosta ja muuttumattomuutta oli kuitenkin ollut kaikissa luokissa 

(Kuvio 11).  
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50-63-vuotiaat, N=37

29-49-vuotiaat, N=33

TulevaisuusTurvallinen TulevaisuusTurvaton

TulevaisuusNeutraali TulevaisuusLuokittelematon  
Kuvio 10. Eri-ikäisten naisten ajatukset tulevaisuuden parisuhteestaan oman luokituksen mukaan 
avoimissa vastauksissa.  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

AikLuokittelematon

AikNeutraali

AikTurvaton

AikTurvallinen

Tulevaisuus Turvallinen Tulevaisuus Turvaton

Tulevaisuus Neutraali TulevaisuusLuokittelematon

 
Kuvio 11. Vastaajien ajatukset nykyisestä parisuhteestaan ja tulevaisuuden parisuhteestaan oman 
luokituksen mukaan avoimissa vastauksissa.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Bowlbyn teoria (1969) kiintymyssuhdetyylin muuttumattomuudesta kuulostaa ja 

vaikuttaa kovin kohtalokkaalta yksittäisen ihmisen elämän kannalta. Onko todella niin, 

että lapsuuden kiintymyssuhde määrää myös tulevien läheisten ihmissuhteiden laadun? 

Tämä oli Bowlbyn teoriassa kohta, jonka paikkansapitävyyden halusin haastaa 

tutkimuksessani. Halusin myös tarkastella asiaa empiirisesti siten, että naiset saisivat 

itse kertoa lapsuuden hoitajasuhteestaan, tämänhetkisestä mahdollisesta parisuhteestaan 

ja ajatuksistaan parisuhteensa tulevaisuudesta. Tarkastelin asiaa ensin valmiiden 

luokitusten perusteella, ja sen jälkeen avointen kysymysten ja niiden vastausten 

perusteella. Avoimien kysymysten vastaukset tulivatkin tärkeäksi osaksi analyysia.  

 

Tutkimuksen keskipisteessä ovat keski-ikäisten naisten kiintymystyylit lapsuudessa 

(eilen), aikuisuudessa (tänään) ja tulevaisuudessa (huomenna). Pääasiallisin 

tutkimuskysymykseni oli Onko kiintymyssuhdetyylissä havaittavissa samankaltaisuutta 

tai muutosta verrattaessa lapsuuden läheisintä ihmissuhdetta ja tämänhetkistä 

läheisintä ihmissuhdetta, kun kiintymyssuhdetyyliä tarkastellaan naisen oman 

kertomuksen perusteella? Tämän kysymyksen tarkasteluun pääsin lapsuuden ja 

aikuisuuden kiintymyssuhdetta avaavien ja avustavien tutkimuskysymysten kautta, ja 

näin sainkin tutkimukseni pääasialliseen tutkimuskysymykseen monenlaisia vastauksia.  

 

Lapsuuden tärkeintä hoitajaa kysyttäessä tutkimukseen osallistuneet naiset vastasivat 

pääsääntöisesti Äiti. Nuoremmassa sukupolvessa oli hiukan enemmän Isän merkinneitä 

vastauksia. Edelleenkin Äiti näyttää olevan vahvasti pienen lapsen ensisijainen hoitaja, 

joskin Isän osuus on kasvamassa.  

 

Tutkielmani naiset arvioivat Bartholomew’n ja Horowitzin (2006) kiintymyssuhdetestin 

avulla karkeasti lapsuutensa ja aikuisuutensa kiintymyssuhteen laatua valmiin 

luokituksen (Turvallinen, Pelokas, Takertuva, Välttelevä) perusteella. Vaikka arvio oli 

pintapuolinen, vastaukset noudattelivat suureksi osaksi laajempien tutkimusten tuloksia 

(Männikkö 2001a). Ajatukset lapsuuden kiintymystyylistä Bartholomew'n ja 

Horowitzin itsearviotestin mukaan olivat pääsääntöisesti Turvallisia molemmissa 

sukupolvissa. Suurin osa naisista oli aikuisuudessa Turvallisesti kiintyneitä, ja 
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seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Pelokkaasti tai Itseriittoisesti kiintyneitä. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimustuloksissa oli se, että nuoremmassa lähiöiden 

sukupolvessa oli enemmän sekä Turvallisesti että Takertuvasti kiintyneitä. Toisaalta 

taas vanhemmassa jälleenrakennuksen sukupolvessa oli enemmän Pelokasta ja 

Itseriittoista kiintymystyyliä.  

