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Käsillä olevan tutkielman aiheena on uskottomuus ja petetyn osapuolen 
odotettu reagointi siihen. Tutkimuksen kohteena on parisuhde tietyssä 
ongelmatilanteessa sekä se miten petetty osapuoli erilaisen uskottomuuden 
kokee? Tutkielma soveltuu kaikkien ongelmasta kiinnostuneiden luettavaksi ja 
sen alueena sosiaalinen todellisuus sosiaalipsykologisen tiedekäsityksen 
näkökulmasta. 

Aineisto (n=86) kerättiin käyttämällä hyväksi eläytymismenetelmää. Vastaajat 
siis kirjoittivat pienen jatkotarinan kehyskertomukseksi kutsuttuun 
orientaatioon. Kehyskertomuksissa varioitiin uskottomuuden laatua 
(emotionaalinen vs. seksuaalinen) sekä pettäjän ja petetyn sukupuolta, koska 
tämä on ollut keskeisen evoluutiopsykologisen tutkimusperinteen merkittävin 
orientaatio. Aineiston analysointi tapahtui teoriavetoisen teemoittelun ja 
tyypittelyn avulla. Keskeisenä ideana oli saada aineistosta esiin se miten 
tarinoissa parisuhteelle käy. 

Keskeisin tutkimustulos on se, että vallitsevalle evoluutiopsykologiselle 
käsitykselle sukupuolista eroista reagoinnissa uskottomuuteen ei löytynyt 
vahvistusta. Erot syntyvät lähinnä siitä, että erilaiset uskottomuuden lajit 
tulkitaan vastaajien keskuudessa eri tavoin. Sen sijaan kehitettiin 
uskottomuuden episodinen malli, jolla on mahdollista kuvata 
uskottomuusepisodia monimutkaisena sosiaalisena ilmiönä. Parisuhteen jatkon 
kannalta ei olennaista ole niinkään uskottomuuden laatu vaan uskottomuuden 
seurauksena katoava luottamus parisuhteen osapuolten välillä vallitsevaan 
parisuhteen sopimukseen. Mikäli luottamus on mahdollista säilyttää, on 
parisuhdettakin mahdollisuus jatkaa.  

Tulosten pohjalta on mahdollista päätellä, että evoluutiopsykologinen 
tutkimusperinne on ongelmaa liikaa yksinkertaistava ja se perustuu 
perusteettomalle hyppäykselle eri käsitejärjestelmien välillä. Jatkossa onkin 
keskityttävä tutkimaan uskottomuutta monimutkaisena sosiaalisena ilmiönä ja 
pyrittävä edelleen kehittämään nyt esitettyä uskottomuuden episodista mallia. 
Myös uskottomuuden vaikutuksia ihmisen käsitykseen itsestään tulee 
tulevaisuudessa tarkastella sosiaalitieteellisin menetelmin. 



Prologi 

 

Käsillä olevaan tutkimukseen, tai siis sen aiheeseen, sain innostuksen 

kesätyöpaikallani kahvitauolla, kun kaksi työkaveriani keskusteli erään miehen 

lehtikirjoituksesta. Siinä mies valitti, että hänen vaimonsa on rakastanut 

toiseen mieheen ja hän ei halua tästä huolimatta jättää rakasta vaimoaan. 

Työkaverini pitivät miehen toimintaa ”munattomana” ja vääränä. Mieleeni 

nousi kysymys, mitä vastaavassa tilanteessa oikeasti tulisi tehdä? Onko 

olemassa jotain sääntöä siihen, kuinka pitäisi toimia saadessaan selville 

puolison pettäneen? Päätin selvittää tätä gradussani. Ja näin sai alkunsa 

tutustumiseni uskottomuuden maailmaan. Ja kyllähän sieltä sääntöjä löytyi, 

mutta ei kylläkään mitään yksiselitteistä toimintaohjetta.  

 

Edessänne on nyt matka uskottomuuden synkkään valtakuntaan. Sen aikana 

teille selviää, miten uskottomuutta on aiemman tutkimuksen valossa jäsennelty 

ja miten tämä tutkimus tähän aiempaan kenttää sijoittuu. Uskoakseni lukija voi 

jopa yllättyä, kuinka ”heppoisia” biologiaan perustuvat väitteet voivat olla ja 

toisaalta kuinka vahvasti sosiaalisia ilmiöitä on mahdollisuus puolustaa.  

 

Itseltäni matka olisi jäänyt tekemättä ilman tiettyjen henkilöiden tukea ja 

neuvoja. Haluankin kiittää vaimoani, joka siis oli kun työtä aloittelin nuori ja 

tyttöystäväni, graduseminaarin osallistujia sekä erityisesti sen vetäjää Vilma 

Hännistä. No man is an island, tämä pätee varsinkin gradun tekemiseen. Kiitos. 
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1. Johdanto 
 
Nykyään parisuhde koetaan siten, että sen kummallakin osapuolella katsotaan 

olevan yksinoikeus kumppaniinsa. Tämä pätee erityisesti sukupuolisuhteiden 

alueella. Ajatellun yksinoikeuden rikkominen on vakava petos, osoitus 

uskottomuudesta ja välinpitämättömyydestä ja se saa aikaan useita vakavia 

seuraamuksia, kuten Kirsi Kangas artikkelissaan (Kangas K. 2002, 41-42) 

toteaa: 

 

Uskottomuus rikkoo perheitä tehokkaammin kuin mikään muu parisuhde 

ongelma…Uskottomuuden tultua ilmi petetty puoliso kokee yleensä 

jonkinlaisen shokin, joka on psyykkinen suojautumiskeino. Tilanne muistuttaa 

äkillistä kuolemantapausta tai henkistä amputaatiota…sokkiin kuuluu viha, 

raivo, inho, hylkäämisenkokemus, häpeä, kostonhalu ja oman arvon menetys. 

(Kangas K. 2002, 41-42.) 

    

On selvää, että jos pettämisellä odotetaan olevan edellä kuvatun kaltainen 

vaikutus ihmisen hyvinvointiin, on se syytä ottaa tutkimuksen kohteeksi. 

Pettäminen saa aikaan huomattavan määrän inhimillistä kärsimystä ja saattaa 

johtaa jopa veritekoihin. Tämän lisäksi jatkuvasti lisääntynyt seksuaalinen 

vapaus ja vapaamielisyys ovat huomattavasti lisänneet mahdollisuutta 

seksuaaliseen kanssakäymiseen ja siten myös uskottomuuden todennäköisyys 

on kasvanut. On siis enemmänkin kuin perusteltua ryhtyä tutkimaan 

uskottomuutta ja sen seurauksia. Tämän lisäksi uskottomuus, ollessaan osa 

ihmisten välistä vuorovaikutusta, soveltuu mainiosti tutkittavaksi 

sosiaalipsykologisten käsitteiden ja tutkimusmenetelmien avulla.     

