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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella neljän nuoren aikuisen kokemuksia kehityksellisen 
änkytyksen vaikutuksista parisuhteeseen. Suomessa ei ole tutkittu aikaisemmin kehityksellisen änkytyksen 
yhteyttä parisuhteeseen, mutta kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa aihetta pidetään merkittävänä. 
Tässä monitapaustutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten tutkittavat kuvaavat kehityksellisen 
änkytyksen vaikutuksia parisuhteen muodostamiseen ja parisuhteen arkeen. Lisäksi tutkimuksessa 
tarkasteltiin, millaisia kehityksellisen änkytyksen aiheuttamia ongelmia tutkittavat toivat esiin ja millaisia 
hallintakeinoja he olivat hyödyntäneet ongelmien lieventämiseksi. Tutkimuksen kirjallinen aineisto kerättiin 
sähköisesti puolistrukturoidun kyselyn avulla ja analysoitiin kvalitatiivisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
keinoin. 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan änkytyksen aiheuttamat ongelmat vahvistavat toisiaan ja ovat hallitsevampia 
nuoruudessa, kun toiveena on löytää kumppani ja muodostaa parisuhde. Änkytyksen aiheuttamien ongelmien 
keskiössä vaikuttaa olevan tarve salata änkytys. Tutkittavien parisuhteet olivat päässeet muodostumaan vasta 
myöhemmin aikuisuudessa, joten änkytyksen aiheuttamat ongelmat saattavat rajoittaa ja hidastaa parisuhteen 
muodostamista – aiheuttamatta kuitenkaan ylitsepääsemätöntä estettä. Aikuisuudessa haltuun otetuista, 
myönteisistä hallintakeinoista esimerkiksi änkytyksen paljastaminen ja hyväksyminen saattavat edesauttaa 
parisuhteen muodostamista. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että änkyttävillä 
aikuisilla on täysi mahdollisuus onnistua muodostamaan ja säilyttämään hyvä parisuhde. Tutkimustulosten 
perusteella änkyttävät aikuiset voivat parhaimmillaan kokea parisuhteen arjen eheyttävänä ja vahvistavana. 
Nämä suomalaista kontekstia kuvaavat tulokset viittaavatkin siihen, että änkytyksen kielteiset vaikutukset 
voivat vähentyä parisuhteessa. Siten voidaan todeta, että änkytyksellä on vaikutusta parisuhteeseen, mutta 
myös hyvä ja tasa-arvoinen parisuhde saattaa olla yhteydessä sekä ydinänkytyksen määrän vähenemiseen 
että sekundääripiirteiden lieventymiseen. 
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1 JOHDANTO 

Kehityksellinen änkytys on puheen sujuvuuden häiriö, joka ilmenee puheessa toistuvina ja tahdosta 

riippumattomina venytyksinä, toistoina ja katkoksina (Guitar, 2006, s. 3–7; 14). Änkyttävät henkilöt 

pyrkivät tyypillisesti välttämään änkytystä, jolloin he omaksuvat änkytyksen jatkuessa ja 

vaikeutuessa erilaisia käytösmalleja, asenteita ja tunteita, joita voidaan pitää puheen 

sujumattomuuden aiheuttamina sekundäärireaktioina (Guitar, 2006, s. 15–16). Tyypillisesti 

änkyttävät henkilöt kokevat änkytyksen peittelyn kuormittavana (Constantino, Manning & 

Nordström, 2017). Kroonistuessaan änkytys voikin heikentää elämänlaatua vielä aikuisuudessakin 

(Craig, Blumgart, & Tran, 2009). Tässä tutkielmassa änkytys-termillä tarkoitetaan nimenomaan 

kehityksellistä änkytystä, joka tulee erottaa normaalista puheen sujumattomuudesta sekä 

neurogeenisestä ja psykogeenisestä änkytyksestä (ks. Guitar, 2006, s. 5; 14).  

Parisuhteiden voidaan nähdä koostuvan kiintymyksen, huolenpidon ja seksuaalisuuden luontaisesta 

yhdistelmästä (Mikulincer & Goodman, 2006, s. 23). Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna kahden 

ihmisen välinen parisuhde on aktiivinen tila, joka käsittää kumppaneiden tarpeet ja pystyvyyden 

kiintymykseen, huolenpitoon ja seksuaalisuuteen. Parisuhdetta voidaan pitää uran lisäksi yhtenä 

tärkeimmistä nuorten ja nuorten aikuisten normaaliin kehitykseen liittyvistä tavoitteista (Linn & 

Caruso, 1998; Young ym., 2011, s. 133–134). Viittaan tässä tutkielmassa nuorilla noin 12–20-

vuotiaisiin murrosikäisiin ja nuorilla aikuisilla puolestaan alle keski-ikäisiin, noin 20–40-vuotiaisiin 

aikuisiin (ks. Sigelman & Rider, 2017, s. 37). 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella nuorten aikuisten kokemuksia kehityksellisen 

änkytyksen vaikutuksista parisuhteeseen. Kehityksellisen änkytyksen yhteydestä parisuhteeseen ei 

ole tehty aikaisempaa suomalaista tutkimusta, ja kohdennetut tutkimukset ovat harvassa 

kansainvälisestikin. Aikaisemmin on tutkittu esimerkiksi sujuvasti puhuvien ikätoverien näkemyksiä 

kehityksellisestä änkytyksestä ja änkyttävistä aikuisista, mutta tietoa kehityksellisen änkytyksen 

vaikutuksista kaikkein intiimeimpään ihmissuhteeseen, änkyttävän aikuisen ja hänen 

elämänkumppaninsa väliseen parisuhteeseen, on saatavilla hyvin rajallisesti (Beilby, 2014). 

Lisäksi on havaittu, että kuntouttajat eivät usein kiinnitä huomiota kuntoutusjakson aikana asiakkaan 

henkilökohtaisiin asioihin, kuten parisuhteeseen (Linn & Caruso, 1998). Änkyttävälle henkilölle 

parisuhteen muodostaminen ja parisuhteessa eläminen saattaa kuitenkin olla ratkaisevan tärkeää. 

Onkin keskeistä tutkia, millaisia ajatuksia ja kokemuksia änkyttävillä henkilöillä itsellään on 

änkytyksen vaikutuksista parisuhteeseen, jotta esimerkiksi puheterapeutit pystyisivät tulevaisuudessa 

paremmin huomioimaan, millaisia haasteita asiakkaat saattavat kohdata ihmissuhteissaan 

änkytyksensä vuoksi. 
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2 PUHEEN SUJUMATTOMUUS JA PARISUHDE 

 

2.1 Kehityksellinen änkytys 

Kehityksellinen änkytys on puheen sujuvuuden häiriö, joka alkaa lapsuudessa tyypillisesti toisen ja 

viidennen ikävuoden välillä ilman selkeää syytä (Guitar, 2006, s. 3–7). Kehityksellinen änkytys 

aiheuttaa tilanteesta toiseen puheen sujumattomuutta, joka ilmenee äänteiden, tavujen, sanojen tai 

fraasien aikana yhä uudelleen toistuvina ja tahdosta riippumattomina venytyksinä, toistoina ja 

katkoksina (Guitar, 2006, s. 14; Lavid, 2003, s. 10; Logan, 2015, s. 143–149). On arvioitu, että 3–5 

prosenttia väestöstä änkyttää joskus elämänsä aikana (Logan, 2015, s. 199). Aikuisilla kehityksellisen 

änkytyksen esiintyvyyden arvioidaan kuitenkin jäävän alle yhden prosentin (Guitar, 2006, s. 20), sillä 

suurimmalla osalla änkytys paranee spontaanisti tai kuntoutuksen myötä (Guitar, 2006, s. 7; Logan, 

2015, s. 199). Kehityksellistä änkytystä esiintyy kaikissa kulttuureissa ja enemmän miehillä kuin 

naisilla (Guitar, 2006, s. 5; Lavid, 2003, s. 17). Änkytystä voidaan pitää kroonistuneena puheen 

sujuvuuden häiriönä sen jatkuessa aikuisuuteen (Guitar, 2006, s.7). 

2.1.1 Kehityksellinen änkytys aikuisuudessa 

Guitar (2006, s. 14–15) jakaa kehityksellisen änkytyksen ydinänkytykseen ja sekundäärireaktioihin. 

Ydinänkytykseen lasketaan kuuluvaksi jo edellä mainitut puheessa ilmenevät tahdosta 

riippumattomat venytykset, toistot ja katkokset, joiden määrä vaihtelee päivästä ja tilanteesta toiseen 

(Lavid, 2003, s. 14). Myös muun muassa ulkoiset ärsykkeet, kuten viestinnällistä painetta aiheuttavat 

tekijät, voivat vaikuttaa änkytyksen määrään (Guitar, 2006, s. 25). Änkytyksen jatkuessa ja 

vaikeutuessa ilmenee tyypillisesti ydinänkytykseen liittyviä, opittuja sekundäärireaktioita, jotka 

Guitar (2006, s. 7; 16–18) jakaa pako- ja välttämiskäyttäytymiseen. Pakokäyttäytyminen voi ilmetä 

esimerkiksi erilaisina motorisina pakkoliikkeinä. Änkytyksen vakiintuessa änkyttävät henkilöt 

pyrkivät ennakoimaan änkytystä ja välttämään sellaisia tilanteita, joissa uskovat todennäköisesti 

änkyttävänsä (Guitar, 2006, s. 162). Änkytyksen ilmeisten piirteiden peittelyä voidaan kutsua myös 

piiloänkytykseksi (Constantino ym., 2017). Onkin tyypillistä, että änkytyksen salaaminen ja 

erityisesti änkytyksen aiheuttama välttämiskäyttäytyminen kääntyvät änkyttävää henkilöä vastaan 

(Linn & Caruso, 1998).  

Tavallisesti kehitykselliseen änkytykseen liittyy ydinänkytyksen ja sekundäärireaktioiden lisäksi 

kielteisten tunteiden, asenteiden ja uskomusten omaksumista (Guitar, 2006, s. 16–18). Änkyttävien 

aikuisten kokemusten perusteella änkytyksellä on myös yhteys identiteettiin ja itsetuntoon (Tichenor 

& Yaruss, 2019). Änkyttäviä aikuisia haastatellessa on selvinnyt, että puheen sujumattomuus on vain 
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pieni osa änkytystä, ja myös kielteiset tunteet ja ajatukset sekä kokemukset syrjinnästä haastavat 

änkyttävien aikuisten arkea (Alqhazo, Blomgren, Roy & Abu Awwad, 2017). Änkyttävät aikuiset 

ovatkin kuvanneet, että änkytyksen aiheuttamat kielteiset tunteet, kuten häpeä, huoli ja ahdistus, ovat 

niin syvään juurtuneita, että niistä on tullut keskeisin änkytyksen kokemiseen vaikuttavista tekijöistä 

(Tichenor & Yaruss, 2019). Änkyttävät aikuiset ovat kuvanneet, että kielteiset tunnereaktiot ovat 

seurausta kielteisistä ajatuksista ja aiheuttavat siten haastavia sekundäärireaktioita, kuten 

välttämiskäyttäytymistä.  

Kaiken kaikkiaan änkyttävät aikuiset kokevat, etteivät pysty ilmaisemaan itseään haluamallaan 

tavalla, mikä puolestaan vaikuttaa erityisesti sosiaalisten suhteiden muodostamiseen, mutta myös 

laajemmin mahdollisuuksiin elämässä (Tichenor & Yaruss, 2019). Esimerkiksi verrattaessa 

änkyttävien aikuisten kielenkäyttöä sujuvasti puhuvien aikuisten kielenkäyttöön on todettu, että 

änkyttävät aikuiset käyttävät huomattavasti yksinkertaisempaa kieltä sujuvasti puhuviin aikuisiin 

verrattuna ja hyödyntävät vähemmän kielen tarjoamia ilmaisun mahdollisuuksia (Spencer, Packman, 

Onslow & Ferguson, 2009). Itseilmaisun haasteet saattavat puolestaan rajoittaa sosiaaliseen 

kanssakäymiseen osallistumista. Änkytyksen vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja erityisesti 

parisuhteisiin saattaa vaikuttaa sosiaalisen ja henkilökohtaisen elämän lisäksi suoraan myös 

työelämän ihmissuhteisiin ja työllistymiseen (Linn & Caruso, 1998). Käsitteenä änkytys sisältääkin 

siten suuren määrän erilaisia osatekijöitä, joista puheen sujumattomuus on vain yksi monista 

(Tichenor & Yaruss, 2019). 

2.1.2 Kehityksellisen änkytyksen etiologia 

Änkytystä on pyritty selittämään useiden erilaisten mallien ja teorioiden avulla (Guitar, 2006, s. 5–

7). Erilaisten teoreettisten näkemysten mukaan änkytystä voidaan tarkastella joko motorisena puheen 

tuoton häiriönä tai kielellisenä häiriönä (Kent, 2000). Kun änkytystä tarkastellaan puheen tuoton 

häiriönä, sen alkuperä paikallistuu keskushermostoon (Sengupta ym., 2017).  Aivokuvantamisen 

perusteella änkytyksen taustalla saattaa olla aivopuoliskojen epäsymmetriaa ja neuraalisten 

yhteyksien poikkeavuutta muun hermoverkon ja puheen motorisen tuoton alueiden välillä (Kent, 

2000; Sengupta ym., 2017). Sujuviin ja sujumattomiin ilmauksiin liittyvää neuraalista aktivaatiota on 

tutkittu aikuisilla myös EEG:n (elektroenkefalografia) avulla (Sengupta ym., 2017). Muun muassa 

Senguptan ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen löydökset viittaavat kortikaalisen toiminnan 

muutokseen, joka suoraan edeltäisi änkyttävien aikuisten sujumattomia ilmauksia. 