 

Naisten jokaisen kiintymyssuhdeajanjakson tarkasteluun liittyi myös avoin kysymys, 

johon sai vastata omin sanoin ilman valmiita luokitteluja. Eilen selvitti naisten 

lapsuuden hoitajasuhdetta ja sen laatua, tänään koski aikuisuuden tämän hetken 

mahdollista parisuhdetta ja huominen piti sisällään ajatuksia tulevasta. Yritin ensin 

luokitella avointen kysymysten vastauksia Bartholomew'n ja Horowitzin (2006) 

kiintymystyyliluokituksen mukaan, mutta en onnistunut pyrkimyksissäni. Sen jälkeen 

purin vastaukset ilman valmiita luokituksia eli tein sisällön erittelyä aineistolähtöisesti. 

Näin pääsin tutkimuksessa esitettyyn omaan luokitustapaani (Turvallinen, Turvaton, 

Neutraali, Luokittelematon) avointen kiintymystyylikysymysten kohdalla. Omassa 

luokittelussani on yhdenmukaisuutta Bartholomew'n ja Horowitzin luokitukseenkin: 

molemmista luokittelutavoissa voi päätellä, että toiseen ihmiseen voi kiintyä joko 

turvallisesti tai turvattomasti. Bartholomew'n ja Horowitzin luokituksessa oman 

luokitukseni sanaa Turvaton vastaa sana Pelokas. Muilta osin luokittelut ovat erilaisia.  

 

Tutkimukseni pääasiallisin fokus oli tarkastella lapsuuden ja aikuisuuden 

kiintymyssuhteita keskenään. Tutkimuksen naisten joukossa muutosta 

kiintymyssuhteissa lapsuuden ja aikuisuuden välillä oli ollut monin tavoin ja moneen 

suuntaan avoimien kysymysten perusteella. Tutkimukseen osallistuneiden naisten 

joukossa lapsuuden ja aikuisuuden kiintymystyylejä keskenään tarkasteltaessa oli jopa 

enemmän muutosta (46) kuin muuttumattomuutta (24). Tutkimustulokseni on selkeästi 

ristiriidassa Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteorian kanssa. Muutos kiintymystyylissä 

on mahdollinen. Toisaalta kiintymystyylien muuttumattomuuttakin oli havaittavissa.  

 

Samoin verrattaessa keskenään naisten nykyistä kiintymystyyliä ja ajatuksia 

tulevaisuuden kiintymystyylistä voi havaita sekä muutosta (33) että muuttumattomuutta 

(37) kiintymystyyliajatuksissa. Tässäkin vertailussa muutosta oli monin tavoin ja 

moneen suuntaan.  
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Kiintymyssuhteesta puhuttaessa ajatellaan usein sen koskevan vain äidin ja lapsen 

välistä läheistä suhdetta. Monesti miehen kiintymyssuhteet jäävät sivummalle, vaikka 

ne ovat olemassa yhtä lailla kuin naistenkin kiintymyssuhteet. Tunne 

yhteenkuulumisesta ja kiintymisestä toiseen merkittävään ihmiseen on yhtä lailla 

miehen kuin naisenkin asia.  

 

Isän osuutta lapsen kiintymyssuhteessa on tutkinut John Bowlbyn poika, Sir Richard 

Bowlby (2006). Hän on omissa tutkimuksissaan päässyt tuloksiin, joiden mukaan 

lapsella voi olla ensisijaisena eli tärkeimpänä kiintymyssuhteenaan yhtä aikaa kaksi 

aikuista. Nämä ovat tavallisimmin lapsen isä ja äiti. Äidin tehtävä on yleensä luoda 

"pesä" ja turvaa, isän tehtävänä yleensä taas irrottaa lapsi "pesästä" sekä antaa 

kokemuksia tutkimusmatkailusta maailmaan. Myös äiti voi olla tukemassa lapsen 

tutkimusmatkailua maailmaan ja isä puolestaan antamassa turvaa. Nuoremman 

Bowlbyn mukaan molemmilla vanhemmilla on yhtä tärkeät tehtävät kiintymyssuhteen 

muodostumisessa. Nämä tehtävät vain ovat painottuneet eri lailla. Sir Richard Bowlbyn 

tutkimusten pohjalta olisikin kiinnostavaa tehdä lisätutkimuksia isän vaikutuksesta 

lapsen kiintymyssuhteen muodostumisesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta aikuisiän 

kiintymyssuhteisiin. 