 

Toisaalta maailmalla on jo varsin paljon tutkittu uskottomuutta, sitä edes 

auttavia tekijöitä sekä myös itse uskottomuuden yleisyyttä. Tulokset ovat 

olleet lähinnä yhdentekeviä ja osin ristiriitaisiakin. Yleensä miehet ovat 

useammin uskottomia kuin naiset. Miesten ja naisten välinen ero on kuitenkin 

koko ajan kaventunut ja taitaa nykyään olla lähes olematon. Tilanteen 

arvioimista vaikeuttaa se, että eri tutkimuksissa on saatu hyvin erilaisia 
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tuloksia, eikä mitään luotettavaa mittausmenetelmää ole olemassa. Esimerkiksi 

miesten oletettu hanakkuus uskottomuuteen saattaa johtua vain siitä, että 

miehet haluavat innokkaammin raportoida syrjähyppyjään. Tutkimuksissa 

täytyy pitäytyä ihmisten omakohtaisissa arvioissa siitä, ovatko he harrastaneet 

seksiä parisuhteen ulkopuolella vai eivät. Eräässä yhteenvetoartikkelissa 

amerikkalaisista avioliitossa elävistä naisista 10 – 70 prosenttia oli ilmoittanut 

eri tutkimuksissa olleensa uskottomia. Toisin sanoen – kahdentoista 

tutkimuksen joukosta eräässä tutkimuksessa vain kymmenen prosenttia 

vastanneista naisista myönsi olleensa uskoton ja toisessa tutkimuksessa taas 

noin 70 prosenttia. Vastaavilla miehillä prosentit vaihtelivat 20:stä 66:teen 

(Thompson A. P., 1983.) 

 

Näistä luvuista ei voida päätellä juuri mitään, paitsi se, että kyseinen ilmiö, 

uskottomuus, on olemassa. Todellinen uskottomuuden määrä on varmaan 

jossain edellä esitettyjen lukujen välillä. Edelleen ongelman yleisyyden 

määrittämistä vaikeuttaa se, että nykyään ihmiset eivät enää elä elämäänsä 

vain yhden kumppanin kanssa. Seurustelua opeteltaessa, ja myöhemminkin, 

kumppania ollaan innokkaasti vaihtamassa. Ihmisillä saattaa siis olla 

uskottomuuden kokemuksia varhaisemmista parisuhteista, mutta ei nykyisen 

kumppanin kanssa. No, onneksi tässä tutkimuksessa ei yritetä määrittää ilmiön 

yleisyyttä. Tieto siitä, että ilmiö on olemassa ja tutkittavissa riittää.  
 

Uskottomuuteen myötävaikuttavista tekijöistä on kerätty myös monenlaista 

tietoa, mutta yleinen tulos on ollut se, että joku tutkijan etukäteen valitsemista 

mahdollisista syistä on saanut hieman enemmän kannatusta, kuin jotkut toiset. 

Tutkimuksissa käytetyt uskottomuutta selittävät muuttujat Thompson (1983) 

kategorisoi neljään ryhmään: 1) sosiaaliseen taustaan liittyvät tekijät, 2) 

avioliittoon liittyvät tekijät, 3) henkilökohtaiseen valmiuteen liittyvät tekijät ja 

4) sukupuoleen liittyvät tekijät. Tämän lisäksi B. P. Buunk & A. P. Bakker 

(1995) ovat onnistuneet osoittamaan, että uskottomaan käyttäytymiseen 

vaikuttavat ja sitä edes auttavat erilaiset tulkinnat tilanteeseen liittyvistä 

normeista (se, joka uskoo muiden harrastavan paljon suhteen ulkopuolista 

seksiä – deskriptiivinen normi – ja joka ajattelee, että kaverit eivät pidä sitä 

kovinkaan pahana – injunktiivinen normi – ryhtyy todennäköisemmin 
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toimintaa kuin se, joka ajattelee päinvastoin). Näistäkin tutkimuksista riittää 

nyt kyseessä olevaa tutkimusta varten tieto siitä, että uskottomuuteen 

vaikuttavat hyvin useat tekijät. Tässä tutkimuksessa oletetaan tylysti, että 

syistä riippumatta uskottomuutta esiintyy ja huomio keskittyy lähinnä siihen 

mitä tapahtuu uskottomuuden julkitulemisen jälkeen. Onko tavallisella Pentillä 

tai Pirjolla muuta mahdollisuutta kuin erota? Loputtoman katkerana 

pettäneelle puolisolle. 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa päätehtäväksi nousee siis sen selvittäminen, 

miten petetyn osapuolen tulee yleisen käsityksen mukaan toimia? Mitä 

mahdollisuuksia hänelle oletetaan jäävän kaiken kurjuuden keskellä? Mitä 

pitäisi tehdä, mikä on oikeaa toimintaa? Onko suhdetta mahdollista jatkaa? 

Kysymyksiin vastaamalla pyrin saamaan ymmärrystä siihen, mitä pettäminen 

parisuhteen kannalta merkitsee tai siis mitä sen pitäisi merkitä? Tutkimus ei 

pyri menemään yksilön ”pään sisään”, vaan pyrkii kulttuurisia toimintamalleja 

tutkimalla selvittämään, millaista sosiaalista ja yhteisesti jaettua tietoa 

yksilöillä on hallussaan silloin, kun he joutuvat petetyksi ja miten tämä 

muuttuu yksityiseksi ja ainutkertaiseksi toiminnaksi kun se yhdistyy henkilön 

käsitykseen itsestään? Tämän avulla saadaan toivottavasti aikaan oivalluksia 

siitä, mikä ihmistä todellisessa petetyksi tulemisen tilanteessa ohjaa: 

psykologiset tilat vai sosiaalisesti jaetut toimintasäännöt?  

 

Edellä mainitun tehtävän lisäksi pyrin tutkimuksessani kyseenalaistamaan 

evoluutiopsykologiset näkemykset siitä, että mustasukkaisuudessa olisi jotain 

sukupuoleen perustuvia eroja, jotka olisivat selitettävissä ihmisen evoluutiosta 

käsin. Tämä on mahdollista, mikäli pystyn osoittamaan, että 

evoluutiopsykologisia näkemyksiä kannattavien tutkijoiden tutkimuksissaan 

aikaan saadut erot johtuvat lähinnä heidän käyttämistään menetelmistä ja 

virheellisistä tulkinnoista. Uskoakseni pystyn osoittamaan, että eri 

uskottomuuden lajien (emotionaalinen ja seksuaalinen) välillä on eroa vain 

evoluutiopsykologien mittauksissa (esimerkiksi koehenkilöt sekoittavat 

rakkauden ja seksin, jolloin rakkautta sisältävä uskottomuus on tietenkin 

ahdistavampaa, koska se sisältää kaikki yhteiselon osa-alueet). Jos eroja 

kuitenkin löytyy, tulee tarkastella lähemmin, mistä eroavaisuus voisi johtua. 
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Tällöin olemme tietenkin myös pakotettuja hyväksymään 

evoluutionäkemykseen perustuvan tulkinnan asioiden suhteesta. Tämä siis 

siinä tapauksessa, jos en pysty osoittamaan mitään toista pätevää tulkintaa. 
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2. Teoriaperusta 
 