Myös kehityksellisen änkytyksen ja basaaliganglioiden mahdollinen yhteys on tuotu esiin 

kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa (Alm, 2004; Kent, 2000). Basaaligangliot eli 

tyvitumakkeet ovat etuaivojen suurimmat aivokuorenalaiset rakenteet, jotka tuottavat 
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keskushermoston välittäjäaineena toimivaa dopamiinia ja vaikuttavat erityisesti motoriikkaan, 

tunteisiin ja kognitioon (Alm, 2004). Alm (2004) tuo esiin, että änkyttävillä henkilöillä 

basaaliganglioiden kyky tuottaa vihjeitä seuraavan motorisen puhejakson aloittamisen ajoituksesta 

saattaa olla häiriintynyt. Myös Van Riperin (1982, s. 415) mukaan änkytys johtuisi häiriöstä 

lihasliikkeiden ohjelmoinnin ajoituksessa. Vihjeitä kehityksellisen änkytyksen taustoista saattavatkin 

antaa tilanteet, joiden tiedetään vähentävän puheen sujumattomuutta, kuten kuorolausunta ja 

laulaminen (Alm, 2004). 

Tyypillisesti änkytys alkaa lapsilla toisen ja viidennen ikävuoden välillä, kun kielen kehitys on 

voimakkainta, mikä saattaa puoltaa näkemystä änkytyksen kielellisestä alkuperästä (Guitar, 2006, s. 

19). Lisäksi on todettu, että änkyttävillä lapsilla on tyypillisesti kehittyneitä lapsia todennäköisemmin 

myös muita kommunikoinnin häiriöitä (Kent, 2000). Lukuisista malleista ja teorioista huolimatta 

nykykäsityksen mukaan kehityksellisen änkytyksen ajatellaan olevan seurausta useista eri tekijöistä, 

kuten synnynnäisestä alttiudesta, ympäristön stressitekijöistä ja änkytystä ylläpitävistä tekijöistä 

(Guitar, 2006, s. 5–7; Jansson-Verkasalo & Eggers, 2010). On todettu esimerkiksi kaksostutkimuksen 

avulla, että perinnöllisten tekijöiden osuus alttiudessa änkytyksen puhkeamiselle on merkittävä, mutta 

myös ympäristötekijöillä on osuutensa änkytyksen etiologiassa (Rautakoski, Hannus, Simberg, 

Sandnabba & Santtila, 2012). Lisäksi on huomionarvoista, että änkytyksen kroonistumiseen 

vaikuttavat perinnölliset tekijät, sillä kroonisesti änkyttävien suvussa änkytystä esiintyy tyypillisesti 

muillakin suvun jäsenillä (Ambrose, Cox & Yairi, 1997). Myös biologisesti määräytyvä 

temperamentti tai herkkyys saattaa olla yhteydessä änkytykseen sekä altistavana että änkytystä 

ylläpitävänä tekijänä (Jansson-Verkasalo & Eggers, 2010).  

 

2.2 Änkyttävät aikuiset ja parisuhde 

Aikuistuminen on jokaiselle nuorelle ja nuorelle aikuiselle ratkaisevan tärkeä vaihe, joka saattaa 

toisinaan tuntua haastavalta ja aiheuttaa stressiä (Young ym., 2011, s. 146). On oletettavaa, että 

aikuistuminen voi olla vielä haasteellisempaa nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on esimerkiksi 

krooninen sairaus tai jokin kehityksellinen häiriö tai vamma, kuin niille, joilla kyseisiä haasteita ei 

ole. Sairaus, häiriö tai vamma voi estää joihinkin tilaisuuksiin tarttumista tai vaatia merkittävästi 

enemmän vaivannäköä mahdollisuuksien maksimoimiseksi. Ihmissuhteiden ja parisuhteiden 

muodostamisessa kommunikaatio on avainasemassa. Siten on ymmärrettävää, että kehityksellisen 

änkytyksen aiheuttamat puheen sujumattomuudet ja mahdollisesti niukempi itseilmaisu voivat 

vaikeuttaa ihmissuhteiden ja parisuhteiden solmimista. 
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2.2.1 Parisuhde keskeisenä kehitystehtävänä 

Ihmisillä on suuri tarve kokea yhteenkuuluvuutta, ja sen vuoksi ihmissuhteiden muodostaminen on 

meille elintärkeää (Young ym., 2011, s. 51). Hyvät ihmissuhteet tukevat henkistä hyvinvointiamme 

ja toimivat tärkeinä voimavaroina eri elämäntilanteissa, esimerkiksi siirryttäessä nuoruudesta 

aikuisuuteen. Kehityspsykologi Erik Eriksonin psykososiaalisen teorian mukaan ihminen kokee 

elinaikanaan kahdeksan vaihetta, jotka sisältävät kullekin vaiheelle tyypillisiä haasteita eli 

kehitystehtäviä (Sigelman & Rider, 2017, s. 39). Intiimin parisuhteen muodostaminen on yksi 

keskeisimmistä kehitystehtävistä nuorilla aikuisilla (Linn & Caruso, 1998; Sigelman & Rider, 2017, 

s. 37; Wadman, Durkin & Conti-Ramsden, 2011; Young ym., 2011, s. 133–134). Nyky-

yhteiskunnassamme monien ensimmäiset kokemukset seurustelusta ja parisuhteesta sijoittuvat 

kuitenkin jo murrosikään (Young ym., 2011, s. 133–134). Vuorovaikutus ikätovereiden kanssa voi 

mahdollistaa sekä sopivan seurustelukumppanin löytymisen että parisuhteita koskevan ymmärryksen 

kehittymisen. Myös ystävien ja vanhempien kanssa muodostettujen, varhaisimpien ihmissuhteiden 

on todettu vaikuttavan nuoren aikuisen kykyyn muodostaa tyydyttävä, terve ja kestävä parisuhde 

(Auslander & Rosenthal, 2010). 

On huomionarvoista, että parisuhteet ja tunnetilat muodostuvat vallitsevassa sosiaalisessa ja 

kulttuurisessa kontekstissa, vaikka ne samalla koetaan hyvin henkilökohtaisina (Smart, 2011). 

Kanskyn, Allenin ja Dienerin (2019) pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin murrosiässä koettujen 

myönteisten ja kielteisten tunnetilojen yhteyttä parisuhteeseen aikuisuudessa. Tutkimuksen tulosten 

mukaan murrosiän myönteiset kokemukset ennustivat tyydyttävää parisuhdetta lähes vuosikymmen 

myöhemmin sekä tutkittavien itsensä että senhetkisen kumppanin arvioimana. Myös murrosiässä 

koetuilla tunnetiloilla oli suora yhteys intiimien suhteiden kehitykseen pidemmällä aikavälillä. 

Kansky tutkimusryhmineen (2019) esitti, että hyvinvoivat nuoret hakeutuvat sosiaalisiin 

aktiviteetteihin ja osallistuvat siten myönteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mikä puolestaan 

edistää heidän taitojaan sosiaalisen kehityksen ja parisuhteen näkökulmasta. 

Kehityksellisen änkytyksen vaikutuksia nuorten ja nuorten aikuisten parisuhteisiin ei ole juurikaan 

tutkittu. Aikaisemmin on kuitenkin tutkittu kielen, käyttäytymisen ja erilaisten sosiaalisten 

muuttujien vaikutusta emotionaaliseen sitoutumiseen esimerkiksi sellaisten nuorten keskuudessa, 

joilla on taustalla kehityksellinen kielihäiriö (Specific Language Impairment, SLI) (Wadman ym., 

2011). Wadman tutkimusryhmineen (2011) toi esiin, että kehityksellinen kielihäiriö saattaa ennustaa 

heikompaa emotionaalista sitoutumista ja ihmissuhteiden muodostumista. Wadmanin ja 

kumppaneiden (2011) tutkimuksessa havaittiin, että yhdellä kolmesta nuoresta, joilla oli kielihäiriö, 

ei ollut kokemusta intiimistä suhteesta, kun taas tyypillisesti kehittyneistä nuorista vain 15 prosentilla 
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ei ollut aikaisempaa kokemusta intiimistä suhteesta. On myös huomionarvoista, että lähes kaikki 

tyypillisesti kehittyneet nuoret uskoivat voivansa tulevaisuudessa mennä naimisiin tai asettua 

aloilleen yhden henkilön kanssa, kun taas kielihäiriöisistä nuorista näin uskoi 69 prosenttia. Vastaavia 

tuloksia on saatu vertaamalla aikuisia, joilla on taustallaan kehityksellinen kielihäiriö, aikuisiin, joilla 

vastaavaa taustaa ei ole (Clegg, Hollis, Mawhood & Rutter, 2005). Saadut tutkimustulokset 

viittaavatkin siihen, että erilaisilla puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöillä saattaa olla vaikutusta 

parisuhteen muodostamiseen. 

2.2.2 Änkyttävien aikuisten parisuhteen muodostaminen 

Parisuhteen muodostamisen ensimmäinen vaihe on tutustua toiseen, mahdollisesti itselle 

merkitykselliseen ihmiseen (Linn & Caruso, 1998). Puhuminen ja kommunikaatio ovat keskeisessä 

roolissa ihmissuhteiden solmimisessa, mikä voi vaikuttaa siihen, että änkyttävät aikuiset saattavat 

kokea intiimin parisuhteen muodostamisen haastavana. Esimerkiksi Nangin ja kumppaneiden (2018) 

naishenkilöille tehdyssä haastattelussa ilmeni, että kumppania etsiessä erityisesti treffeillä käynti 

koettiin hankalaksi vaiheeksi, sillä siihen tyypillisesti liittyi änkytyksen salaaminen treffikumppanilta 

kielteisen reaktion tai tuomitsemisen pelossa. Änkytyksen voidaankin nähdä rajoittavan nuoren 

aikuisen parisuhteen muodostamista erityisesti kolmesta eri syystä, jotka ovat änkytyksen aiheuttama 

välttämiskäyttäytyminen, änkytykseen liittyvät kielteiset tunteet ja kokemukset sekä muiden ihmisten 

näkemykset änkytyksestä. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella änkyttävät aikuiset voivat kokea ja tiedostaa 

välttämiskäyttäytymisen epäsuotuisaksi änkytyksen hallintakeinoksi (Swartz, Irani & Gabel, 2014). 

Tästä huolimatta änkyttävät aikuiset ovat haastatteluissa kertoneet välttelevänsä muun muassa 

ryhmätilanteita ja ryhmäaktiviteetteja sekä keskustelua vastakkaisen sukupuolen kanssa (Constantino 

ym., 2017). Erilaisten sosiaalisten tilanteiden välttely ei ainoastaan rajoita sosiaalisia kokemuksia, 

vaan myös änkyttävien henkilöiden mahdollisuuksia löytää sopiva kumppani (Linn & Caruso, 1998). 

Esimerkiksi Fusen ja Lanhamin (2016) kyselytutkimuksen perusteella änkytys vaikutti merkittävästi 

änkyttävien aikuisten päätöksiin osallistua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Kyselytutkimukseen 

vastanneista änkyttävistä aikuisista selvä enemmistö oli 18–34-vuotiaita nuoria aikuisia. 

Kysymyksiin vastanneista 65 prosenttia kertoi välttelevänsä puheluita ja 41 prosenttia tapaamisia 

tuntemattomien henkilöiden kanssa. Lisäksi 40 prosenttia kyselyyn vastanneista raportoi 

välttelevänsä muun muassa epämuodollisia illallisia vastaavia sosiaalisia tilanteita ja 26 prosenttia 

vastaajista vältteli treffejä. Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia suosi nonverbaalista kommunikointia 

sosiaalisen median välityksellä verbaalin kasvokkaisen kommunikoinnin sijasta. Änkyttävät aikuiset 

kertoivat kyselyssä änkytyksen aiheuttaman ahdistuksen olevan lievempää kommunikoidessa 
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sosiaalisen median välityksellä, jolloin ei tarvitse kohdata puheen sujumattomuutta ja pelätä 

kommunikointikumppanin mahdollista kielteistä reaktiota. 

Änkytykseen liittyvät kielteiset tunteet, ajatukset ja tapahtumat ovat siis olennainen osa änkytyksen 

kokonaisvaltaista kokemista. On tutkittu esimerkiksi, että änkyttävät aikuiset kokevat 

epäonnistuneensa änkytyksen hallinnassa salliessaan kielteiset ajatusmallit, kuten jatkuvan 

änkytyksen ja sen mahdollisten vaikutusten vatvomisen sekä itsensä soimaamisen (Swartz ym., 

2014). Koetut häpeän ja syyllisyyden tunteet vaikeuttavat puheen sujumattomuuden kanssa 

selviämistä erityisesti haastavissa ympäristöissä ja tilanteissa, mikä saattaa rajoittaa muun muassa 

parisuhteen muodostamista (Linn & Caruso, 1998). Esimerkiksi Boylen (2018) kyselytutkimuksessa 

selvisi, että suurin osa kyselyyn vastanneista änkyttävistä aikuisista oli kokenut sosiaalista 

väheksymistä ja kielteisiä kohtaamisia eri tavoin jossain vaiheessa elämänsä aikana. Lisäksi suurin 

osa vastanneista raportoi ennakoivansa vastaavia kielteisiä kohtaamisia tulevaisuudessa (ks. myös 

Nang, Hersh, Milton & Lau, 2018). Myös änkyttävät naiset ovat tuoneet haastatteluissa esiin, etteivät 

voi olla änkytyksen vuoksi sellaisia kuin haluaisivat ja ovat kokeneet jopa ansaitsevansa alemmuuden 

tunteen änkytyksensä vuoksi (Nang ym., 2018). 

Keskustelukumppaneiden reaktioihin tyypillisesti vaikuttavat epäedulliset stereotypiat änkyttävistä 

henkilöistä saattavat myös vaikeuttaa änkyttävien henkilöiden parisuhteen muodostamista (Hughes, 

Gabel, Irani & Schlagheck, 2010; Zeigler-Hill, Besser & Besser, 2020). Kehityksellistä änkytystä 

onkin tutkittu usein juuri kuuntelijan tai kommunikointikumppanin näkökulmasta (Tichenor & 

Yaruss, 2019). Esimerkiksi Zeigler-Hill kumppaneineen (2020) on tutkinut, eroavatko vastakkaisen 

sukupuolen edustajien arviot henkilön vetovoimaisuudesta sen perusteella, änkyttääkö henkilö vai ei. 