 

Tutkimukseeni osallistunut joukko naisia saattaisi edustaa hyvin myös laajemmin 

suomalaista keski-ikäistä naista, mutta toisaalta tutkimus kohdistui kuitenkin 

nimenomaan kyseisen valitun naisjoukon kiintymystyyleihin. Tutkimukseen 

osallistuneiden ikäjakauma oli tarpeeksi laaja antaakseen kuvan kyseisen joukon eri-

ikäisten naisten kiintymystyyleistä.  

 

Vastaamatta jää kysymys, vastasivatko tähän kyselyyn mahdollisesti ainoastaan ne 

naiset, joilla meni elämänsä arjessa ja puolisonsa kanssa hyvin tai edes kohtalaisesti. 

Vastaamatta jää myös se, olisiko haastattelu aineistonkeruumuotona antanut enemmän 

vai vähemmän tietoa naisten kiintymyssuhteista ja niiden laadusta kuin nyt valittu 

kirjallinen vastausmuoto. 

 

Oma oletukseni tutkimustyöhön ryhtyessäni oli se, että vastaajat kertovat 

kyselylomakkeen sekä valmiiksi luokitelluissa että avoimissa vastauksissa 

kiintymyssuhdetyylistään. Tutkimukseni ja sisällön erittely perustuvat tähän seikkaan. 
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Kritiikkinä omaa tutkimusta kohtaan voisi kysyä, kertoivatko vastaukset todella 

kiintymyssuhdetyylistä vai jostain muusta? Luokittelinko kiintymyssuhdetyylejä vai 

jotain muuta? Onko kiintymyssuhdetyyli kenenkään mitattavissa tai tyylit eriteltävissä? 

Onko tyylejä edes olemassa vai onko kiintymys esimerkiksi tilannesidonnaista? 

 

Pääasiallisen kiintymyssuhdetyylin ilmeneminen saattaa olla myös tilannesidonnaista. 

Kiintymystyyliltään välttelevä voi toimia sosiaalisesti ja hurmaavasti ihmisten parissa, 

mutta loukkaantuessaan, haavoittuessaan tai kohdatessaan haavoittuneen henkilön 

pohjimmainen kiintymystyyli voi paljastua ja hän voi toimia esimerkiksi pelokkaan 

kiintymystyylin mukaisesti. Pääasiallisin pohjimmainen kiintymystyyli aktivoituu. 

(Markova 2007.)  

 

Monet asiat vaikuttavat siihen, miten ihminen suhtautuu läheisiin ihmisiinsä 

lapsuudessa ja aikuisuudessa. Tämä tutkimuksen teoreettiseksi kulmakiveksi valitsin 

kuitenkin Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteorian. Tutkimus on siis tehty käyttämällä 

aineiston tarkastelussa "bowlbylaisia silmälaseja". Toisenlaisella teoreettisella 

viitekehyksellä toisessa tutkimuksessa voitaisiin päästä toisenlaisiin tutkimustuloksiin. 

Käyttämällä tutkimuksessa teoreettisena perustana tai muuttujana vaikkapa ympäristön, 

ajan, kulttuurin tai temperamentin vaikutusta lapsuuden ja aikuisuuden läheisiin 

suhteisiin tultaisiin kenties tästä tutkimuksesta poikkeaviin tuloksiin.   

 

Bowlbyn (1973) teoriassa erityisen mielenkiintoinen kohta on muistijärjestelmien 

merkitys kehitykselle. Sekä hyviä että huonoja muistoja taltioituu lapsuudessa mieleen. 