Tällä hetkellä uskottomuuden tutkijoiden huomio on pääsääntöisesti 

keskittynyt vuonna 1992 Bussin ja kumppaneiden julkaisemaan tutkimukseen 

uskottomuuden aiheuttaman ahdistuksen eroista miehillä ja naisilla. Tätä 

tutkimusta on toistettu useaan otteeseen ja tuloksia on sekä puolesta että 

vastaan. Perusajatuksena on, että evoluution tuloksena miehet ja naiset 

ahdistuvat eri tavalla uskottomuuden eri lajeista. Alkuperäisessä artikkelissa 

Buss & ym.(1992) esittävät, että koska mies ei voi koskaan olla varma 

isyydestään ja nainen voi aina olla lähes sataprosenttisen varma äitiydestään, 

on kehityksen kuluessa naisille ja miehille kehittynyt erilaisia tapoja turvata 

omien jälkeläistensä tulevaisuus. Isyyden varmistaminen on miehille tärkeää, 

koska muuten he voivat uhrata resurssejaan väärän geeniperimän omaavaan 

jälkeläiseen. Tästä syystä miehen on erittäin tärkeää valvoa, että vain yksin 

hänellä on tilaisuus ryhtyä isäksi. Tästä juontaa juurensa miehinen 

mustasukkaisuus, joka aiheuttaa erityistä ahdistusta silloin kun havaitaan, että 

puoliso on ollut tai hänen kuvitellaan olevan seksuaalisessa kanssa käymisessä 

jonkun toisen miehen kanssa. (Buss & ym. 1992.) 

  

Naisilla puolestaan ei ongelmana ole äitiydestä varmistuminen vaan se, että 

joku ts. mies mahdollistaa jälkeläisen onnistuneen kasvattamisen ja auttaa 

siihen tarvittavien resurssien löytämisessä. Tästä syystä miehen 

emotionaalinen uskottomuus on naiselle kaikkein kovin paikka, koska se 

saattaa olla osoitus miehen halusta panostaa johonkin toiseen naiseen. Näiden 

ajatusten pohjalta Buss ym. arvelivat, että naiset ahdistuvat enemmän 

puolisonsa emotionaalisesta uskottomuudesta ja miehet enemmän puolisonsa 

seksuaalisesta uskottomuudesta. Näiden hypoteesien pohjalta tehtyjen 

tutkimusten tulokset olivat tutkijoiden oletusten mukaiset. Miehistä noin 60 % 

piti seksuaalista uskottomuutta ahdistavampana kuin emotionaalista 

uskottomuutta ja naisista vain 17 %. Emotionaalisen uskottomuuden 

suurimmaksi ahdistuksen lähteeksi valitsi 83 % naisvastaajista ja miehistä 60 

%. (Buss & ym. 1992.) 
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Edellä mainitun tutkimuksen innoittamana ja tulosten kasaantuessa tästä 

tutkimushaarasta on kehittynyt seksuaalistrategioiden teoria (Sexual strategies 

theory), joka keskittyy seksuaalisuuteen liittyviin evolutionaarisiin 

prosesseihin. Bussin omin sanoin: 

 

Eliöillä, jotka hoitavat uusintamisensa seksuaalisesti, ei mikään alue ole niin 

tiukasti kytketty lajikehitykseen kuin seksuaalisuus. Koko lajikehityksen 

historian ajan mies ja nainen ovat joutuneet kohtaamaan, seksuaalisuuden 

alueella, erilaisia ongelmia sopeutumisen ja selviytymisen kannalta. 

Seksuaalisten strategioiden teoria esittää selityksen näille ongelmille ja esittää 

näkemyksen, jonka mukaan, ihmisen seksuaalisuuden psykologia on 

monimuotoinen mekanismien kokonaisuus, joka on kehittynyt ratkaisuista 

edellä mainittuihin selviytymisen ongelmiin. Tästä analyysista seuraa useita 

erityisiä ennustuksia koskien ihmisen seksuaalisuutta. Nämä sisältävät 

selityksen sukupuolisille eroille halukkuudessa seksuaaliseen moninaisuuteen, 

ominaisuuksissa joita arvostetaan sekä lyhyt- että pitkäaikeisissa 

elinkumppaneissa, kontekstisidonnaiset muutokset elinkumppaneiden 

suosimisessa, seksuaalisen mustasukkaisuuden luonne, taktiikat, jotka ovat 

tehokkaita puolison lumoamiseen ja tämän kiintymyksen ylläpitämisessä sekä 

seksuaalisten konfliktien syyt miesten ja naisten välillä. (Buss 1998.) 

Suomentanut KH. 

 

Teoria siis käsittelee evoluution kannalta kaikkea seksuaalisuuteen liittyvä 

toimintaa. Ihmisen toiminta nähdään pitkälti biologisesti määrättynä. 

Kulttuuri, sosiaaliset tekijät sekä se tosiasia, että ihminen on toimintaansa 

tietoisesti ohjaava subjekti jäävät vaille huomiota ja samalla myös vaille 

selitystä. Omasta mielestäni teoria on näistä puutteista johtuen lähes 

käyttökelvoton, eikä se kykene selittämään tyhjentävästi ihmisen seksuaalista 

toimintaa. Teorian pohjalta on toki pystytty laatimaan ennusteita ihmisten 

seksuaalisesta toiminnasta ja nämä ennusteet ovat saaneet jopa vahvistusta 



7 

teorian ohjaamassa tutkimuksessa. Teoria on kuitenkin saatu aikaan tekemällä 

liian rohkeita yleistyksiä biologisesta sosiaaliseen todellisuuteen ja 

päinvastoin. Tästä syystä sen avulla tehdyt tulkinnat uskottomuudesta ja 

sosiaalisesta toiminnasta eivät mielestäni voi olla kovinkaan valideja. Tulen 

tässä tutkimuksessa esittämään vaihtoehtoisen tavan tulkita saatuja tuloksia.   

 

 

2.1. Evoluutioteoriaan liittyviä ongelmia 

 

Mielestäni seksuaalistrategia teoria – ja eritoten sen mustasukkaisuudessa 

ilmenevien sukupuolisten erojen evoluutiohypoteesin – saa keskeisen 

todistusvoimansa tuloksista, joita Buunk ym.(1996) saivat tutkiessaan eri 

kulttuureissa (Alankomaat, Saksa ja USA) esiintyviä sukupuolisia eroja 

mustasukkaisuutta laukaisevissa tekijöissä. Tulokset olivat ainakin heidän 

mukaansa identtiset Bussin (1992) saamiin tuloksiin nähden. Tämä heidän 

mukaansa todistaa, että kulttuuri ei vaikuta seksuaalisuuteen vaan ainoastaan 

geenit ja muut biologiset tekijät (ts. evoluutio-hypoteesi). 