Tulosten mukaan änkyttävät henkilöt miellettiin kaiken kaikkiaan vähemmän vetovoimaisiksi kuin 

henkilöt, jotka eivät änkyttäneet. Tutkimuksessa selvisi myös, että änkytykseen ja änkyttävään 

henkilöön liitetään helposti myös muita kielteisiä piirteitä havaitun puheen sujumattomuuden lisäksi. 

Mayon ja Mayon (2013) korkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella 30 

prosenttia tutkittavista voisi kuvitella seurustelevansa änkyttävän henkilön kanssa. Tutkittavista 50 

prosenttia eivät olleet varmoja, voisivatko seurustella änkyttävän henkilön kanssa. Myös Van 

Borselin, Brepoelsin ja De Coenen (2011) saamien tulosten perusteella nuoret ja nuoret aikuiset 

ryhtyisivät epätodennäköisemmin parisuhteeseen änkyttävän kuin sujuvasti puhuvan henkilön 

kanssa.  

Hughes kumppaneineen (2010) on tutkinut kyselyn avulla yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä 

änkytyksen vaikutuksista elämään. Opiskelijoita pyydettiin pohtimaan, miten heidän elämänsä olisi 

erilaista nykyiseen verrattuna, jos he änkyttäisivät. Vastausten mukaan opiskelijat olisivat 
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keskittyneet keskustelukumppaneiden mahdollisiin kielteisiin reaktioihin ja ajattelivat, että änkytys 

voisi rajoittaa elämää sosiaalisesti, akateemisesti ja ammatillisesti. Myös Zhang, Saltuklaroglu, 

Hough ja Kalinowski (2009) ovat todenneet, että sujuvasti puhuvat henkilöt voivat pitää ilmeisenä 

änkytyksen aiheuttamia sosiaalisia haasteita erityisesti parisuhteessa, työssä ja päivittäisissä 

aktiviteeteissa. Kyseisessä Zhangin ja kumppaneiden (2009) yliopisto-opiskelijoille suunnatussa 

kyselytutkimuksessa selvisi, että sujuvasti puhuvat henkilöt ajattelivat änkytyksellä olevan haitallisia 

vaikutuksia parisuhteeseen, erityisesti änkyttävien henkilöiden mahdollisuuksiin muodostaa 

pitkäkestoinen parisuhde. Voidaan siis todeta, että ikätoverien mielikuvat änkyttävistä henkilöistä ja 

käsitykset änkytyksen vaikutuksista elämään saattavat ennustaa änkyttävien henkilöiden vaikeutta 

löytää sopiva kumppani ja muodostaa parisuhde. 

2.2.3 Änkyttävät aikuiset parisuhteessa 

Änkyttäviä naisia ja miehiä haastattelemalla on saatu selville, että änkytys vaikuttaa heidän elämäänsä 

kokonaisvaltaisesti (Nang ym., 2018; O’Dwyer, Walsh & Leahy; 2018). Änkyttävien naisten 

haastatteluissa ovat korostuneet heidän kielteiset käsityksensä itsestään ja änkytyksen vaikutukset 

ihmissuhteisiin, kuten esimerkiksi parisuhteisiin (Nang ym., 2018). Myös änkyttävät miehet ovat 

tuoneet kertomuksissaan esiin änkytyksen vaikutuksen ihmissuhteisiin ja sosiaalisen elämän 

rakentumiseen (O’Dwyer ym., 2018). Toisaalta änkyttävien aikuisten yksilöhaastattelujen perusteella 

on myös todettu, ettei änkytyksellä ole vaikutusta kaikkien änkyttävien aikuisten parisuhteisiin 

(Klompas & Ross, 2004). Suuri osa kokee, ettei änkytyksellä ole vaikutusta parisuhteessa ollenkaan, 

kun taas osa näkee änkytyksellä olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Myönteisiksi 

vaikutuksiksi koettiin muun muassa tuen ja ymmärryksen osoittaminen, ja kielteisinä vaikutuksina 

pidettiin esimerkiksi ymmärtämättömyyttä ja turhautumista. Myös Linn ja Caruso (1998) tuovat esiin, 

että änkyttävän henkilön puoliso saattaa turhautua änkytyksen päivittäisistä vaikutuksista puolison 

elämään, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa jännittyneisyyttä parisuhteessa. 

Änkytyksen aiheuttamista haasteista huolimatta aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu esiin, että 

änkyttävät aikuiset ovat löytäneet änkytykseensä hallintakeinoja. Esimerkiksi Beilby Byrnes, 

Meagher ja Yaruss (2013) tutkivat pariskuntia, joissa toinen osapuoli änkytti ja toinen puhui sujuvasti. 

Kyseisessä tutkimuksessa pariskuntien molemmat osapuolet korostivat avoimuutta ja änkytyksen 

hyväksymistä siten, ettei sitä koettaisi rajoitteena. Hyväksynnällä uskottiin olevan myönteisiä 

vaikutuksia myös puheen sujuvuuteen. Swartz tutkimusryhmineen (2014) on puolestaan tuonut esiin, 

että änkyttävät aikuiset ovat kuvanneet onnistuneeksi hallintakeinoksi sitä, ettei tietoisesti anna 

änkytyksen hallita elämää. Lisäksi on keskeistä tulla toimeen änkytyksen aiheuttamien kielteisten 

tunteiden kanssa. Sekä änkyttävät miehet että änkyttävät naiset ovatkin tuoneet esiin henkilökohtaisen 



 

9 

kehityksen, esimerkiksi itsetunnon, joustavuuden ja vuorovaikutuksen osalta, onnistuneena sisäisenä 

hallintakeinona (Boyle, 2015; Nang ym., 2018; O’Dwyer ym., 2018). Kolmantena onnistuneena 

änkytyksen hallintakeinona on mainittu ulkopuolinen apu, kuten vertaistukiryhmät ja puheterapia 

(Beilby ym., 2013; Nang ym., 2018; Swartz ym., 2014).  

Änkyttävät miehet ovat kertoneet, että olisivat toivoneet avoimempaa keskustelua, hyväksyntää ja 

enemmän tukea änkytykseen liittyen jo lapsuuden perheeltään (O’Dwyer ym., 2018). Jokainen 

tutkittavista kertoi kuitenkin saavansa tukea puolisoltaan ja puolison kanssa yhteiseltä perheeltä, mikä 

koettiin merkityksellisenä. Myös Boylen (2015) kyselytutkimuksen tulosten perusteella itsetunnon ja 

itseluottamuksen kohentumisen lisäksi juuri perheeltä saatu tuki ennusti merkittävästi parempaa 

elämänlaatua. Vaikka Boylen (2015) tutkimuksessa ei eri perheenjäsenten vaikutusta tarkemmin 

eritelty, tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että myös puolisolta saadulla tuella olisi merkittävä 

rooli änkyttävän aikuisen elämänlaadun vahvistamisessa. Zhangin ja kumppaneiden (2009) 

kyselytutkimuksessa tutkittavat raportoivat käsityksistään änkytyksen kielteisistä vaikutuksista 

elämään ja parisuhteeseen, mutta he kertoivat myös uskovansa, että änkyttävillä ja sujuvasti puhuvilla 

henkilöillä on tasavertaiset mahdollisuudet olla hyviä puolisoita ja vanhempia. Parisuhteeseen 

liittyvät haasteet näyttävätkin olevan sidotumpia sekä elämänvaiheeseen että tiettyyn parisuhteen 

vaiheeseen (Beilby ym., 2013; Zhang ym., 2009).  

Tutkimusten mukaan häiriötä tai vammaa ja parisuhdearkea yhdistävässä keskustelussa korostuvat 

toimiva kommunikaatio, ymmärrys ja luottamus, joiden avulla parisuhde voi vahvistua (Beilby ym., 

2013; Linn & Caruso, 1998). Ristiriitatilanteiden välttely voi ajan kuluessa olla parisuhteessa raskas 

taakka, joten keskiössä onkin pariskunnan kyky ilmaista ja ratkaista ristiriitoja (O’Dwyer ym., 2018; 

Rolland, 1994). Avoimen keskustelun kautta pariskunnat voivat oppia keskustelemaan luontevasti 

siitä, miten änkytys vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä. Änkytyksen merkitys ja vaikutus 

näyttää vähenevän vakiintuneissa parisuhteissa puolisoiden syventyessä myös toistensa 

luonteenpiirteisiin pintapuolisten erojen sijaan (Zhang ym., 2009). Onkin havaittu, että naimisissa 

olevat änkyttävät aikuiset kokevat änkytyksen vaikutukset elämään vähemmän kielteisinä kuin 

änkyttävät aikuiset, jotka eivät ole naimisissa (Freud, Kichin-Brin, Ezrati-Vinacour, Roziner & Amir, 

2017). Ilmeisesti änkytyksen kokonaisvaltainen vaikutus elämään pienenee änkyttävien henkilöiden 

kypsyessä ja vanhetessa. Iän myötä mahdollisesti vuosia änkyttäneet aikuiset alkavat asteittain 

hyväksyä änkytyksensä esimerkiksi muuttamalla asenteitaan ja uskomuksiaan tai tultuaan 

tutummaksi erilaisten puhetekniikoiden kanssa. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella nuorten aikuisten kokemuksia kehityksellisen 

änkytyksen vaikutuksista parisuhteeseen. Kehityksellisen änkytyksen yhteydestä parisuhteeseen ei 

ole tehty aikaisempaa suomalaista tutkimusta. Vaikka Suomessa ei ole tutkittu kehityksellisen 

änkytyksen vaikutuksia parisuhteeseen, se nähdään kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa 

merkittävänä aiheena. Tutkimustieto syventää ymmärrystämme kehityksellisestä änkytyksestä ja sen 

pitkittäisvaikutuksista. Tutkimus tarjoaa puheterapeuteille ja aiheesta kiinnostuneille ajanmukaista 

tietoa ja näkökulman, jota on mahdollista hyödyntää muun muassa änkytyskuntoutuksen ja 

sopeutumisvalmennuksen sisältöjen suunnittelussa.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miten tutkittavat kuvaavat kehityksellisen änkytyksen vaikutuksia parisuhteen 

muodostamiseen? 

2. Miten tutkittavat kuvaavat kehityksellisen änkytyksen vaikutuksia parisuhteen arkeen? 

3. Millaisia kehityksellisen änkytyksen aiheuttamia ja parisuhteeseen vaikuttavia ongelmia 

tutkittavat tuovat esiin? 

4. Millaisia hallintakeinoja tutkittavat ovat hyödyntäneet lieventääkseen kehityksellisen 

änkytyksen aiheuttamia ja parisuhteeseen vaikuttavia ongelmia? 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä tutkimus oli monitapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin sähköisesti puolistrukturoidun 

kirjallisen kyselyn avulla (ks. Puusa, 2020a; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 62). Kyselyyn vastasi neljä 

tutkittavaa, jotka osallistuivat alkuperäisen tutkimuksen aineistonkeruuseen vuonna 2019 (Hattula, 

2020). Kyselyn pohjalta muodostunut kirjallinen aineisto analysoitiin kvalitatiivisen aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 80). 

 

4.1 Tutkittavat 

Tämän pro gradu -tutkielman neljä tutkittavaa rekrytoitiin alun perin kandidaatintutkielmaani varten 

kesällä 2019 (Hattula, 2020). Tutkittavat ilmoittautuivat mukaan vapaaehtoisesti ja antoivat 

suostumuksensa kirjallisesti. Rekrytointivaiheessa tiedotin tutkimuksesta Suomen änkytysyhdistys 

ry:n (SÄY) aktiivijäsenistöä ja pyysin jakamaan tietoa tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneille. 

Lähestyin kandidaatintutkielmassani mukana olleita neljää tutkittavaa uudelleen sähköpostin 

välityksellä syyskuussa 2020 ja tiedustelin, olisivatko he kiinnostuneita vastaamaan kirjallisesti 

kysymyksiin änkytyksen mahdollisista vaikutuksista parisuhteeseen. Kaikki osallistuneista olivat 

halukkaita vastaamaan kyselyyn. 

Neljästä tutkittavasta kaksi oli miehiä ja kaksi naisia. Tutkittavien esitiedot ovat peräisin ensimmäisen 

aineistonkeruun yhteydessä kerätystä esitietolomakkeesta (Hattula, 2020), ja ne on koostettu 

taulukkoon 1. Taulukko on laadittu mukaillen alkuperäisen tutkimuksen esitietoja käsittelevää 

taulukkoa (Liite 1). Koska ensimmäisestä aineistonkeruusta on jatkotutkimusta työstäessä kulunut 

vuosi, on taulukossa olevat tutkittavien iät muutettu. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin tätä tutkimusta 

varten heidän senhetkistä parisuhdetilannettaan (Liite 2). Parisuhdetilannetta koskevat tiedot on myös 

mainittu taulukossa 1. Tässä tutkimuksessa tutkittavista käytetään samoja peitenimiä kuin 

alkuperäisessä tutkimuksessa (Hattula, 2020). 
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Taulukko 1. Tutkittavien esitiedot kandidaatintutkielmassa käytetyn esitietolomakkeen (Hattula, 2020) ja kirjallisen kyselyn (Liite 2) perusteella 

Tutkittava Ikä Korkein suoritettu 

tutkinto 

Parisuhdetilanne Änkytyksen 

alkamisikä 

Mielenterveys Änkytyksen 

ilmeneminen 

Antti 31 korkeakoulututkinto pitkässä parisuhteessa n. 5 v. ahdistuneisuus toistot, blokit 

Ville 29 korkeakoulututkinto pitkässä parisuhteessa 3–5 v. - toistot, blokit 

Minna 31 
lisensiaatin tai tohtorin 

tutkinto 

pitkässä parisuhteessa n. 3–4 v. 
masennus, 

ahdistuneisuus 

blokit 

Heidi 33 korkeakoulututkinto pitkässä parisuhteessa n. 3 v. ahdistuneisuus blokit, venytykset 
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4.2 Aineistonkeruu 

Toteutin alkuperäisen tutkimuksen aineistonkeruun kesäkuussa 2019 Tampereen yliopiston tiloissa 

(Hattula, 2020). Aineistonkeruun yhteydessä tutkittavat täyttivät tutkimuslupalomakkeet ja 

lomakevihkot, jotka sisälsivät esitietolomakkeen ja kaksi itsearviointia. Tutkittavien haastattelu oli 

puolistrukturoitu teemahaastattelu (ks. Tiittula & Ruusuvuori, 2005), joka toteutettiin 

ryhmäkeskusteluna (focus group) (ks. Valtonen, 2005). Haastattelu kesti 1,5 tuntia, ja se tallennettiin 

kolmella videokameralla ja kahdella audiotallentimella (Hattula, 2020). Tässä tutkimuksessa 

ensimmäisestä aineistonkeruusta hyödynnettiin vain esitietolomakkeista saatavaa tietoa. 