Nämä voivat aktivoitua aikuisiälläkin monissa tilanteissa. Kyselyni tutkimusjoukko oli 

pieni, mutta siitä huolimatta siinäkin tuli selvästi ilmi lapsuuden ja sen kokemusten sekä 

erityisesti muistojen vaikutus naisten omiin aikuisiän suhteisiin. Historiaa on vaikea 

päästä pakoon. Silti monissa vastauksissa kävi ilmi selvä muutos tai muutoshalukkuus 

kiintymyssuhdetyylissä.  

 

Sekä Crittendenin (1995, 1998, 1999) että Männikön (2001a, 2001b) tutkimukset tuovat 

toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Huonot lapsuuden kokemukset voi vielä saada 

käännettyä oman elämän voimavaroiksi. Hyvä parisuhde ja positiiviset emotionaaliset 

kokemukset ovat tässä muutoksessa mahdollisuus. Omaa syntymäympäristöään kukaan 

ei voi valita, mutta vaikeista ja ongelmallisista lapsuuden tapahtumista huolimatta 
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tulevaisuus voi muuttua turvalliseksi ja luottavaiseksi aikuisuuden hyvän 

kiintymyssuhteen myötä.  

 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tarkastella, millaiset puolisot Turvallisesti tai 

Takertuvasti kiintyneillä naisilla on, sekä myös heidän puolisoidensa kiintymyssuhteita 

ja niiden laatua. Samoin olisi mielenkiintoista tarkastella mahdollisia kiintymyssuhteen 

muutoksia pitkällä aikavälillä. Kiinnostavaa olisi myös selvittää tarkemmin niitä asioita 

tai tapahtumia, jotka ovat olleet vaikuttamassa kiintymyssuhteen muodostumiseen joko 

negatiivisella tai positiivisella tavalla. Kuinka paljon lapsen ja hänen vanhempiensa 

sosiaalinen ympäristö, syntymäaika, temperamentti tai yhteiskunnallinen tilanne 

vaikuttavat kiintymyssuhteen laatuun? Tai onko lapsen ympäristössä havaittavissa 

muuttujia, joka ovat auttaneet tai edistäneet kiintymyssuhdetyylin muutosta tai 

muuttumattomuutta?  

 

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan ajatella, että lapsuuden 

kiintymyssuhde olisi merkityksetön ihmisen myöhemmän tulevaisuuden kannalta. 

Lapsuuden muistot ja muistikuvat tilanteista, tapahtumista ja ihmisistä ovat muokanneet 

ihmistä. Erittäin pieniä yksityiskohtia lapsuuden tapahtumista muistetaan 

vuosikymmentenkin takaa. On kuitenkin arvoitus, miksi joidenkin ihmisten kohdalla 

lapsuuden tapahtumat joskus vaikuttavat aikuisuuden tapahtumiin ja ihmissuhteisiin – ja 

toisinaan sitten taas eivät.  

 

Joka tapauksessa tutkimukseni vahvisti käsityksiäni siitä, että Bowlbyn 

kiintymyssuhdeteoria (1969, 1973, 1979, 1980, 2006) avaa merkittäviä näkökulmia 

ihmisten välisiin suhteisiin ja niiden tarkastelemiseen. Ihminen tarvitsee läheisiä 

suhteita kasvaakseen inhimilliseksi. Vauva ei pysy hengissä pelkällä ravinnolla, vaan 

tarvitsee kehittyäkseen myös muuta hoivaa joka päivä. Yhteiskuntapoliittisesti olisikin 

tärkeää tukea monin tavoin perheitä ja vanhemmuutta, koska lapsuudella on 

pitkäkantoiset seuraukset lapsen tulevaisuudelle. Suureksi mutta yhteiskunnan kannalta 

merkittäväksi kysymykseksi jää, mitkä toimenpiteet olisivat parhaita tässä tukemisessa. 

 

 

. 
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Olen sosiaalipsykologian opiskelija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella. Tarkoitukseni on tehdä 
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon tarvittava pro gradu -työni aikuisten 
kiintymyssuhdetyyleistä ja niissä mahdollisesti havaittavista muutoksista. Työssäni 
tarkastelun erityiskohteena ovat naiset. 
 