 

Vaikuttaa vakuuttavalta, mutta tulokset eivät kestä lähempää tarkastelua, eikä 

niitä näin ollen voida pitää todisteena minkään teorian oikeellisuudesta. 

Vaikka tulokset ovat lähes samanlaiset, ne eivät silti olleet täysin identtiset. 

Eroja on ja varsinkin saksalaisten miesten taipumus olla ahdistumatta partnerin 

seksuaalisesta uskottomuudesta (vain n. 30 % miehistä osoitti ahdistuvansa 

enemmän seksuaalisesta uskottomuudesta) on erityistä huomiota vaativa 

seikka.  

 

Eron ja sen syyn tärkeyden tekee merkittäväksi Katz Rothmanin (2003) 

huomio väestöistä ja niiden eroista. Hänen mukaansa väestöt ovat keskenään 

enemmän toistensa kaltaisia kuin ihmiset väestöjen sisällä ts. geneettinen 

muuntelu on voimakkaampaa väestön yksilöiden kuin väestöjen kesken. (Katz 

Rothman 2003, 102 -103). 
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Bussin ja evoluutiohypoteesin kannalta tämä on musertava tieto. Tulosten 

tulisi olla täysin identtiset, jotta niiden voitaisiin katsoa johtuvan geeneistä tai 

evoluutiosta. Ainoa selitys tutkimuksissa esiintyville eroille ovat erot 

kulttuureissa ja sosiaalisissa tekijöissä, koska sama evolutiivinen prosessi ei 

ole voinut tuottaa kansallisuuksien välisiä eroja. Pelkät yksilölliset erot 

geeneissä eivät voi selittää saksalaisten miesten laimeaa suhtautumista 

seksuaaliseen uskottomuuteen, jos otoksen ajatellaan olevan kattava.  

 

Puhtaan tilastollisesti ajatellen kansojen piirteet syntyvät, kun yksilöiden erot 

yhdistetään ja keskimääräistetään. Tästä syystä Saksassa ja Yhdysvalloissa 

pitäisi saada geenien osalta samoja tuloksia, kun otos on riittävä. Biologiankin 

alueella yksilölliset erot tasaantuvat, kun yksilöitä otetaan tutkimukseen 

riittävä määrä. Tässä tilanteessa saksalaisten miesten vähäinen ahdistus johtuu 

siis joko vinoutuneesta otannasta tai sitten siitä, että myös kulttuuri ja 

sosiaaliset tekijät vaikuttavat ihmisten seksuaaliseen toimintaan. 

Evoluutiohypoteesin kannattajien on siis pakko tunnustaa, että myös ihmisen 

tietoinen toiminta ja sosiaalis- kulttuuriset tekijät vaikuttavat ihmisen 

seksuaaliseen käyttäytymiseen ja siinä ilmeneviin sukupuolisiin eroihin. Ikävä 

on, että tämän tosiseikan tunnustaessaan he joutuvat luopumaan koko 

hypoteesista. Tämä siksi, että jos toiminta tai sukupuolten väliset erot eivät ole 

tiukasti biologisesti määrättyjä (esim. kuten silmien väri), ei niiden 

selittäminenkään biologisilla tekijöillä ole enää mielekästä.  

 

 

2.2. Lisää ongelmia 

 

Itsehavainnointiteoria lähtee liikkeelle siitä, että tunteet eivät saa aikaan 

toimintaa vaan päinvastoin. Toiminta saa aikaan tunteita. Tunne on seurausta 

automaattisista reaktioista, joita ilmaantuu, kun ihminen reagoi johonkin 

tiettyyn kontekstiin. Tunne on itse asiassa ainoa tieto, jonka ihminen 

mainituista automaattisista reaktioista saa. Tunne on tällöin keskeinen osa 

toiminnan ohjausta. Sen avulla tiedetään, että jotain on tapahtumassa ja 
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tapahtumat saadaan tietoisen kontrollin alle. Esimerkiksi ilman vihan tunnetta 

emme todennäköisesti pystyisi kontrolloimaan vihanpurkauksiamme, vaan 

olisimme täysin automaattisten vihareaktioiden armoilla. Tietoinen tunne 

vihasta, antaa meille kuitenkin mahdollisuuden havaita nuo reaktiot ja estää 

haitallinen käyttäytyminen. (Laird & Apostoleris 1996, 285 -298.) 

 

Itsehavainnointiteoriaan perustuva näkökulma antaa oivan mahdollisuuden 

kontrolloida tunteita. Tämä on mahdollista siksi, että osa automaattisista 

reaktioista on opittuja ja vain osa tiukan biologisesti määräytyviä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus muokata näitä reaktioita omalla 

tietoisella toiminnallamme. Näin tehdessämme muutamme myös tunteitamme. 

Toisin sanoen: muuttaessamme tapaa jolla toimimme, muutamme samalla 

tunteitamme. Tämä on todettu tehokkaaksi itsekontrollin muodoksi ja sitä 

käytetään hyväksi useissa eri terapioissa. (Laird & Apostoleris 1996, 285 -

298.) 

 

Ihmisten välillä on kuitenkin yksilöllisiä eroja sen suhteen, kuinka tehokkaasti 

käyttäytymisen muuttaminen vaikuttaa koettuihin tunteisiin. Tämä johtuu 

eroista siinä mihin reagoidaan. Jos ihminen on herkkä reagoimaan ulkoisiin, 

tilanteellisiin vihjeisiin, hänen on vaikeampi kontrolloida tunteitaan omalla 

käyttäytymisellään kuin ihmisen joka reagoi herkemmin omiin, itse 

tuotettuihin vihjeisiin ts. omaan käyttäytymiseen. (Laird & Apostoleris 1996, 

285 -298.) 

 

Edellä esitetty teoria antaa useita keinoja arvostella evoluutiopsykologien 

tapaa jäsentää mustasukkaisuutta. Itsehavainnointiteoreetikkojen mukaan 

tunteessa tai sen aikaansaamissa reaktioissa on aina mukana myös opittuja 

reaktioita. Tunteeseen vaikuttaa siis aina myös oppimisen tuloksena 

automatisoituneet tavat reagoida johonkin tiettyyn kontekstiin. Tämä tarkoittaa 

automaattisesti myös sitä, että jokaiseen tunteeseen vaikuttaa aina myös ei-

biologisia tekijöitä. Tämä tekee täysin mahdottomaksi selittää esim. 

mustasukkaisuus ja siinä ilmenevät sukupuolten väliset erot biologisen 

evoluution avulla. Itsehavainnointiteorian pohjalta voidaan yksinkertaisesti 

todeta, että tutkimusasetelmansa avulla Bussilla (1992) ei ole ollut mitään 
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keinoja eritellä sitä, mikä osa reaktioista – jotka siis saivat aikaan 

mustasukkaisuuden tunteen – olivat biologista perua ts. evoluution aikaan 

saamaa ja mikä osa reaktiosta oli opittua ts. sosiaalisen elämän aikaan saamaa. 