Ensimmäisen aineistonkeruun jälkeen yksi tutkittavista oli yhteydessä sähköpostin välityksellä ja 

totesi, ettei parisuhteista keskusteltu juurikaan ryhmäkeskustelussa. Hän toi myös esiin, että 

änkytyksellä on vaikutusta uuteen ihmiseen tutustumiseen ja siten parisuhteen muodostamiseen. 

Tutkittavan yhteydenotto ja kokemus toi ilmi tärkeän jatkotutkimuksen aiheen, jota päätin tutkia tässä 

pro gradu -tutkielmassa. 

Pro gradu -tutkielmaani varten laadin puolistrukturoidun kirjallisen kyselyn yhdessä FT Nelly 

Penttilän kanssa (Liite 2) (ks. Puusa, 2020a; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 62). Kirjallinen kysely 

valittiin aineistonkeruumenetelmäksi COVID-19 pandemian vuoksi. Kyselyn kaikki kysymykset 

olivat avoimia ja perustuivat aiemmin julkaistuihin kansainvälisiin tutkimuksiin. Kirjallisen kyselyn 

valmistuttua otin yhteyttä sähköpostitse alkuperäisen tutkimuksen neljään tutkittavaan ja kysyin, 

olisivatko he kiinnostuneita vastaamaan kirjalliseen kyselyyn kehitykselliseen änkytykseen ja 

parisuhteisiin liittyen. Pyysin heitä vastaamaan sähköpostiviestin liitteenä lähetettyyn kyselyyn ja 

toivoin kysymyksiin monisanaisia, useamman virkkeen vastauksia. Tutkittavien kirjalliset vastaukset 

kerättiin sähköisesti ja vastausaikaa oli hieman yli kaksi viikkoa. Kaikki neljä tutkittavaa lähettivät 

kirjalliset vastauksensa sähköpostiini. 

 

4.3 Aineiston analyysi 

Analyysimenetelmänä hyödynsin kvalitatiivista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (ks. Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 80). Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineistosta valitaan tutkimuksen 

tarkoitukseen sopivat analyysiyksiköt. Keskeistä on, etteivät analyysiyksiköt ole etukäteen harkittuja 

ja määriteltyjä. Sisällönanalyysi auttaa tiivistämään ja selkiyttämään aineistoa säilyttäen keskeisen 

tietoaineksen (Puusa, 2020b). Sisällönanalyysi voidaankin nähdä keinona jäsentää empiiristä 

aineistoa tulkintaa varten. 
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Ensimmäiseksi siirsin tutkittavien kirjalliset vastaukset sähköpostista tekstinkäsittelyohjelmaan 

analyysiä varten. Aloitin aineiston purun lukemalla läpi kaikkien tutkittavien vastaukset useampaan 

kertaan ja pyrin siten muodostamaan kokonaiskuvan kirjallisesta aineistosta. Lisäksi tulostin koko 

aineiston paperille ja kirjasin huomioita aineiston jäsentämiseksi. Näin tehdessäni pyrin saamaan 

vihjeitä siitä, millaisiin teemoihin aineistoa olisi mahdollista ryhmitellä (ks. Juuti & Puusa, 2020). 

Seuraavaksi kävin aineiston läpi tutkittava kerrallaan löytääkseni vastauksista analyysiyksiköitä, 

jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini. Rajasin tästä tutkimuksesta pois vastauksista sellaiset yksiköt, 

jotka olivat kehitykselliseen änkytykseen liittymättömiä, eivätkä siten vastanneet 

tutkimuskysymyksiini. 

Vertailin löytämiäni analyysiyksiköitä keskenään ja pyrin muodostamaan käsityksen yksiköitä 

yhdistävistä ja erottavista tekijöistä. Tämän tutkimuksen tarkoitukseen sopivat ja aineistosta esiin 

nousseet analyysiyksiköt saattoivat olla yksittäisiä virkkeitä tai usean virkkeen kokonaisuuksia, 

joiden merkitys kuvasi yhtä tai useampaa teemaa. Kun olin löytänyt analyysiyksiköitä yhdistäviä 

tekijöitä riittävän laajasti, ryhmittelin tutkimuskysymyksiini vastaavat yksiköt erilliseen tiedostoon 

neljän aineistosta nousseen, otsikoidun teeman alle. Teemat olivat parisuhteen muodostaminen, 

parisuhteen arki, änkytyksen aiheuttamat ongelmat ja hallintakeinot. Lopuksi laskin, kuinka monta 

yksikköä jokaiseen teemaan sisältyi. Teemoista korostuivat parisuhteen muodostaminen ja 

änkytyksen aiheuttamat ongelmat. Ensin mainittuun liittyi 35 yksikköä ja toiseksi mainittuun 31. 

Parisuhteen arkeen linkittyi 15 yksikköä ja hallintakeinoihin puolestaan 14. Edellä mainitut luvut 

ovat kuitenkin viitteellisiä, sillä lasketut yksiköt ovat eri pituisia ja osa yksiköistä on poimintoja 

pidemmistä kirjoitetuista kokonaisuuksista. Lisäksi jotkin yksiköt sopivat kahteen eri teemaan, mikä 

vaikuttaa niin ikään saatuihin lukuihin. Nämä luvut kuitenkin kuvaavat, mitkä teemat aineistossa 

korostuivat ja millaisessa suhteessa teemat tulivat ilmi toisiinsa nähden. Tässä tutkielmassa käytetyt 

esimerkit tutkittavien vastauksista tulosten esittelyn yhteydessä ja kuviossa 1 ovat suoria otteita 

kirjallisesta aineistosta. 
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Kuvio 1. Esimerkki analyysiprosessista  

 

4.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tämä tutkimus noudatti hyvää tutkimuskäytäntöä koskevia periaatteita (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2012). Tutkimuksessa on otettu huomioon myös yksityisyyden suoja ja siihen 

sisältyvä tietosuoja, jotka kuuluvat Suomen perustuslailla suojattuihin oikeuksiin (Suomen 

perustuslaki, 1999/731). Tutkimukseen osallistuneille tutkittaville on toimitettu EU:n tietosuoja-

asetuksen mukainen tietosuojailmoitus (Liite 3).  

Tutkittavat ovat alkuperäisen tutkimuksen rekrytointivaiheessa tutustuneet tutkimusselosteeseen ja 

tutkimuslupaan ennen tutkimukseen osallistumista (Hattula, 2020). He ovat ilmoittautuneet 

tutkimukseen vapaaehtoisesti antamalla suostumuksensa kirjallisena. Tutkittavat on pseudonymisoitu 

siten, että he eivät ole tunnistettavissa julkaistusta tutkielmasta. Tätä tavoitetta tuki peitenimien käyttö 

ja sellaisten aineistoon kuuluvien yksiköiden pois jättäminen tai muokkaaminen, joista tutkittava olisi 

mahdollisesti tunnistettavissa. 

Aineiston 
purku ja 

pelkistäminen

• Heidi: Olen jättänyt kertomatta joitain asioita itsestäni, jos niihin on liittynyt minulle 
vaikeita sanoja 

• Ville: Ehkä siksi joudun puhumaan aika erikoisia asioita, korvaamaan sanoja 
erikoisilla sanoilla

Yhdistävä 
tekijä

• Änkytyksen aiheuttama välttämiskäyttäytyminen johtaa vuorovaikutuksen 
ongelmiin, jotka vaikuttavat parisuhteeseen.

Teeman 
nimeäminen

• Änkytyksen aiheuttamat ongelmat

Ryhmittely ja 
laskeminen

• Teemaan liittyy yhteensä 31 yksikköä.
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Yksityisyyden suojaa noudatettiin kaikissa tutkimusvaiheissa: tutkimusaineiston keruussa, 

käsittelyssä ja tulosten julkaisemisessa. Tutkimushenkilöitä kohdeltiin arvostavasti läpi 

tutkimusprosessin ja kunnioittava kirjoitustapa huomioitiin julkaisussa. Kirjallista aineistoa 

säilytettiin pseudonymisoituna tutkijan ja ohjaajan salasanasuojatuissa tutkimusarkistoissa. Sekä 

alkuperäisen tutkimuksen että tämän tutkimuksen aineistot tuhotaan vuonna 2030. 
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5 TULOKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata nuorten aikuisten kokemuksia kehityksellisen änkytyksen 

vaikutuksista parisuhteeseen. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin puolistrukturoitua kirjallista 

kyselyä. Kyselyyn vastanneiden neljän tutkittavan kirjallisista vastauksista muodostui kirjallinen 

aineisto, joka analysoitiin kvalitatiivisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Seuraavissa 

alaluvuissa esiintyvät esimerkit ovat suoria otteita kirjallisesta aineistosta. Osa käytetyistä 

esimerkeistä on poimintoja pidemmistä kirjoitetuista kokonaisuuksista. Esimerkeissä hakasulkeissa 

olevat tekstit ovat tutkijan lisäyksiä kontekstin selventämiseksi.  

 

5.1 Parisuhteen muodostaminen 

Tutkittavien vastauksissa korostuivat änkytyksen vaikutukset parisuhteen muodostamiseen, sillä 

vastauksista oli löydettävissä 35 yksikköä, jotka kuvasivat tätä vaihetta. Tähän teemaan liittyviä 

yksiköitä esiintyi siis suhteessa eniten. Tutkittavien vastausten perusteella erityisesti nuorempina he 

olivat treffeillä käydessään jännittäneet ja stressanneet puheen sujuvuutta sekä pyrkineet salaamaan 

änkytyksensä. He toivat esiin, että änkytys on vähentänyt heidän itsevarmuuttaan ja aiheuttanut 

alempiarvoisuuden tunnetta. Änkytyksen koettiin myös rajoittavan itseilmaisua, kykyä olla oma 

itsensä ja mahdollisuuksia muodostaa parisuhde. Tutkittavien vastauksista kävi ilmi, että heidän on 

ollut vaikea tutustua uusiin ihmisiin änkytyksensä vuoksi. Vastausten perusteella änkytys onkin 

vaikuttanut heidän elämäänsä siten, että ensimmäiset treffi- ja seurustelukokemukset sekä 

vakiintuneet parisuhteet ovat päässeet muodostumaan vasta myöhemmin. Esimerkiksi Antti kertoi, 

että hän on jännittänyt ja stressannut paljon puheensa sujuvuutta aikaisemmin treffeillä käydessään. 

Anttia on erityisesti jännittänyt kommunikointikumppanin reaktio hänen änkytykseensä. Antti on 

kokenut, että puheen sujumattomuus on vaikuttanut kielteisesti hänen itsevarmuuteensa ja aiheuttanut 

alempiarvoisuuden tunnetta. 

Esimerkki 1: On tarvinnut jännittää ja stressata 

Antti: Monesti ennen treffeillä käydessäni puhe on sujunut 

hyvin, vaikka minun on tarvinnut jännittää ja stressata sen 

sujuvuutta kovin. Jos änkytys on tullut, niin olen alkanut 

miettiä miten toinen suhtautuu siihen ja se on varmasti 

laskenut itsevarmuuttani ja olen potenut alempiarvoisuuden 

tunnetta. 



 

18 

Heidi kertoi nuorempana kokeneensa änkytyksensä vuoksi alempiarvoisuuden tunnetta ja myös 

ajatelleensa pitkään, että hänen osansa parisuhteissa oli ”tyytyä siihen mitä hän sai”. 

Esimerkki 2: Valmis tyytymään 

Heidi: Nuorempana ehkä alitajuisesti koin änkytyksen vuoksi 

jonkunlaista huonommuuden tunnetta, ja olin pitkään valmis 

”tyytymään siihen mitä sain”. 

Ville toi esiin, että änkytys on rajoittanut hänen itseilmaisuaan. Hänen mukaansa heikompaan 

itseilmaisuun liitetään myös muita kielteisiä ominaisuuksia, mikä vaikuttaa tapaan kohdata toisia 

ihmisiä. Ville kertoi menneessä aikamuodossa halunneensa olla joku muu ja uskoi olemuksensa 

ristiriitaisuuden vaikuttaneen sosiaalisissa tilanteissa ja ihmissuhteiden muodostamisessa. Villellä ei 

ollut aikaisempaa seurustelukokemusta ennen nykyistä vakiintunutta parisuhdettaan.  

Esimerkki 3: Karttaa ja hyljeksiä 

Ville: Änkytys on kuitenkin estänyt minua puhumasta mitä 

haluan, milloin haluan. Kömpelö viestijä usein koetaan 

kömpelönä tai tyhmänä ihmisenä, ja myös kohdataan 

sellaisena. Ehkä olen tullut kohdatuksi sellaisena, jota 

en haluaisi olla. Olen halunnut olla joku muu. 

Ristiriitaisuus on näkynyt varmasti ulospäin ja 

karkoittanut myös mahdollisia treffikumppaneita. Tämä on 

ehkä johtanut defenssiin, ja aloin itse vuorostani karttaa, 

hyljeksiä kaikkea pintaa syvemmälle meneviä suhteita. En 

olekaan seurustellut ennen nykyistä suhdetta. 