Tutkimuksen aineisto kerätään XXXXX Kuntokeskuksessa joko kuntoutuksessa, 
työntekijöinä tai vierailijoina olevien naisten vastauksista talvella 2006–2007. Aineiston 
keräämiseen on saatu lupa XXXXX Kuntokeskuksen kuntoutusylilääkäri XXXXX 
XXXXX. 
 
Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista, mutta tutkimukselle ovat erityisen 
arvokkaita naisten omat mielipiteet ja kokemukset näistä asioista. Siksi onkin 
toivottavaa, että Teillä olisi aikaa antaa oma panoksenne näiden asioiden tutkimiseen 
täyttämällä oheinen lomake. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia.  
 
Antamanne vastaukset käsitellään luottamuksellisesti niin, etteivät yksittäisen vastaajan 
tiedot tule paljastumaan. 
 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
 
Tampereella 8.12.2006 
 
 
 
________________________ 
Leena Peltola 
opiskelija  
Tampereen yliopisto 
XXXXX (sähköpostiosoite) 
XXXXX (puhelin) 
 
 
 
________________________ 
Irmeli Järventie 
professori 
pro gradu -työn ohjaaja 
Tampereen yliopisto 



 

 

Liite 3 "Kysely naiselle" 

Kysely naiselle 
Voit jatkaa kaikkia vastauksiasi paperin toiselle puolelle. 

1. Peruskysymykset 
a) Oletko XXXXX Kuntokeskuksessa 

 kuntoutuksessa    töissä    vieraana 
 
b) Syntymävuotesi ________________ 
 

2. Lapsuuttasi koskevat kysymykset: 
a) Kenen muistat hoitaneen sinua lapsena eniten? 

 äiti   isä   isoäiti   isoisä   hoitaja  sisarus  

 joku muu, kuka? ________________ 

 

b) Kun nyt mietit asiaa, niin oliko suhde lapsuuden hoitajaasi (ympyröi itseäsi kuvaava 
numero)

Ei kuvaa suhdetta                              Kuvaa suhdetta  
  lainkaan            erittäin hyvin  

turvallinen       1       2       3       4       5       6       7    

pelokas        1       2       3       4       5       6       7    

takertuva       1       2       3       4       5       6       7    

välttelevä, etäisyyttä ottava     1       2       3       4       5       6       7    

   

c) Millaista yhdessäolosi hoitajasi kanssa oli? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

d) Millainen terveytesi oli lapsena? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Tämänhetkistä elämäntilannettasi koskevat kysymykset: 
a) Onko sinulla nyt parisuhdetta?  kyllä        suhde pätkii         vaihtuvia suhteita       

 ei 

 

b) Jos sinulla on nyt kumppani, niin kuinka pitkä suhteesi häneen on ollut tähän 

mennessä?          ______________________ 

 

c) Jos sinulla on nyt parisuhde, niin millainen suhteesi on kumppaniisi? Kerro asiasta. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

d) Onko sinulla aikaisempia sinulle tärkeitä parisuhteita? Millaisia ne ovat olleet? Kerro 
asiasta. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e) Oletko elänyt aikuisena yksin? 

 kyllä  välillä olen, välillä en   en  

 

 

 

 



 

 

f) Jos olet elänyt aikuisena yksin, niin millaista aikaa se oli? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

g) Jos sinulla ei ole nyt parisuhdetta, oletko tyytyväinen tilanteeseen? 

 kyllä  välillä olen, välillä en   en   en osaa sanoa 

 

h) Onko sinulla ystäviä 

 paljon  jonkun verran  vähän  ei ollenkaan 

 

i) Millä sanoilla kuvailisit suhdetta ystäviisi? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

j) Minkälaista työtä teet, ja millainen työtilanteesi on tällä hetkellä? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

k) Millainen terveytesi on tällä hetkellä? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

 

 

4. Ajatuksesi tulevaisuudesta: 
Kuvittele aikaa tästä hetkestä noin 1-2 vuotta eteenpäin… 

a) Jos elät parisuhteessa, niin millaisena näet parisuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro 

asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Jos elät nyt yksin, niin millaisena näet tilanteesi 1-2 vuoden kuluttua? Haluatko elää 
yksin vai toivotko kumppania itsellesi? Kerro asiasta. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Millaisina näet ystävyyssuhteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d) Jos olet työelämässä, niin millaisena näet mahdollisen työtilanteesi 1-2 vuoden 
kuluttua? Kerro asiasta. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e) Millaisena näet terveystilanteesi 1-2 vuoden kuluttua? Kerro asiasta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

Seuraavassa on 4 erilaista tapaa suhtautua läheisiin ihmisiin. Arvioi, missä määrin 

nämä kuvaukset sopivat sinuun ja ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava numero. 