On siis enemmän kuin oikeutettua väittää, että Bussin esittämät väitteet 

evoluution vaikutuksesta mustasukkaisuuteen ovat parhaimmillaankin vain 

huonosti perusteltuja osatotuuksia.  

 

Edellä esitetyt tosiasiat koskien evoluutiopsykologien hypoteesien puutteita 

ovat jo vakavasti – ainakin omasta mielestäni – horjuttaneet hypoteesien 

uskottavuutta. Itsehavainnointiteoria varsinkin antaa jo viitteitä siitä, mikä 

hypoteeseissa todella on vialla, mutta sekään ei täysin aukottomasti kykene 

murtamaan evoluutioon perustuvien selityksien uskottavuutta. Se antaa kyllä 

vihjeitä siitä, että emme voi olla täysin varmoja siitä, mitä tutkimuksissa on 

mitattu, mutta sen avulla ei oikeastaan päästä evoluutiota koskevien väitteiden 

taakse. Lopulliseen evoluutiohypoteesien uskottavuuden pienentämiseen 

tarvitaan vielä yhdenlaista teoriaa tai oikeammin filosofista 

maailmankatsomusta, nimittäin Rom Harrén ajatuksia inhimillisen 

todellisuuden luonteesta (Harré 1983). Harrén avulla uskon pystyväni 

osoittamaan, että koko evoluutio-hypoteesi perustuu vääränlaisiin 

olettamuksiin, eivätkä evoluutio-psykologit voi itse asiassa tietää mistä heidän 

keräämänsä ”tieto” kertoo ja mitä se tarkoittaa. 

 

Harré (1983, 5) esittää, arvostellessaan erästä tutkimusta, että eri 

käsitejärjestelmien rinnastaminen toisiinsa on erittäin ongelmallista. Silti 

evoluutiopsykologit huoletta yhdistävät biologian, psykologian ja 

vuorovaikutustieteiden käsitteitä ilman, että he mitenkään tutkivat sitä, miten 

nuo käsitejärjestelmät sopivat yhteen. Täysin toinen seikka on vielä se, 

voidaanko tuloksia - joita on saatu toisessa käsitejärjestelmässä 

(psykologien/sosiaalinen) - käyttää päätelmien tekoon toisessa 

(biologinen/evoluutio). Tai päinvastoin. Minulle ei ole selvinnyt minkälaista 

analyyttistä mallia evoluutiopsykologit käyttävät, mutta tällä hetkellä minusta 

näyttäisi siltä, että he suorittavat perusteettoman hyppäyksen eri 

käsitejärjestelmien välillä. Toisin sanoen he eivät pysty millään tavalla 

osoittamaan sitä, miten geeni- tai solutason muutoksista syntyy jotain 
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psykologista tai sosiaalista. Edelleen päinvastoin, tutkimuksissaan he käyttävät 

selvästi sosiaalisen todellisuuden alaan kuuluvia ärsykkeitä, mutta he eivät 

mitenkään kykene osoittamaan sitä, mikä on se kausaalinen yhteys, joka 

mahdollistaa sosiaalisten ärsykkeiden pitämisen empiirisinä todisteina 

biologisten prosessien olemassaolosta tai itse asiassa todisteina siitä, että jotain 

evoluutioon liittyvää on joskus tapahtunut. Meille esitetään jotain ikään kuin 

se olisi empiiristä, vaikka tosiasiassa esitetään vain tutkimattomia metafyysisiä 

moraalisia ts. poliittisia etukäteisoletuksia. Yhteys biologiasta psykologiaan tai 

sosiaalisen todellisuuden alueelle on vain tutkimaton olettamus. (Harré 1983, 

5.) 

 

Evoluutiopsykologit tekevät siis perusteettomia päätelmiä. Itse asiassa 

kyseessä on vieläpä kehäpäätelmä. Psykologisten ilmiöiden olemassaoloa 

selitetään biologisilla ilmiöillä, joiden olemassaolosta nämä psykologiset 

ilmiöt puolestaan ovat todiste. Ja välissä on vain raskaasti ladattuja moraalisia 

etukäteisoletuksia.  

 

Miksi sosiaalisen todellisuuden ilmiöistä on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä 

biologisten ilmiöiden olemassa olosta tai niiden luonteesta - tai miten 

biologisten prosessien kautta on mahdotonta selittää emootioita, esimerkiksi 

mustasukkaisuutta? Ensimmäinen huomioitava tosiasia on se, että vaikka 

kaikki inhimillinen toiminta perustuukin joihinkin välttämättömiin biologisiin 

prosesseihin, ne eivät silti millään muotoa voi olla vastuussa noiden 

inhimillisten prosessien sisällöstä. Se, minkälainen tietokone meillä on, ei 

määrää sitä minkälaisia ohjelmia voimme sillä suorittaa – toisin sanoen: 

elämämme biologinen perusta ei määrää sitä minkälaisia ihmisiä olemme. 

Tämä jo siitäkin syystä, että määritelmät siitä millaisia olemme, ovat aina 

sosiaalisesti muodostuneita. Voimme kuvata itseämme ja toisamme vain 

tavoilla jotka ovat yleisesti tunnustettuja, muuten emme tule 

ymmärretyksi.(Harré 1983, 123, 241- 246.) 

 

On selvää, että emootiot, kuten mustasukkaisuus, saavat aikaan biologisia 

reaktioita, mutta niistä ei voida päätellä mitään tuon tunteen kokemisesta tai 

alkuperästä, koska tunne on omien biologisten tilojen tulkintaa suhteessa 
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vallitsevaan moraaliseen järjestykseen. Tarvitaan siis runsaasti tietoa erilaisista 

sosiaalisista faktoista, jotta voimme sanoa kokevamme jotain tiettyä tunnetta ja 

loppujen lopuksi, kuten myös itsehavainnointi teoria antoi ymmärtää 

(perustuen tosin täysin erilaisiin lähtökohtiin), vallitseva moraalinen järjestys 

saa tunteen aikaan. Moraalijärjestys on siis vastuussa siitä, miten kukin yksilö 

tunteensa kokee ja tulkitsee. Tärkeätä ei siis ole sen tutkiminen, miten biologia 

saa aikaan tunteet, vaan miten moraalijärjestys ohjaa ihmisten käsitystä 

oikeanlaisista tunteista tietyssä tilanteessa. Mitä on sopiva tuntea ja miten se 

voidaan ilmaista. Ei siis ole järkevää väittää, että evoluutio on saanut miehet ja 

naiset reagoimaan eri tavalla, kun ilmeinen syy tähän eroon löytyy 

vallitsevasta moraalijärjestyksestä.  Miehisyys ja feminiinisyys tarjoavat lähes 

luonnollisen hyveiden joukon, joiden varaan moraalinen järjestys voidaan 

rakentaa.  (Harré 1983, 123, 241- 246.) 

 

Eroja ei siis kannata lähteä perusteettomasti etsimään biologiasta, kun ne ovat 

perusteltavissa olevin keinoin löydettävissä sosiaalisen todellisuuden alueella. 