Muun muassa Minna toi esiin, että änkytyksen vuoksi hänellä ei ole ollut rohkeutta lähestyä uusia ja 

kiinnostavia ihmisiä, mikä puolestaan on edellytys parisuhteen muodostumiselle. Minna kertoikin 

solmineensa ensimmäisen vakiintuneemman parisuhteen lähemmäs 30-vuotiaana.  

Esimerkki 4: Heikentää mahdollisuuksiani 

Minna: Olisin todnäk seurustellut enemmän aiemmin, jos en 

änkyttäisi. Koska olen ollut aina hyvin huono tutustumaan 

kiinnostaviin ihmisiin. Aiemmin tunsinkin, että änkytys 

heikentää mahdollisuuksiani paljonkin jonkin kiinnostavan 

ihmisen kanssa. 
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Esimerkki 5: Saatu vakavampi suhde 

Minna: taisin olla 27 v kun sain tämän ensimmäisen 

”vakavamman” suhteen. 

 

5.2 Parisuhteen arki 

Tutkittavien vastauksista 15 yksikköä kuvasi parisuhteen arkea, eli vaihetta, jossa parisuhde on jo 

solmittu. Vastauksista kävi ilmi, että jokaisella tutkittavista oli kyselyyn vastaamisen hetkellä hyvä ja 

tasa-arvoinen parisuhde. Tutkittavien mukaan änkytys ei vaikuttanut kielteisesti parisuhteessa, eikä 

heidän tarvinnut jännittää puolisolle puhumista. Tutkittavat toivat esiin, että puolison edessä uskalsi 

olla oma itsensä ja näyttää myös heikkoutensa, mikä puolestaan koettiin eheyttävänä ja parisuhdetta 

vahvistavana. Toisaalta tutkittavat toivat esiin, että änkytys on aiheuttanut parisuhteen arjessa myös 

vuorovaikutuksen haasteita. Tutkittavien mukaan änkytyksen määrä on kuitenkin voinut vähentyä 

parisuhteen edetessä. Antti kertoi aikaisemmin jännittäneensä puhumista paljon käydessään treffeillä, 

mutta kumppanin löydyttyä ja parisuhteen muodostuttua hänen ei ole tarvinnut kokea vastaavaa. 

Antin mukaan änkytys ei ole vaikuttanut kielteisesti parisuhteessa.  

Esimerkki 6: Ei huonontavaa vaikutusta 

Antti: Koen ettei änkytyksellä ole ollut parisuhteessa 

huonontavaa vaikutusta eikä minun tarvi jännittää 

puhumista. 

Heidi kirjoitti vastauksissaan, että änkytyksellä on ollut myönteisiä vaikutuksia parisuhteeseen. 

Hänen mukaansa änkytyksen paljastaminen on saanut suhteen syventymään. Änkytyksen 

paljastamisen myötä parisuhteen molemmat osapuolet ovat uskaltaneet olla haavoittuvaisempia 

toistensa edessä, mikä puolestaan on lisännyt kokemusta samanarvoisuudesta, läheisyydestä ja 

luottamuksesta.  

Esimerkki 7: Reitti sisään 

Heidi: nykytilanteessa löydän oikeastaan vain positiivisia 

vaikutuksia. Änkytys on ajatuksellisesti jonkunlainen särö 

sileässä pinnassa, ja kun olen uskaltanut näyttää sen 

puolisolleni, se onkin ollut reitti sisään, ei syy pysyä 

etäällä tai luotaantyöntävä virhe. 
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Esimerkki 8: Luottamuksen osoitus 

Heidi: änkytys vahvistaa samanarvoisuuden kokemusta sillä 

lailla, että kun minä uskallan näyttää ”heikkouteni”, niin 

myös kumppanini uskaltaa näyttää omansa, ja sillä tavalla 

olemme entistä läheisempiä ja tasa-arvoisempia. Puolisoni 

on sanonut, että hän kokee änkytykseni luottamuksen 

osoituksena itseään kohtaan. 

Villen mukaan änkytys saattaa kuitenkin aiheuttaa myös vuorovaikutuksen haasteita parisuhteessa. 

Esimerkiksi puolesta puhuminen saattaa aiheuttaa kielteisiä tunteita ja ajatuksia sekä 

vuorovaikutuksellisen haasteen.  

Esimerkki 9: Tuntuu tosi pahalta 

Ville: Joskus tuntuu tosi pahalta, jos puoliso puhuu mun 

puolesta, vaikka ei se sitä tarkoituksella tee. Se tuntuu 

siltä että mun puhe ei ole saman arvoista, tai että se ei 

haluaisi että mä puhun just siinä tilanteessa. 

Minna kertoi, ettei parisuhteessa ole enää tarvinnut jännittää änkytystä, mikä on saattanut myös 

parantaa puheen sujuvuutta. Minnan kokemuksen mukaan änkytyksen määrä vaihtelee edelleen 

parisuhteessa puheen sujuvuuden häiriölle tyypillisesti, mutta ei ole enää parisuhteen edetessä yhtä 

riippuvainen kommunikointikumppanista ja tilanteen herättämistä tunteista ja ajatuksista.  

Esimerkki 10: Ihan normaalista omasta änkytyksestäni 

Minna: Suhteen alussa olen mielestäni änkyttänyt enemmän, 

koska ihminen ei ole ollut vielä niin tuttu. Suhteen 

jatkuessa änkytys on vähentynyt kumppanin kanssa. Toki 

ajottain voin änkyttää paljonkin kumppanini kanssa, mutta 

se ei johdu enää siitä jännityksestä vaan ihan normaalista 

omasta änkytyksestäni. 

 

5.3 Änkytyksen aiheuttamat ongelmat 

Änkytyksen aiheuttamia ja parisuhteeseen vaikuttavia ongelmia kuvasi 31 yksikköä. Änkytyksen 

aiheuttamat ongelmat korostuivat aineistossa, sillä teemaan liittyviä yksiköitä esiintyi toiseksi eniten,  
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lähes yhtä paljon kuin parisuhteen muodostamiseen liittyen. Onkin huomionarvoista, että nämä kaksi 

teemaa linkittyivät tutkittavien vastauksissa toisiinsa, kun änkytyksen aiheuttamat ongelmat 

vaikuttivat painottuvan kumppanin etsimisen ja parisuhteen muodostamisen vaiheeseen. Osa 

vastauksista kuvasikin molempia teemoja siten, ettei yksiköitä voinut luokitella kuuluvaksi vain 

toiseen teemoista. Tutkittavat toivat esiin, että änkytykseen liittyvät opitut sekundäärireaktiot ja 

erityisesti välttämiskäyttäytyminen aiheuttavat ongelmia, joilla on vaikutusta myös parisuhteeseen.  

Välttämiskäyttäytymisen kerrottiin ilmenevän sosiaalisissa tilanteissa suorana änkytyksen välttelynä, 

kuten sanojen korvaamisena ja asioiden kertomatta jättämisenä, mutta myös yleisemmin sosiaalisten 

tilanteiden välttelynä, esimerkiksi nettitreffien suosimisena kasvokkaisten kontaktien karttamiseksi. 

Hyvin konkreettisiksi änkytyksen aiheuttamiksi ongelmiksi koettiin muun muassa itsensä 

esitteleminen ja puhelimessa puhuminen. Myös änkytyksen aiheuttamilla kielteisillä uskomuksilla 

saattoi olla vaikutusta sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumiseen ja parisuhteen muodostamisen 

mahdollisuuksiin. Esimerkiksi Ville kertoi pyrkineensä välttämään änkytystä aikaisemmin treffeillä 

käydessään suorilla keinoilla, kuten asioiden kertomatta jättämisellä ja sanojen korvaamisella. Villen 

mukaan kommunikointikumppanin reaktiot hänen ilmauksiinsa ovat olleet vaihtelevia. Lisäksi Ville 

kertoi pakoilleensa kasvokkaisia tapaamisia netissä, mihin vaikutti se, että hän koki ilmaisunsa olevan 

kirjoittaen huomattavasti parempaa puhumiseen verrattuna. 

Esimerkki 11: Sanojen korvaaminen erikoisilla sanoilla 

Ville: Jostain syystä pystyn ensitreffeillä halutessani 

täyttämään itseni jollain roolilla ja olemaan änkyttämättä 

tai sitten vain olen puhumatta sellaisia asioita, joissa 

änkyttäisin. Ehkä siksi joudun puhumaan aika erikoisia 

asioita, korvaamaan sanoja erikoisilla sanoilla ja se voi 

olla joidenkin mielestä tosi viehättävää tai joidenkin 

mielestä todella sekopäistä ja luotaantyöntävää. Olen 

kohdannut molempia reaktioita. 

Esimerkki 12: Netissä pakoillen 

Ville: Mulla on kaveri joka on tosi huono kirjoittamaan 

suomea. Se välttelee nettitreffejä ja chättäilyä, mutta 

pärjää hyvin naisten kanssa livenä, koska on supliikkimies. 

Mä taas olen viettänyt hyvän tovin elämästäni netissä 

pakoillen livekontakteja, ja mun ilmaisuvoima näppiksellä 

on ainakin viisinkertainen puheeseeni verrattuna. 
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Myös Heidi kertoi vältelleensä kasvokkaisia tapaamisia olemalla osallistumatta erilaisiin sosiaalisiin 

aktiviteetteihin, koska hän on kokenut erityisen vaikeaksi itsensä esittelyn. Heidi kuvasi myös 

änkytyksen aiheuttamaa sosiaalista passivoitumista siinäkin tapauksessa, että hän oli päättänyt 

osallistua johonkin sosiaaliseen aktiviteettiin.  

Esimerkki 13: Jännitys oman nimen sanomisesta 

Heidi: Tapaamieni ihmisten määrä on ehkä myös ollut 

pienempi kuin olisi ollut ilman änkytystä. Olen jättänyt 

esim. bileitä tms tapahtumia väliin, kun olen jännittänyt 

oman nimeni sanomista. Tai jos olenkin mennyt, olen ollut 

sosiaalisesti passiivisempi kuin olisin ollut ilman 

änkytystä. 

Minna puolestaan toi esiin, että varsinkin parisuhdetta muodostaessa puhelimessa puhuminen on 

jännittävää, jolloin änkytyksen määrä saattaa lisääntyä.  

Esimerkki 14: Puhelimessa puhuminen jännittää 

Minna: Seurustelusuhteen alussa jännittää myös puhelimessa 

puhuminen toisen kanssa, kun silloinkin änkytys voi kasvaa. 

Antti kertoi uskovansa, että keskustelukumppani saattaa tutustuessa pitää änkytystä kielteisenä ja 

vähemmän viehättävänä piirteenä.  

Esimerkki 15: Ei niin vetovoimaisena 

Antti: Änkytys on voitu mahdollisesti kokea huonona puolena 

ja ei niin vetovoimaisena piirteenä. 

 

5.4 Hallintakeinot 

Änkytyksen aiheuttamista haasteista huolimatta tutkittavat olivat löytäneet myös hallintakeinoja, 

jotka helpottivat änkytyksen aiheuttamia vuorovaikutuksen ongelmia treffeillä käydessä, parisuhdetta 

muodostaessa ja parisuhteen arjessa. Tutkittavien vastauksissa yhteensä 14 yksikköä kuvasi erilaisten 

hallintakeinojen käyttöä. Aineistosta nousi esiin, että ratkaisevan tärkeää on rohkaistua käsittelemään 

änkytystä ja sen mahdollisia vaikutuksia parisuhteeseen tavalla tai toisella. Tutkittavat toivat esiin 

hyvin konkreettisia hallintakeinoja, kuten avoin keskustelu änkytyksestä puolison kanssa ja 

änkytyksen paljastaminen keskustelukumppanille tai mahdolliselle seurustelukumppanille. Lisäksi 
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tutkittavat kertoivat henkilökohtaisesta kehityksestä ja tietoisesta keskittymisestä omiin 

ajatusmalleihin, mikä osaltaan on auttanut hallitsemaan änkytyksen esiin tuomia haasteita. 

Esimerkiksi Ville toi esiin, että nuorten olisi hyödyllistä käsitellä änkytystä ja sen mahdollisia 

vaikutuksia parisuhteeseen joko itsekseen tai tuetusti. Aikuisuudessa Ville on puolestaan avoimesti 

keskustellut änkytyksestä puolisonsa kanssa, jotta arjen vuorovaikutus olisi toimivampaa.  

Esimerkki 16: Käsittely yksin tai tuetusti 

Ville: Toivoisin että tulevat nuoret änkyttävät hessut ja 

helunat pystyisivät olemaan kypsempiä: yksin tai tuetusti 

voisivat käsitellä tämän asian [änkytys + parisuhde] ennen 

teini-ikää. Teini-ikään kannattaa astua puhtaalta pöydältä. 

Esimerkki 17: Puhuttu asia halki 

Ville: Ollaan puhuttu tämä asia [kun puoliso puhuu 

puolesta] halki ja olen kertonut, että se puheenvuoro voi 

olla mulle tosi tärkeä asia. 

Heidi kertoi vastauksissaan, ettei hän ollut uskaltanut aikaisemmin kertoa änkytyksestä tai änkyttää 

avoimesti, vaan pyrki salaamaan änkytyksensä. Hänen mukaansa suhteet eivät päässeet kehittymään 

täysin luottamuksellisiksi, kun hän ei uskaltanut olla oma itsensä. Tavatessaan nykyisen puolisonsa 

Heidi päätti paljastaa änkytyksensä, jolloin myös heidän suhteensa pääsi syventymään.  

Esimerkki 18: Kerroin änkytyksestä ja näytin sen 

Heidi: Kun tapasin nykyisen puolisoni, päätin jo alussa 

että nyt en lähtisi samaan. Kerroin änkytyksestä hyvin pian 

ja näytin sen hänelle myös heti. Luin hänelle ääneen, mikä 

on minulle tosi vaikeaa ja aiheuttaa paljon enemmän 

änkytystä kuin vapaa puhe. 