 
 
 
 
A. Minun on suhteellisen helppo 
ystävystyä läheisesti toisten ihmisten 
kanssa. En tunne oloani hankalaksi 
silloin, kun joudun turvautumaan 
toisiin, enkä silloin, kun toiset 
turvautuvat minuun. Toisaalta en ole 
huolissani, vaikka joutuisin joskus 
olemaan itsekseni tai toiset eivät 
hyväksyisi minua. 
 
 
 
B. Syvempi ystävystyminen on minulle 
melko tukalaa. Toivon kyllä läheisiä 
ihmissuhteita, mutta minun on vaikea 
luottaa muihin täysin, tai olla heistä 
riippuvainen. Välistä pelottaa antautua 
liian läheiseen suhteeseen jonkun 
kanssa. 
 
 
 
C. Pyrin mahdollisimman läheisiin 
ihmissuhteisiin, mutta monet tuntuvat 
kaihtavan niin suurta läheisyyttä kuin 
toivoisin. Minun on hankala elää ilman 
läheisiä suhteita. Joskus pelottaa, 
etteivät toiset arvosta minua yhtä paljon 
kuin minä heitä. 
 
 
 
D. Minun on aivan hyvä olla ilman 
läheisiä ihmissuhteita. Minulle on 
erittäin tärkeää, että voin tuntea itseni 
riippumattomaksi ja omillani toimeen 
tulevaksi. En mielelläni turvaudu toisiin 
enkä toivo toisten turvautuvan minuun. 
 
 
 
 

 
Ei kuvaa minua                      Kuvaa   minua 
lainkaan   erittäin hyvin

 
  

1       2       3       4       5       6       7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1       2       3       4       5       6       7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1       2       3       4       5       6       7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1       2       3       4       5       6       7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksestasi! 



 

  

Liite 4 Taulukoita 

 
Taulukko 19: Frekvenssitaulukko avointen vastausten ristiintaulukoinnista: muistikuvat suhteesta 
lapsuudessa hoitajaan ja aikuisuudessa puolisoon.  
 

  
Aikuisuuden parisuhde 

 

 

 
Suhde lapsuuden 

hoitajaan 
 

 
Turvallinen 

 
Turvaton 

 
Neutraali 

 
Luokittelematon 

 
Yhteensä 

 
Turvallinen 

 

 
13 

 
2 

 
5 

 
4 

 
24 

 
Turvaton 

 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
7 

 
Neutraali 

 

 
13 

 
6 

 
7 

 
4 

 
30 

 
Luokittelematon 

 

 
7 

 
0 

 
0 

 
2 

 
9 

 
Yhteensä 

 

 
36 

 
10 

 
13 

 
11 

 
70 

 
 

 
Taulukko 20: Frekvenssitaulukko avointen vastausten ristiintaulukoinnista: muistikuvat aikuisuudessa 
puolisoon ja ajatukset tulevaisuuden parisuhteesta. 
 

  
Tulevaisuuden parisuhde 

 

 

 
Aikuisuuden 

parisuhde 
 

 
Turvallinen 

 
Turvaton 

 
Neutraali 

 
Luokittelematon 

 
Yhteensä 

 
Turvallinen 

 

 
16 

 
0 

 
19 

 
1 

 
36 

 
Turvaton 

 

 
3 

 
3 

 
4 

 
0 

 
10 

 
Neutraali 

 

 
3 

 
0 

 
10 

 
0 

 
13 

 
Luokittelematon 

 

 
1 

 
0 

 
2 

 
8 

 
11 

 
Yhteensä 

 

 
23 

 
3 

 
35 

 
9 

 
70 

 