Tärkeäksi tutkimuksen kohteeksi nouseekin nyt se, mikä on biologian ja 

sosiaalisen suhde?  

 

Eläytymismenetelmällä kerätty aineisto antaa avoimuutensa ja runsautensa 

puolesta mahdollisuuden tämän suhteen tarkempaan erittelyyn. Mitään 

analogiaa biologisesta sosiaaliseen tuskin sen avulla kykenee rakentamaan, 

mutta sen osittain kokeellisen asetelman johdosta on mahdollista verrata eri 

pettämisen lajeja keskenään ja tätä kautta saada, vastaajaa pakottamatta, tietoa 

suhtautumisesta erilaisiin uskottomuuden muotoihin. Uskoakseni on jopa 

mahdollista esittää uusi tulkinta mahdollisille eroille reagoinnissa ja tämän 

kautta on mahdollista häivyttää biologia kokonaisuudessaan ahdistuksen 

selittämisestä.  

 

Toisaalta eläytymismenetelmällä kerätty aineisto antaa mahdollisuuden myös 

luoda vaihtoehtoisia tulkintoja mahdollisesti havaituille eroille. Juuri runsaus 

on tässä kohdassa aineiston valtti. Saadaan selville mistä uskottomuuden 

lajista vastaaja ahdistuu, ja mikä tärkeintä, saadaan selville myös miksi. Enää 

ei tarvitse päätellä biologisen olemassaoloa psykososiaalisesta vaan ihminen 
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voi tarkasti kertoa mitä tapahtuu. Tämä mahdollistaa biologian häivyttämisen 

sille kuuluvalle paikalle eli alustaksi jossa ihmisen sosiaalisuus ja siis 

tiedostettu todellisuus saa kukoistaa. 

 

Tässä tutkimuksessa tulen esittämään omaan aineistooni perustuvan analyysin 

reagoinnista erilaiseen uskottomuuteen. Tämän jälkeen evoluutiohypoteesi 

sopii vain uskottomuustilanteen peruserotteluun. Lisäksi tulen myöhemmin 

vielä esittämään joitakin evoluutiopsykologiseen ajatteluun liittyviä ongelmia. 
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3. Aiemmat tutkimukset 
 

Puolison reagointia uskottomuuteen on tutkittu maailmalla lähinnä tilastollisin 

menetelmin, enkä ole löytänyt ainuttakaan tutkimusta, jossa ongelma olisi 

määritelty siihen tapaan kuin tässä tutkimuksessa. Viimeaikainen tutkimus on 

keskittynyt lähinnä sen pohdintaan, minkälainen uskottomuus saa aikaan 

eniten ahdistusta ja mistä tämä suurin ahdistuminen johtuu. Yleisesti 

tutkimuksissa on eritelty kolme erilaista uskottomuuteen liittyvää tutkimuksen 

aluetta, joihin tutkimus on kohdistunut. Näitä ovat  

 

1. uskottomuuteen vaikuttavat syyt,  

2. itse uskottomuus ts. mikä on uskottomuutta ja mikä ei, sekä 

3. uskottomuuden aikaansaamat seuraukset 

 

D. Weis:n ja J. Feltonin (1987) tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, 

minkälainen käytös olisi sopivaa, jos vastaajan puoliso olisi pitkällä matkalla 

ja hänen naapurissaan asuisi samassa tilanteessa oleva vastakkaista sukupuolta 

edustava henkilö. Tässä tutkimuksen kohteena on selvästi itse uskottomuus. 

Noin 80 prosenttia piti sopivana viettää yhteinen ilta naapurin olohuoneessa, 

mutta enää 30 prosenttia vastaajista hyväksyi tanssimisen stereoiden tahtiin. 

Vain kaksi prosenttia vastaajista hyväksyi seksuaalisen kanssakäymisen. Parit 

joutuvat siis aktiivisesti neuvottelemaan hyväksyttävän, suhteen ulkopuolisen 

kanssakäymisen rajat ja ongelmia saattaa ilmaantua jo kauan ennen kuin 

lähestytään seksuaalista kanssakäymistä. (D. Weis ja J. Felton 1987.) 

 

Neuvottelu koskee tietenkin vain kulttuureja, joissa naisella on suhteellisen 

tasa-arvoinen asema suhteessa miehiin. Tämä tulee hienosti osoitetuksi 

tutkimuksessa, jossa yhtenä osana vertailtiin eri-ikäisten ja erilaisesta 

taloudellisesta itsenäisyydestä nauttivien naisten mahdollisuuksia vastata 

miestensä seksuaaliseen uskottomuuteen. Vain ne naiset, jotka kykenivät 

elättämään omalla työllään itse itsensä, pitivät miehensä jättämistä oikeutenaan 

tämän ollessa uskoton. Muiden naisten oli valittava toisia keinoja, eikä miehen 

jättäminen ollut niistä yksi, vaikka nuoremmat meksikolaiset naiset olivat jo 
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omaksuneet aviollisen yksinoikeuden periaatteen, jolloin miehen uskottomuus 

oli todellinen loukkaus liittoa ja naista kohtaan. Tässä taloudellinen riippuvuus 

miehestä estää naista selvästi toimimasta ja samalla myös tekee 

mahdottomaksi todella vaikuttaa miehen käyttäytymiseen (Hirsch & ym., 

2002.) 

 

On olemassa myös vastakkainen näkemys (W. Jankowiak ym. 2002). W. 

Jankowiak ja kumppanit analysoivat pettämisen seurauksia 66 eri kulttuurissa. 

Heidän tutkimuksensa mukaan sekä naiset että miehet ovat yhtä hanakoita 

valvomaan ja säätelemään puolisonsa seksuaalista ja muutakin elämää. Miehet 

tekevät tämän hieman väkivaltaisemmin, mutta naisillakin on tapoja asettaa 

miehensä vastuuseen. Esimerkiksi Thaimaassa on useita lääkäreitä, jotka ovat 

erikoistuneet irtileikatun peniksen paikoilleen ompelemiseen. Tämä on osoitus 

siitä, että jos puoliso liian innokkaasti hyppää ilotaloissa, nainen ei suostu sitä 

toimettomana katsomaan. Yleisesti tutkimuksessa erotettiin juuri nämä itseä 

auttavat keinot, mutta muita mahdollisuuksia olivat vetoaminen julkiseen 

yleisöön, siis mahdollinen miehen julkinen häpäisy tai vetoaminen 

korkeampaan auktoriteettiin, jotta mies saisi virallisen rangaistuksen.  

 

Jankowiak ym. (2002) päätyivät tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että 

ympäri maailman sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset keinot säädellä 

puolisonsa käyttäytymistä. Heidän mielestään ei todellakaan voida puhua 

Bourdieun olettamasta maailmanlaajuisesta miehisestä ylivallasta, joka saa 

naiset välinpitämättömiksi miestensä seksiseikkailuille (ks. W. Jankowiak ym. 