Antti puolestaan toi esiin kehittäneensä henkilökohtaista suhtautumistaan uusien ihmisten 

tapaamiseen ja treffeillä käymiseen. Hän kertoi pystyvänsä olemaan paremmin oma itsensä ja 

stressaavansa vähemmän ajatellessaan, ettei hänellä ole mitään hävittävää uuden ihmisen tavatessaan.  

Esimerkki 19: Ei ole mitään hävittävää 

Antti: Myöhemmin pystyin alkaa suhtautumaan ”treffeillä” 

käymiseen ja uusien ihmisten kohtaamiseen, niin että ei ole 
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mitään hävittävää. Ei ole väliä näenkö jotain toista 

kertaa. Silloin pystyn myös olla ottamatta paineita 

näkemisestä ja muusta sekä voin olla paremmin oma itseni. 

Myös Minnan vastauksesta on havaittavissa, että oleellista on hyväksyä änkytys osana itseä. Minna 

ajattelee tietoisesti, että puolison on arvostettava häntä omana itsenään, jotta suhteen etenemiselle 

olisi edellytyksiä.  

Esimerkki 20: Täytyy arvostaa minua 

Minna: Toisaalta taas kumppanin täytyy arvostaa minua ja 

hyväksyä änkytykseni. Jos ei sitä tee, ei hän ole minulle 

sopiva. 

  



 

25 

6 POHDINTA 

Tämän monitapaustutkimuksen tavoitteena oli tarkastella nuorten aikuisten kokemuksia 

kehityksellisen änkytyksen vaikutuksista parisuhteeseen. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita 

siitä, miten tutkittavat kuvasivat kehityksellisen änkytyksen vaikutuksia parisuhteen muodostamiseen 

ja parisuhteen arkeen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia kehityksellisen änkytyksen 

aiheuttamia ongelmia tutkittavat toivat esiin, ja millaisia hallintakeinoja tutkittavat olivat 

hyödyntäneet ongelmien lieventämiseksi. Tutkimuksen kirjallinen aineisto kerättiin sähköisesti 

puolistrukturoidun kyselyn avulla ja analysoitiin kvalitatiivisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin. 

Tutkimuksen tulosten mukaan änkytyksen aiheuttamat ongelmat ruokkivat toisiaan ja ovat 

hallitsevampia nuoruudessa parisuhdetta muodostettaessa. Änkytyksen aiheuttamien ongelmien 

keskiössä vaikuttaa olevan tarve salata änkytys. Tutkittavien parisuhteet olivat päässeet 

muodostumaan myöhemmin aikuisuudessa, joten änkytyksen aiheuttamat ongelmat saattavat 

rajoittaa ja hidastaa parisuhteen muodostamista, aiheuttamatta kuitenkaan ylitsepääsemätöntä estettä. 

Aikuisuudessa paremmin sisäistetyistä, myönteisistä hallintakeinoista esimerkiksi änkytyksen 

paljastaminen ja hyväksyminen saattavat edesauttaa parisuhteen muodostamista. Tämän tutkimuksen 

tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että änkyttävillä aikuisilla on mahdollisuus onnistua 

muodostamaan ja säilyttämään hyvä parisuhde. Tutkimustulosten perusteella änkyttävät aikuiset 

voivat parhaimmillaan kokea parisuhteen arjen eheyttävänä ja vahvistavana. Tulokset viittaavatkin 

siihen, että änkytyksen kielteiset vaikutukset vähenevät parisuhteessa. Siten voidaan todeta, ettei 

änkytys pelkästään vaikuta parisuhteeseen, vaan parisuhdekin voi vaikuttaa änkytykseen ja siihen 

liittyviin sekundääripiirteisiin. 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

6.1.1 Änkytyksen aiheuttamat ongelmat nuoruudessa parisuhteen muodostamisessa 

Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella nuorten änkyttävien aikuisten parisuhteen 

muodostamista rajoittavat erityisesti änkytyksen aiheuttama välttämiskäyttäytyminen, änkytykseen 

liittyvät kielteiset tunteet ja kokemukset sekä muiden ihmisten näkemykset änkytyksestä. Myös tässä 

tutkimuksessa änkyttävät aikuiset toivat esiin vastaavia änkytyksen aiheuttamia ongelmia, joiden 

koettiin rajoittavan parisuhteen muodostamista. Esimerkiksi Tichenor ja Yaruss (2019) ovat tuoneet 

esiin, että änkyttävät aikuiset kuvaavat kielteisten tunnereaktioiden olevan seurausta kielteisistä 
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ajatuksista ja aiheuttavan siten haastavia sekundäärireaktioita, kuten välttämiskäyttäytymistä. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa korostuu, että änkytyksen aiheuttamat ongelmat eivät ole irrallisia, vaan ne 

voivat liittyä toisiinsa ja pahimmillaan muodostaa haastavan noidankehän. 

Esimerkiksi Antin kokemukset kuvasivat myös Tichenorin ja Yarussin (2019) sekä Van Riperin (1982, 

s. 97) kuvaamaa noidankehää, jossa änkytyksen aiheuttamat ongelmat seuraavat ja vahvistavat 

toisiaan. Antin ajatus siitä, että keskustelukumppani voi pitää änkytystä kielteisenä ja vähemmän 

vetovoimaisena piirteenä, on voinut aiheuttaa tavanomaista enemmän jännitystä treffeillä käydessä. 

Jos puheen sujumattomuus ilmeni treffeillä, Antti oli tuntenut itsensä alempiarvoiseksi ja koki 

itsevarmuutensa laskevan. Myös Nang tutkimusryhmineen (2018) on tuonut esiin, että änkyttävät 

henkilöt voivat kokea erityisesti treffeillä käymisen hankalaksi vaiheeksi, sillä tyypillisesti änkytys 

halutaan salata treffikumppanilta kielteisen reaktion pelossa. Kyseisessä tutkimuksessa haastatellut 

änkyttävät naiset toivat esiin sekä Antin että Heidin mainitseman tunteen alempiarvoisuudesta. 

Nangin ja kumppaneiden (2018) tutkimuksessa naiset kertoivat jopa kokevansa ansainneensa 

alempiarvoisuuden tunteen änkytyksensä vuoksi. Tässä tutkimuksessa Heidi puolestaan kertoi 

olleensa pitkään valmis tyytymään saamaansa, mikä mielestäni havainnollistaa edellä mainittua 

ilmiötä. 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat esimerkiksi Alqhazon ja työtovereiden (2017) näkemystä 

siitä, että änkytyksen kokemisen keskiössä ovat änkytykseen liittyvät kielteiset ajatukset, uskomukset 

ja tunteet. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että edellä mainitut tekijät saattavat 

johtaa myös änkytyksen salaamiseen. Esimerkiksi Antti, Heidi ja Minna kertoivat änkytyksen 

aiheuttamasta jännityksen tunteesta, joka liittyi pyrkimykseen salata änkytys muun muassa treffeillä, 

itseään esitellessä tai puhelimessa puhuessa. Voidaan nähdä, että tutkittavien kokemusten perusteella 

välttämiskäyttäytyminen oli kääntynyt heitä itseään vastaan erityisesti itseilmaisuun ja ihmisiin 

tutustumiseen liittyen (ks. myös Linn & Caruso, 1998). Vaikeus tutustua uusiin ihmisiin änkytyksen 

vuoksi vaikutti puolestaan olevan parisuhteen muodostamiseen liittyvistä haasteista 

perustavanlaatuisin. Esimerkiksi Ville toi esiin, että änkytys rajoittaa hänen itseilmaisuaan (ks. 

Spencer ym., 2009). Hän kertoi välttelevänsä änkytystä muun muassa korvaamalla sanoja 

helpommilla ja karttamalla kasvokkaisia kontakteja netissä. Myös Fusen ja Lanhamin (2016) 

tutkimuksessa änkyttävät aikuiset kertoivat suosivansa nonverbaalia kommunikaatiota esimerkiksi 

sosiaalisen median välityksellä änkytyksen aiheuttaman ahdistuksen lieventämiseksi. Heidi 

puolestaan toi esiin, että hän on vältellyt erilaisia sosiaalisia aktiviteetteja, jotta hänen ei tarvitsisi 

esitellä itseään. Onkin huomionarvoista, että monet änkytyksen aiheuttamat, sosiaalisiin tilanteisiin 
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liittyvät pulmat ovat hyvin konkreettisia ja liittyvät myös parisuhteen muodostamiseen, kuten itsensä 

esittely tai Minnan esiin tuoma puhelimessa puhumisen haaste. 

Eri tutkimusten perusteella on käynyt ilmi, että ikätoverien mielikuvat änkyttävistä henkilöistä ja 

käsitykset änkytyksen vaikutuksista elämään saattavat vaikeuttaa änkyttävien henkilöiden kohdalla 

sopivan kumppanin löytämistä ja parisuhteen muodostamista (ks. Hughes ym., 2010; Mayo & Mayo, 

2013; Van Borsel ym., 2011; Zeigler-Hill, 2020; Zhang ym., 2009). Boylen (2018) mukaan änkyttävät 

henkilöt saattavat tulla kohdatuksi kielteisellä tavalla, minkä esimerkiksi Ville toi esiin tässä 

tutkimuksessa useamman kerran. Näiden syiden vuoksi onkin oleellista pyrkiä jakamaan 

tutkimustietoa aktiivisesti, jotta haitallisilta stereotypioilta ja kielteisiltä kohtaamisilta olisi 

mahdollista välttyä, sillä muun muassa Hughes työtovereineen (2010) on todennut, että ikätoverien 

käsitykset änkytyksen kielteisistä vaikutuksista elämään saattavat olla liioiteltuja. 

Tutkimustulokset alleviivaavat myös änkytyksen aiheuttamien ongelmien yhteyttä tiettyyn 

elämänvaiheeseen, minkä esimerkiksi Beilby (2013) ja Zhang (2009) työryhmineen ovat tuoneet ilmi. 

Myös tämän tutkimuksen perusteella änkytyksen aiheuttamat ongelmat korostuvat nuoruudessa, kun 

toiveena on löytää kumppani ja muodostaa parisuhde. Kun tutkimuksen kirjallista aineistoa tarkasteli 

kokonaisuutena selvisi, että tutkittavien parisuhteet olivat päässeet muodostumaan vasta myöhemmin 

aikuisuudessa. Huomio on mielenkiintoinen, sillä muun muassa Young kumppaneineen (2011, s. 

133–134) on tuonut esiin, että nykypäivänä ensimmäiset kokemukset intiimistä parisuhteesta 

sijoittuvat jo murrosikään. Toisaalta tuloksia on kiinnostavaa verrata Wadmanin ja työtovereiden 

(2011) tutkimustulokseen, jonka mukaan kielihäiriöllä voi olla yhteys nuorten kokemattomuuteen 

intiimistä parisuhteesta. Esimerkiksi Ville toi tässä tutkimuksessa esiin, ettei hän ollut seurustellut 

ennen nykyistä parisuhdettaan. Minna puolestaan uskoi, että olisi voinut seurustella jo aikaisemmin, 

ellei uusiin ihmisiin tutustuminen olisi ollut hänelle niin vaikeaa. Hän kertoi solmineensa 

ensimmäisen pitkän parisuhteensa lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta. Kaiken kaikkiaan tässä 

tutkimuksessa korostuivat havainnot änkytyksen aiheuttamien ongelmien yhteydestä sekä toisiinsa 

että tiettyyn elämänvaiheeseen, mitä voidaankin pitää tämän tutkimuksen merkityksellisenä antina.  

6.1.2 Hallintakeinot ja parisuhteen arki merkittävässä asemassa aikuisuudessa 

Tutkittavien vastauksista ja vastausten laajuudesta oli havaittavissa, että nuoruudessa ja aikuisuudessa 

parisuhteen muodostamisella ja parisuhteen arjella on ollut heille merkitystä. Siten tämän 

tutkimuksen aineisto vahvistaa näkemystä parisuhteen tärkeydestä yhtenä nuoruuden 

kehitystehtävistä, mikä korostui sekä kansainvälisisissä tutkimusjulkaisuissa että tietokirjallisuudessa 

(ks. esim. Linn & Caruso, 1998; Wadman ym., 2011; Young ym., 2011, s. 133–134). Linn ja Caruso 
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(1998) ovat tuoneet esiin, että änkyttävillä aikuisilla on täysi mahdollisuus onnistua muodostamaan 

ja säilyttämään hyvä parisuhde. Tämän tutkimuksen tutkittavat ovatkin tästä oiva esimerkki, sillä 

jokainen heistä toi esiin, että on ajan mittaan löytänyt pitkäaikaisen kumppanin parisuhteen 

muodostamisen vaiheessa ilmenneistä haasteista huolimatta. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat muun muassa Klompasin ja Rossin (2004) havaintoja siitä, että 

suurin osa änkyttävistä aikuisista kokee, ettei änkytys vaikuta kielteisesti parisuhteessa, kun taas 

joidenkin kokemusten mukaan änkytyksellä on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Tämän 

tutkimuksen tulokset vahvistavat Klompasin ja Rossin (2004) tuloksia, sillä esimerkiksi Antti toi 

esiin, ettei hänen enää parisuhteen muodostuttua ole tarvinnut jännittää puheen sujuvuutta eikä 

änkytyksellä ole parisuhteessa kielteistä vaikutusta. Toisaalta Ville kertoi, että änkytys saattaa 

aiheuttaa erilaisia vuorovaikutuksen haasteita, kuten puolison tarvetta puhua puolesta. Onkin 

mielenkiintoista pohtia, vaikuttiko haastavassa vuorovaikutustilanteessa esimerkiksi puolison 

turhautuminen, josta muun muassa Klompasin ja Rossin (2004) lisäksi Linn ja Caruso (1998) ovat 

maininneet. Alqhazo tutkimusryhmineen (2017) on tuonut esiin avioliiton solmimisen näkökulman, 

sillä jordanialaiset änkyttävät aikuiset eivät koe änkytyksen olevan esteenä avioliiton solmimiselle. 