2002). Tästä osoituksena on kirjoittajien mukaan se, että antropologit eivät ole 

raportoineet yhtäkään tapausta, jossa aviomies olisi osallistunut 

joukkoraiskaukseen, jonka kohteena on hänen oma vaimonsa. Mielestäni on 

olemassa kuitenkin merkittävä epätasa-arvo naisten ja miesten välillä. 

Petollinen nainen useissa kulttuureissa saa kuolemantuomion 

uskottomuudestaan silloin, kun mies vain joutuu vaimonsa haukkumaksi tai 

saa heimopäällikön tiukkasanaisen nuhtelun. Lisäksi useissa kulttuureissa 

yksin elävä nainen on täysin arvoton olento, varsinkin jos hän on jättänyt 

miehensä. Mies puolestaan voi huoletta mennä uusiin naimisiin ja aloittaa 

uuden parisuhteen. Tämän kaltaisen epäsuhdan vallitessa ei todellakaan voida 
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väittää, että naisilla olisi käytössään saman kaliiberin keinoja, kuin miehillä, 

reagoida puolison uskottomuuteen.   

 

Käsillä olevan pro gradu- tutkielman kannalta tärkein tutkimus on vuonna 

1992 Buss’n ja kumppaneiden julkaisema tutkimus, jossa uskottomuudesta 

aiheutuva ahdistus liitetään evoluution ansiosta miehillä ja naisilla 

uskottomuuden eri alueisiin. Tämä kävi ilmi jo edellisessä luvussa, mutta 

esittelen tässä vielä hieman tuosta artikkelista virinnyttä keskustelua. Tällä 

hetkellähän D. Buss on kirjoittanut aiheesta jo ainakin kolme kirjaa, jotka 

kaikki käsittelevät sukupuolisia eroja eri seksuaalisuuden osa- alueilla. 

Tutkimuskenttä onkin tällä hetkellä jakautunut aika tiukastikin kahteen leiriin. 

On tutkimuksia, joissa löydetään vahvistusta Buss:n ym. väitteille (esim. R. E. 

Cramer 2001.) 

 

Tämän lisäksi löytyy tutkimuksia, jotka löytävät vahvistusta sille, että Buss 

ym. (1992) väitteet eivät pidä paikkaansa. Toisin sanoen he yrittävät kumota 

Buss & ym:n väitteet. Yksi sellainen on DeStenon ja Saloveyn tutkimus 

(1996), jossa osoitettiin, että vastatessaan emotionaalisen uskottomuuden 

olevan ahdistavampaa näin vastaavat yksilöt samalla olettivat emotionaalisen 

uskottomuuden implikoivan seksuaalista uskottomuutta ja tästä johtuen 

kyseessä oli väärä dikotomia useiden yksilöiden kohdalla. Uskottomuuden 

jakaminen emotionaaliseen ja seksuaaliseen elementtiin ei siis ollut aivan 

yksinkertaista. Se siis toimi tutkijan mielessä paremmin kuin vastaajien. 

 

Aiemmassa luvussa esittelin jo evoluutionäkemyksen ongelmia, mutta kaiken 

edellä mainitun lisäksi kaikkea seksuaaliseen evoluutioon keskittyvää 

tutkimusta vaivaa liiallinen individualismi ja nykyisen vallitsevan järjestyksen 

ottaminen vallitsevana biologisena faktana. Ihminenhän on kuitenkin 

laumaeläin.  Kuinkahan evoluutionäkemys sopii tiiviiseen heimokulttuuriin, 

jossa heimon olemassaolo on kaiken ensisijaisinta? Silloin ei ole tärkeää onko 

lapsen isä maisemissa, kun koko heimo huolehtii jälkeläisistä. On vaikea 

uskoa, että luolamiehet olisivat asuneet ydinperheissä luolayksiöissään ja 

itsekkäästi huolehtineet vain omista jälkeläisistään.  
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Todennäköisempää on, että jälkeläisten tuottaminen on hoidettu jollain muulla 

tavalla kuin intiimillä parisuhteella. Yhteisöllisestä näkökulmasta on vaikea 

ymmärtää sitä, miten mustasukkaisuuden on ollut mahdollista kehittyä 

ympäristössä, jossa on ollut runsaasti mahdollisuuksia paritteluun ja 

jälkeläisistä on huolehdittu tarpeen mukaan koko yhteisön toimesta.  

 

Masai-heimon eshoto- rituaali on tästä hyvä esimerkki. Siinä kaikki heimon 

nuoret soturit, opittuaan masai- miehen velvollisuudet heimoaan kohtaan, 

vetäytyvät heimon nuorten naisten kanssa puiden katveeseen harrastamaan 

seksuaalista hurjastelua usean päivän ajan. Näin heistä tulee miehiä ja heimon 

täysivaltaisia jäseniä. Ehkäisystä ei puhuta, vaikkakin rituaalista ollaan 

nykyään luopumassa aids-vaaran takia. Tällaista rituaalia olisi varmaan vaikea 

toteuttaa, jos mustasukkaisuus olisi suuri ongelma. Tältä pohjalta voidaankin 

mielestäni vetää johtopäätös, että mustasukkaisuus ei ensisijaisesti johdu 

evoluutiosta, vaan tietystä kulttuurisesta tavasta järjestää parisuhteet 

yksinoikeuden (exclusivity) periaatteen varaan. 

 

Yleensäkin evoluution kanssa puuhastelevat tutkijat ovat aika hanakoita 

tekemään myyviä tulkintoja evoluutioteorian ja saamiensa tulosten suhteista. 

Hiljattain raportoitiin tutkimuksesta, jossa todettiin naisten suosivan 

kumppaneinaan miehiä, joilla on halukkuutta riskien ottamiseen. Tämän 

todettiin johtuvan siitä, että riskejä ottava puoliso todennäköisesti selviää 

paremmin hengissä ja pystyy tarjoamaan elämiselle paremmat puitteet kuin 

riskejä ottamaton mies. Evoluution tutkijat ovat täysin jättäneet huomioimatta 

sen, että pitää valita sosiaalisesti hyväksyttävä riski, mikäli haluaa olla suosittu 

naisten keskuudessa. Sydäntautiriskin ottaminen (ylipaino yms.) tuskin 

herättää vastakkaisen sukupuolen kiinnostusta.  

 

Edellä on esitetty vain raapaisu uskottomuuteen liittyvästä tutkimuksesta, 

mutta koska ne toistavat toinen toisiaan eli keskittyvät lähinnä etsimään 

väitteitä evoluutiohypoteesien puolesta tai vastaan, on muutaman 

keskeisimmän tutkimuksen esittely tämän tutkimuksen kannalta riittävää. 