Kyseisessä tutkimusjulkaisussa kuitenkin mainitaan, että tutkimustulokset poikkeavat Yhdysvalloissa 

ja Etelä-Afrikassa toteutettujen tutkimusten tuloksista. Onkin huomioitava, että parisuhteet syntyvät 

kulttuurisessa kontekstissa (Smart, 2011). Länsimaissa on pitkä perinne pohjata parisuhde ja avioliitto 

rakkauteen, mutta esimerkiksi arabikulttuurissa järjestetyt avioliitot ovat tyypillisiä, millä saattaa olla 

vaikutusta Alqhazon ja kumppaneiden saamaan tutkimustulokseen. Kaiken kaikkiaan avioliitto 

instituutiona on erilaisessa arvossa eri kulttuureissa. Tässä tutkimuksessa tutkittavat käsittelivät 

enemmän parisuhdetta, eikä avioliitto korostunut aineistossa yhteiselämän muotona. Siten on 

mielenkiintoista pohtia, kertooko kyseinen havainto kulttuurisesta kontekstista vai esimerkiksi vain 

kysymyksenasettelusta.  

Tutkimuksessa selvisi, että änkytys saattaa aiheuttaa vuorovaikutuksen haasteita parisuhteessakin, 

mutta keskeistä vaikuttaa olevan se, millaisin keinoin haasteita pyritään ratkaisemaan, minkä myös 

O’Dwyer työryhmineen (2018) on tuonut esiin. Tutkittavat olivat onnistuneet löytämään parisuhdetta 

tukevia vuorovaikutuksellisia ratkaisuja, vaikka esimerkiksi Rollandin (1994) mukaan krooninen 

häiriö saattaa pahimmillaan muodostua jopa parisuhteen kolmanneksi osapuoleksi. Swartzin ja 

kumppaneiden (2014) mukaan änkyttävät henkilöt tiedostavat epäedulliset hallintakeinot, mikä 

ilmeni myös tässä tutkimuksessa siten, että tutkittavat kertoivat menneessä aikamuodossa 

epäedullisista hallintakeinoista, joita he olivat myöhemmin aikuisuudessa onnistuneet korvaamaan 

myönteisemmillä keinoilla. Esimerkiksi Heidi oli nykyisen puolisonsa tavattuaan päättänyt, ettei enää 
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ryhdy salaamaan änkytystään, vaan on oma itsensä ja näyttää avoimesti änkyttävänsä. Onkin todettu, 

että parisuhteessa tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen liittyvä avoin keskustelu saattaa vähentää 

änkytykseen liittyvää häpeän ja syyllisyyden tunnetta ja edistää omien arvojen mukaista arkea (Linn 

& Caruso, 1998). Vastaavaa hallintakeinoa oli hyödyntänyt Ville, sillä hän toi esiin, että oli 

parisuhteessaan keskustellut avoimesti puolisonsa kanssa esimerkiksi hänen tavastaan puhua Villen 

puolesta. Minna ja Antti puolestaan kertoivat henkilökohtaisesta kehityksestään ja tietoisesta 

keskittymisestään omiin ajatusmalleihin, ja kyseinen hallintakeino nousikin esiin useissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa (ks. esim. Boyle, 2015; Nang ym., 2018; O’Dwyer ym., 2018). Kaiken 

kaikkiaan tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on 

korostettu erityisesti avoimuuden ja hyväksynnän merkitystä änkytyksen ja sen kielteisten 

vaikutusten hallinnassa (ks. Beilby ym., 2013; Linn & Caruso, 1998). 

Edellä mainittujen hallintakeinojen hyödyntämisellä saattaa olla vaikutusta siihen, että tässä 

tutkimuksessa jokainen tutkittavista kirjoitti pääosin menneessä aikamuodossa änkytyksen 

aiheuttamista ongelmista. Tutkittavien vastauksissa korostuikin myönteisyys koskien parisuhdearkea. 

Esimerkiksi pitkään parisuhteessa ollut Heidi kertoi vastauksissaan, että näkee nykyisessä 

elämänvaiheessaan ainoastaan änkytyksen aiheuttamia myönteisiä vaikutuksia parisuhteessaan 

luottamuksen ja samanarvoisuuden kokemuksen myötä. Boyle (2015) onkin tuonut esiin, että 

erityisesti perheeltä saatava tuki voi kohentaa elämänlaatua kokonaisuudessaan. Tutkittavat kertoivat, 

että kielteisten tunteiden ja ajatusten ja jopa änkytyksen määrän koettiin vähentyneen parisuhteen 

myötä. Yksi tämän tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista onkin, että änkytys ja parisuhde 

vaikuttavat toinen toisiinsa. Tutkittavien vastauksista oli havaittavissa, että parhaimmillaan hyvä ja 

tasa-arvoinen suhde voi eheyttää ja vahvistaa, mikäli henkilö on kokenut änkytyksen 

esimerkiksi ”särönä sileässä pinnassa”. Freud työtovereineen (2017) on tuonut esiin, että nuoremmat 

ja naimattomat änkyttävät aikuiset kokevat änkytyksen vaikuttavan enemmän kielteisesti heidän 

elämäänsä verrattuna vanhempiin ja naimisissa oleviin änkyttäviin aikuisiin. Tämän tutkimuksen 

suomalaista kontekstia kuvaavat tulokset viittaavat siihen, että änkytyksen kielteiset vaikutukset 

voivat vähentyä parisuhteessa. Änkyttävien aikuisten kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että 

änkytyksen aiheuttamat ongelmat saattavat hidastaa parisuhteen muodostamista, mutta eivät estä sitä. 

 

6.2 Menetelmän pohdinta 

Suuri osa kansainvälisistä tutkimuksista on toteutettu eri tavoin rakennettujen kyselyjen ja 

haastattelujen avulla hyödyntäen sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta. Aikaisemmissa 
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tutkimuksissa on ollut tyypillistä tarkastella keskustelukumppanin tai kuuntelijan näkemyksiä 

änkytykseen liittyen (Tichenor & Yaruss, 2019). Kohdennetut tutkimukset kehityksellisen änkytyksen 

vaikutuksista parisuhteeseen ovat edelleen harvassa kansainvälisestikin, mutta aiheeseen liittyviä 

tutkimustuloksia on ollut poimittavissa myös laajemmista kokonaisuuksista, kuten elämänlaatua 

käsittelevistä tutkimuksista. 

6.2.1 Tutkittavien valinta 

Tutkimukseeni osallistui neljä tutkittavaa, jotka rekrytoitiin jo kandidaatintutkielmani 

aineistonkeruuseen keväällä 2019 alkaneen hakuprosessin kautta (Hattula, 2020). Pyysin suoraan 

sähköpostin välityksellä kandidaatintutkielmani tutkittavia osallistumaan myös pro gradu -

tutkielmani aineistonkeruuseen. Laajemmalla tiedotuksella olisin voinut saada kerättyä suuremman 

määrän tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Päädyin kuitenkin tiedottamaan ensisijaisesti jo 

aikaisemmin rekrytoituja tutkittavia, jotta aineisto olisi mahdollista käsitellä kokonaisuudessaan, kun 

tiesin olevani ainoa tutkija läpi tutkimusprosessin. 

Myös tämän tutkimuksen yhteydessä on tärkeää tuoda esiin, että tutkittavien halukkuuteen osallistua 

pro gradu -tutkielmanikin aineistonkeruuseen on voinut vaikuttaa tapani etsiä tutkittavia (ks. Hattula, 

2020). Alkuperäisen tutkimuksen yhteydessä päädyin tiedottamaan tutkimuksesta Suomen 

änkytysyhdistyksen kautta, joten tiedotus ei saavuttanut yhtä tehokkaasti sellaisia änkyttäviä 

henkilöitä, jotka eivät kuuluneet yhdistykseen. On myös huomionarvoista, että änkytysyhdistyksen 

kautta rekrytoidut tutkittavat ovat saattaneet hyödyntää yhdistykseltä saatavaa tietoa ja vertaistukea. 

Siten tutkittavien änkytykseen liittyvät ajatukset ja kokemukset voivat olla erilaisia verrattuna 

sellaisiin änkyttäviin henkilöihin, jotka eivät esimerkiksi ole tietoisia yhdistyksestä tai kokeneet 

yhdistyksen tarjoamaa tukea tarpeelliseksi. Lisäksi on muistettava, että kaikki änkyttävät henkilöt 

eivät välttämättä tunnista änkytyksellä olleen vastaavia vaikutuksia parisuhteeseen, vaikka tämän 

tutkimuksen tutkittavilla oli jaettavanaan runsaasti kokemuksia. Tämän tutkimuksen tulokset eivät 

ole siten yleistettävissä tutkittavien pienen määrän ja kokemusten yksilöllisyyden vuoksi. 

Vaikka tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, ovat ne silti luotettavia ja hyödynnettävissä, 

sillä henkilökohtaisista kokemuksistaan kertovat kokemusasiantuntijat ovat omiaan kuvaamaan 

tutkittavia ilmiöitä (Tuomi & Sarajärvi, s. 72). Kehityksellisen änkytyksen vaikutuksia parisuhteeseen 

ei ole tutkittu aikaisemmin Suomessa ja kansainvälisestikin tällaiset kohdennetut tutkimukset ovat 

harvassa, joten jokainen tutkimustulos on arvokas. Tutkittavien joukko oli yhtenäinen muun muassa 

iältään, koulutustaustaltaan ja parisuhdestatukseltaan, mikä mahdollistaa luotettavampaa vertailua 

aikaisempien ja tulevien tutkimusten välillä. Lisäksi on mielenkiintoista, että tutkimuksen tulokset 
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tuovat tasapuolisesti esiin sekä miesten että naisten näkemyksiä änkytyksen vaikutuksista 

parisuhteeseen. Tyypillisesti änkyttävien naisten kokemuksista on saatavilla vähemmän 

tutkimustietoa änkytyksen ollessa selvästi harvinaisempaa naisilla kuin miehillä (Guitar, 2006, s. 22; 

Nang ym., 2018). 

6.2.2 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu kirjallinen kysely. Laadittu kirjallinen kysely 

(Liite 2) kuvaa, mitä haluttiin kysyä tutkimuskirjallisuuden perusteella. Kirjallinen kysely sisälsi 

suoria kysymyksiä änkytyksestä, koska tutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä logopediseen 

näkökulmaan. Tietynlaiset kysymykset tuottavat tietynlaisia vastauksia, joten kyselyyn saatiin myös 

suoria vastauksia änkytykseen liittyen. Kyselyssä onnistuttiin kuitenkin välttämään 

kysymyksenasettelua, josta saisi pelkkiä kyllä/ei-vastauksia. Avoimet kysymykset ja 

puolistrukturoitu asetelma mahdollistivat sen, että vastauksista saattoi saada esiin jotain, mitä 

tutkijana ei olisi osannut huomioida valmiita vastausvaihtoehtoja laatiessa (ks. esim. Puusa, 2020a). 

Tutkittavilla oli siten mahdollisuus tuoda kokemuksensa esiin omin sanoin keskeisiin ja ennalta 

määriteltyihin aiheisiin pohjautuen. Lisäksi valmiiden kysymysten käytön etuna on, ettei haastattelija 

voi vaikuttaa mielipiteillään tai reagoinnillaan tutkittavien vastauksiin (Tiittula & Ruusuvuori, 2005). 

On huomionarvoista, että instituutioon liittyvä konteksti voi vaikuttaa tutkittavien tapaan vastata, 

vaikka tiedon vastaanottaminen tapahtuisi sähköisesti (Tuomi & Sarajärvi s. 109). Menetelmällisesti 

kirjallisen kyselyn käytössä on myös haasteensa. Kyselyn kysymyksistä saattaa tulla monitulkintaisia, 

eikä kysymysten tarkentaminen ole yhtä sujuvaa kuin kasvokkaisen haastattelun yhteydessä. Myös 

tutkittavilla saattaa olla suurempi kynnys pyytää tarkennusta kysymyksiin esimerkiksi sähköpostin 

välityksellä. Kirjallista aineistoa pyydettäessä on myös huomioitava tiedonantajan ikä ja kirjalliset 

kyvyt (Tuomi & Sarajärvi, s. 72). Tämän tutkimuksen tutkittavien kohdalla onkin mielenkiintoista 

pohtia, miten esimerkiksi kyseisten nuorten aikuisten korkealle kouluttautuminen on vaikuttanut 

heidän kirjalliseen antiinsa. Kirjallisen kyselyn menetelmällisistä haasteista huolimatta kyseisen 

aineistonkeruumenetelmän valinta oli tarkoituksenmukainen senhetkisessä vallitsevassa 

maailmantilanteessa. COVID-19 pandemian vuoksi sähköisesti kerätty kirjallinen kysely oli 

terveyden näkökulmasta turvallisin vaihtoehto ja siten myös eettisestä näkökulmasta katsottuna oikea 

ratkaisu.  

6.2.3 Aineiston analyysi 

Kerätty kirjallinen aineisto analysoitiin kvalitatiivisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Aineistolähtöisessä lähestymistavassa korostuvat tutkijan tulkinnat ja näkemykset tutkijan valitessa 
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tarkasteluun analyysiyksiköitä, jotka eivät ole etukäteen määriteltyjä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 80). Tässä tutkimuksessa analyysiini on voinut vaikuttaa myös ennakkotietoni aiheesta jo yhden 

aineiston keränneenä ja kehityksellistä änkytystä koskevaan kirjallisuuteen perehtyneenä (ks. Juuti & 

Puusa, 2020). Toisaalta perehtyneisyys aiheeseen on saattanut auttaa nostamaan aineistosta esiin 

tutkimuksen tarkoituksen ja logopedisen näkökulman kannalta merkityksellisiä analyysiyksiköitä. On 

kuitenkin keskeistä, että tutkimuksen aineistonkeruu ja analyysi on toteutettu ja kuvattu siten, että se 

on toistettavissa tämän tutkielman perusteella. Toistettavuus on kannustin jatkotutkimukselle, joko 

laajentaen tämän tutkimuksen lähestymistapaa tai hyödyntämällä yhteneväisiä menetelmiä uudesta 

näkökulmasta.  

 

6.3 Työn kliininen merkitys ja jatkotutkimuksen aiheita 

Tämän pro gradu -tutkielman mukaan parisuhteella voi olla suuri merkitys änkyttävälle henkilölle. 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että änkytyksen kielteiset vaikutukset voivat vähentyä parisuhteessa, 

joten parisuhdenäkökulman esiin tuomista erilaisiin tukitoimiin liittyvän pohdinnan yhteydessä 

voidaan pitää perusteltuna. Aikaisemmin on ollut tyypillistä, että kuntouttajat keskittyvät änkyttävien 

aikuisten kuntoutusjaksoilla esimerkiksi änkytyksen aiheuttamiin ammatillisiin rajoituksiin (Linn & 

Caruso, 1998). Kuntoutusjaksolla olisi kuitenkin keskeistä arvioida änkytyksen vaikutuksia 

laajemminkin sosiaaliseen elämään, sillä muun muassa välttämiskäyttäytymisellä saattaa olla vakavia 

vaikutuksia änkyttävän aikuisen elämänlaatuun. Kuntouttajan tehtävänä onkin avustaa änkyttävää 

henkilöä saamaan otteen välttämiskäyttäytymisestään ja siten parantaa hänen sosiaalisia 

mahdollisuuksiaan. Linnin ja Caruson (1998) mukaan on suositeltavaa, että kuntouttaja pyrkii 

kohentamaan asiakkaan itsetuntoa tarjoamalla helposti ymmärrettäviä ja konkreettisia ehdotuksia, 

joita asiakas voisi hyödyntää. Yksi vaihtoehto, josta kuntouttaja voi änkyttävän henkilön kanssa 

keskustella, on tietoinen änkytyksen paljastaminen ja siitä kertominen kuuntelijalle. Jos asiakkaalla 

on haasteita tutustua uusiin ihmisiin ja toiveena on parisuhteen muodostaminen, voi kuntoutusjakson 

tavoitteita pohtia myös tästä näkökulmasta, ja lisäksi pohtia, mitkä tekijät lieventäisivät änkytystä, ja 

miten asiakas pystyisi tuomaan persoonallisuutensa esiin änkytyksestään huolimatta (Mayo & Mayo, 

2013). Voidaankin todeta, että aikaisempien julkaisujen ja tämän pro gradu -tutkielman perusteella 

puheterapiaa ei kannata nähdä vain puheen sujuvuuden kuntoutuksena, vaan myös yhtenä tuen 

muotona. Asiakkaan tukemiseksi on oleellisinta keskittyä rohkaisemaan asiakasta sosiaaliseen 

kanssakäymiseen (Boyle, 2015). Keskeistä on, ettei puheterapian tarkoituksena ole harjoitella 

välttelemään änkytystä ja suojella siten änkyttävää henkilöä kuuntelijoiden reaktioilta. 
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Esimerkiksi Fusen ja Lanhamin (2016) kyselytutkimuksen vastaajista 86 prosenttia kertoi 

hyödyntävänsä sosiaalista mediaa ollakseen yhteydessä muihin änkyttäviin aikuisiin. Keskustelu 

muiden änkyttävien henkilöiden kanssa koettiin myönteisenä ja itseluottamusta kohentavana 

kokemuksena. Näiden tulosten perusteella sosiaalisesta mediasta saatavaa vertaistukea voisi 

hyödyntää yhä enemmän Suomessa esimerkiksi sopeutumisvalmennuksen yhteydessä tai 

vertaistukiryhmien luomisessa. Sosiaalinen media voisi toimia myös ammattilaisten ja tukea 

tarvitsevien kohtauspaikkana. Erilaisten etäyhteysmahdollisuuksien luominen ja hyödyntäminen 

onkin aiheena ajankohtaisempi kuin koskaan.  

Tämä pro gradu -tutkielma tuo uutta perspektiiviä myös lasten ja nuorten tuen tarpeen arviointiin ja 

tukitoimien jatkuvuuden suunnitteluun kehityksellisen änkytyksen kielteisten pitkittäisvaikutusten 

minimoimiseksi. Onkin huomionarvoista, että erilaiset interventiot, kuten kuntoutusjaksot, 

tyypillisesti loppuvat lapsen siirtyessä nuoruuteen ja aikuisuuteen, mikä saattaa edelleen vaikeuttaa 

aikuistumista (Young ym., 2011, s. 146). Tutkimustulosten perusteella on aiheellista pohtia, missä 

elämänvaiheessa kuntoutusta tai muita tukitoimia tulisi olla saatavilla. Tämä tutkimus saa pohtimaan, 

onko esimerkiksi puheterapian lopettaminen tiettyyn ikään mennessä lyhytnäköistä, sillä änkytyksen 

aiheuttamat haasteet eivät poistu vaan ainoastaan muuttavat muotoaan uusien kehitystehtävien 

edessä. Tämän tutkimuksen aitojen kokemusten myötä puheterapian ja/tai muiden tukitoimien 

jatkuvuus lapsuudesta nuoruuteen saakka olisi perusteltua. Esimerkiksi Kansky tutkimusryhmineen 

(2019) on esittänyt, että hyvinvoivat nuoret hakeutuvat sosiaalisiin aktiviteetteihin ja osallistuvat siten 

myönteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mikä puolestaan edistää heidän taitojaan sosiaalisen 

kehityksen ja myös parisuhteen näkökulmasta. Parisuhde voisikin olla yksi näkökulma, jota 

kannattaisi käsitellä nuorten ja nuorten aikuisten sopeutumisvalmennusryhmissä. Tämän tutkimuksen 

haastatelluista Ville toivoikin, että tulevaisuudessa änkyttävät nuoret onnistuisivat käsittelemään 

änkytystä jo hyvissä ajoin. 

Kansainvälisesti ulkopuolista apua, kuten vertaistukiryhmiä ja puheterapiaa, on pidetty hyödyllisenä 

änkytyksen hallintakeinona (Beilby ym., 2013; Nang ym., 2018; Swartz ym., 2014). Koska 

änkytyksen on todettu vaikuttavan elämään kokonaisvaltaisesti, voisivat änkyttävät henkilöt hyötyä 

myös moniammatillisista tukitoimista. Änkyttävien aikuisten kokemusten perusteella änkytys 

vaikuttaa kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen (International 

Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) mukaan erityisesti mielen toimintoihin 

sekä suorituksiin ja osallistumiseen (Hattula, 2020). Esimerkiksi puheterapeutin ja psykologin 

yhteistyö voisi olla hedelmällinen lähestymistapa, jonka toimivuutta kannattaisi testata ja tutkia 

tulevaisuudessa. 
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Tässä pro gradu -tutkielmassa ei ollut mahdollista käsitellä ja raportoida kaikkia aiheeseen liittyviä 

teemoja. Tutkielmasta rajautuivatkin pois aiheet, jotka eivät liittyneet suoraan kehityksellisen 

änkytyksen vaikutuksiin. Tutkittavat toivat kuitenkin esiin kiinnostavia ajatuksiaan parisuhteesta 

myös yleisemmällä tasolla. Suuremman aineiston avulla olisikin mahdollista tutkia, toistuvatko 

esimerkiksi tietyt piirteet, joita änkyttävät henkilöt toivovat kumppaniltaan tai kuinka 

yhdenmukaisesti änkyttävät henkilöt kuvaavat parisuhteen merkitystä heille. Toisaalta olisi myös 

mielenkiintoista toteuttaa syvähaastattelu, joko änkyttävän henkilön kanssa yksin tai hänen 

kumppaninsa kanssa. Syvähaastattelun avulla olisi mahdollista tutkia ilmiöitä tarkemmin, minkä 

jälkeen olisi luontevaa tehdä kohdennetumpaa jatkotutkimusta.  

Tämä laadullinen tutkimus tuo esiin tarpeen myös määrälliselle tutkimusasetelmalle, joka 

mahdollisesti tukisi laadullisin keinoin esiin nousseita ilmiöitä. Halusinkin jättää tässä tutkimuksessa 

alkuperäisen tutkimuksen esitietolomakkeesta (Liite 1) näkyviin muun muassa tiedot 

koulutustaustasta ja mielenterveydestä, sillä jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, millainen vaikutus 

esimerkiksi koulutustaustalla on parisuhteen muodostamiselle. Määrällisen lähestymistavan avulla 

voisi kerätä suuremman aineiston, josta esimerkiksi voisi tarkastella, kuinka moni änkyttävistä 

henkilöistä seurustelee ja minkä ikäisenä tai mihin elämänvaiheeseen heidän ensimmäiset 

kokemuksensa intiimistä parisuhteesta sijoittuvat. Tällaisen kyselyn avulla voisi myös selvittää, onko 

koulutustaustalla tai mielenterveydellä havaittavissa yhteyttä edellä mainittuihin 

seurustelukokemuksiin. 

Smart (2011) on tuonut esiin, että tunteet ja parisuhteet syntyvät vallitsevassa kulttuurisessa 

kontekstissa. Tutkimustiedon aktiivisella jakamisella on mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi 

meitä ympäröivä kulttuurinen ilmapiiri tulevaisuudessa muodostuu. Yhteiskunnallisesti tämä 

tutkimus nostaakin esiin yhden nuorten aikuisten keskeisimmistä kehitystehtävistä ja lisää 

valveutuneisuutta kohdata sellaisia henkilöitä, joille viestintä on syystä tai toisesta haastavaa ja jotka 

siten saattavat kokea erityistä tuen tarvetta nuoruuden kehitystehtävien edistämiseksi.  
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Liite 1. Alkuperäisen tutkimuksen tutkittavien valinta ja taulukko esitiedoista (Hattula, 2020) 

 

4.1 Tutkittavat 

Tiedotin tutkimuksesta Suomen änkytysyhdistys ry:n (SÄY) aktiivijäsenistöä ja pyysin jakamaan 

tietoa tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneille. Tutkimusseloste (Liite 1) ja tutkimuslupa (Liite 

2) jaettiin Suomen änkytysyhdistys ry:n Facebookissa erään yhdistyksen jäsenen avulla.  

Tutkittavien valintakriteereinä olivat lapsuudessa alkanut ja diagnosoitu kehityksellinen änkytys sekä 

suomi äidinkielenä. Lisäksi heillä ei saanut olla muuta todettua puheen ja kielenkehityksen vaikeutta 

tai kuulovammaa. 

Yhteensä kahdeksan tutkimuksesta kiinnostunutta otti yhteyttä. Neljä heistä jättäytyi pois 

tutkimuksesta ennen aineistonkeruuta. Jäljelle jääneet neljä tutkittavaa ilmoittautuivat tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ja antoivat suostumuksensa kirjallisesti (Liite 2).  

Tutkittavista kaksi oli miehiä ja kaksi naisia. Taulukkoon 1 on koostettu tutkittavien esitiedot 

aineistonkeruun yhteydessä kerätystä esitietolomakkeesta (Liite 3). Tässä tutkimuksessa tutkittavista 

käytetään peitenimiä. 

 

Taulukko 1. Tutkittavien esitiedot 

Tutkittava Ikä 
Korkein suoritettu 

tutkinto 

Työtilanne 

tutkimushetkellä 

Änkytyksen 

alkamisikä 
Mielenterveys 

Änkytyksen 

ilmeneminen 

Antti 30 korkeakoulututkinto työtön, opiskelija n. 5 v. ahdistuneisuutta toistot, blokit 

Ville 28 korkeakoulututkinto 
täysiaikaisessa 

työsuhteessa 
3–5 v. - toistot, blokit 

Minna 30 
lisensiaatin tai 

tohtorin tutkinto 

täysiaikaisessa 

työsuhteessa 
n. 3–4 v. 

masennusta, 

ahdistuneisuutta 
blokit 

Heidi 32 korkeakoulututkinto 
täysiaikaisessa 

työsuhteessa 
n. 3 v. ahdistuneisuutta 

blokit, 

venytykset 

 



 

 

Liite 2. Kirjallinen kysely 

 

KEHITYKSELLINEN ÄNKYTYS JA PARISUHDE – KIRJALLINEN KYSELY 

Kysymyksiin toivotaan monisanaisia, useamman virkkeen sisältäviä vastauksia. Muuten vastaustyyli 

on vapaa. Kiitos panoksestasi!  

1. Seurusteletko tällä hetkellä? 

2. Mitä seurustelu ja/tai parisuhde merkitsee sinulle?  

3. Millainen on unelmiesi kumppani?  

4. Millainen kumppani sinä olet? 

5. Mitä ajattelet treffeillä käymisestä?  

6. Millaisia viestintätaitoja mielestäsi treffeillä ollessa tarvitaan?  

7. Mitä ajattelet seurustelusta?  

8. Miten kuvaisit änkytyksen vaikutusta seurusteluhistoriaasi?  

9. Miten änkytys on vaikuttanut treffeillä?  

10. Miten änkytys on vaikuttanut parisuhteessa? 

11. Sinkkuna ollessasi, miten olet kokenut änkytyksen vaikuttaneen seurustelukumppanin 

etsinnän aloittamiseen, vaihtoehtoihin tai treffien sisältöihin?  

12. Onko änkytys vaikuttanut tai ajatteletko, että se voisi vaikuttaa parisuhteessa koettuun 

samanarvoisuuteen? 

13. Mitä ajattelet treffipalstoista tai Tinderistä?  

14. Onko änkytys ollut syy jonkin suhteen päättymiseen tai siihen, ettei tapailu ole jatkunut 

ensitapaamisen jälkeen? Kerrotko tästä? 

15. Miten änkytys "käyttäytyy" treffeillä? Entä seurustelukumppanin kanssa?  

16. Mitä ajatuksia änkytys ja parisuhde/treffeillä käynti/perheen perustaminen herättää (vapaa 

sana)? 

 

Eveliina Hattula 4.9.2020 



 

 

Liite 3. Tehty tietosuojailmoitus 
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