Arvioin tässä vielä aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä, jotta 

lukijan olisi helpompi myöhemmin arvostella omia valintojani.  
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Keskeisiltä osin aiempi tutkimus on perustunut vastaajan mielikuvitukseen ja 

laboratoriomittauksiin. Tutkimushenkilöiden on pitänyt kuvitella saavansa 

tietää, että heidän puolisonsa on pettänyt heitä (emotionaalisesti tai 

seksuaalisesti) ja sitten he ovat kuvitelleet miten he todennäköisesti siihen 

reagoisivat. Tämän jälkeen vastaajan syke ja ihon sähkönjohtavuus on mitattu 

ja näitä lukemia on verrattu perustilassa mitattuihin arvoihin. (esim. Buss ym.  

1992, Buunk ym. 1996, Buunk B. P. & Bakker A. B. 1997, Cramer, R. E. ym. 

2001, DeSteno D. A & Salovey P. 1996).  Näin saadaan kyllä 

etukäteisjaottelun mukaisesti jakautuneita lukemia ihmisten reaktioista, mutta 

ikävä kyllä, kuten jo edellä mainitsin, ei voida olla varmoja siitä, mihin ihmiset 

ovat reagoineet. Tämän lisäksi tutkimuksissa ovat kontrolliärsykkeet jääneet 

täysin käyttämättä. Itseäni kiinnostaisi esimerkiksi kovasti tietää miten paljon 

pelkkä seksin tai ikävän asian ajattelu oudossa laboratorioympäristössä 

kiihdyttää vastaajia.  

 

Näissä tutkimuksissa on tapana vielä esittää tutkittaville pakkovalinta 

kysymyksiä, joissa vastaaja valitsee enemmän ahdistavan vaihtoehdon. 

Esimerkiksi Cramer, R.E. ym. (2000), yrittäessään yleistää Buss:n 

mustasukkaisuuslöydöksiä myös muihin seksuaalisesti virittyneisiin 

ärsykkeisiin, laittoi vastaajat valitsemaan enemmän ahdistavan vaihtoehdon 

partnerin lihomisen tai työpaikan menettämisen väliltä. Voin vain kuvitella 

vastaajan hämmästystä kun hänet pakotetaan valitsemaan kahden täysin 

keinotekoisen vaihtoehdon väliltä. Ahdistustutkimusta on myös yritetty 

kehittää. Esimerkiksi Nannini D. ja Meyers L. (2000) esittivät vastaajille 

kolme mustasukkaisuusskenaariota (emotionaalinen, seksuaalinen ja 

molemmat sisältävä uskottomuus) tämän jälkeen vastaajat täyttivät 

kyselylomakkeita joilla mitattiin emotionaalista ahdistusta. Tämä on jo hieman 

parempi menetelmä, mutta siinäkään ei kyetä kontrolloimaan sitä miten 

vastaajat eri uskottomuuden tyypit kokee. Hyvää on se, että ahdistusta 

mitataan siten, että vastaaja voi itse kertoa ahdistuksen määrään, eikä sitä 

päätellä sykkeestä tai ihon sähkönjohtavuudesta.     
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Laboratoriotutkimusten lisäksi on laaja joukko kyselytutkimuksia (esim. Weis, 

David L. & Felton, Judith R. (1987) tai yhteenvetoa useasta tutkimuksesta 

Thompson, Anthony P. (1983)), joilla on kyetty selvittämään milloin mitäkin 

uskottomuuteen liittyvää ongelmaa. Keskeisin tulos on mielestäni ollut se, että 

kyselylomake sopii varsin huonosti näin monitahoisen ja arkaluontoisen 

ongelman tarkasteluun. Edes pelkän ilmiön yleisyyden mittaaminen ei ole 

onnistunut kovinkaan luotettavasti. Tämän lisäksi ongelmia tuo se, että on 

vaikea löytää uskottomuutta kokeneita vastaajia. Vielä vaikeampaa on 

varmentaa, että jokainen, joka väittää kärsineensä uskottomuudesta on 

todellisuudessa kärsinyt siitä eli tullut petetyksi ja tuntenut mielipahaa. 

Tietenkin tilastolliset menetelmät itsessään toimivat aina moitteettomasti, 

mutta ongelmaksi muodostuukin tutkimuksen luotettavuuden todentaminen.   

 

Mielestäni Hirsch:n & ym. tutkimus meksikolaisten naisten keskuudessa on 

oiva osoitus siitä, että haastattelu on eläytymismenetelmän ohella oikeastaan 

ainoa käyttökelpoinen aineistonkeräysmenetelmä. Tähän liitettynä 

kvalitatiiviset aineiston analyysitavat niin vihdoinkin meillä on mahdollisuus 

saada riittävän monipuolinen kuva monimutkaisesta ongelmasta. Vastaajasta ei 

mitata vain yksinkertaisesti pulssia, vaan hän voi oikeasti kertoa, miksi toimii, 

kuten toimii. Tällä tavoin on mahdollista saada esiin kaikki monitahoisen 

sosiaalisen ilmiön ulottuvuudet. 
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4. Menetelmät  

 

Aineiston päätin hankkia käyttämällä hyväksi eläytymismenetelmää eli 

aineistoni muodostuu pienistä tarinoista joita vastaajat kirjoittavat 

kehyskertomukseksi kutsuttuun orientaatioon. Eläytymismenetelmään päädyin 

monestakin eri syystä. Ensiksi, vaikka olenkin asialleni omistautunut tutkija, ei 

sydämeni kuitenkaan antanut myöten etnografisen tutkimuksen tekoon. 

Myöskään introspektio (itsevaarinotto) ei tästä syystä tullut kysymykseen. 

Tämä siitä huolimatta, että itse prosessin läpikäyminen olisi varmasti ollut 

hyvin avartavaa ja tietoa tuottavaa. Arvostan kuitenkin puolisoani ja 

mielenterveyttäni siinä määrin, että kyseiset aineistonhankinta menetelmät 

pitää siis hylätä. 

 

Toiseksi, tavoittelemalla tietoa siitä, mikä olisi mahdollista ja käyttämällä 

hyväksi vastaajien mielikuvitusta on toivottavasti mahdollista häivyttää 

vaikeaan aiheeseen liittyvät ennakkoluulot ja pidättyväisyys, joita vastaajilla 

saattaisi olla. Vastaajien ei tarvitse kertoa suoraan tai lainkaan omasta 

elämästään, vaan he voivat vapaasti (kehyskertomuksen puitteissa kuitenkin) 

omalla tavallaan kertoa siitä, mitä heidän mielestään esitetyssä tilanteessa voisi 

tapahtua – kuinka tarinaa voisi jatkaa. Tämä etäisyys todennäköisesti lievittää 

aiheeseen liittyviä voimakkaita tuntemuksia ja mahdollistaa erittäin kattavan ja 

rikkaan tekstiaineiston hankkimisen.  

 

Kolmanneksi, eläytymismenetelmä tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, koska 

aineiston keräämisessä ei tarvitse keskittyä etsimään niitä henkilöitä, jotka 

todella ovat kokeneet uskottomuus-draaman elämässään. Kaikilta löytyy 

asiaan liittyvää tietoa ja kaikki ovat yhtä päteviä vastaamaan. Esimerkiksi 

survey- menetelmällä tutkimuksen tekeminen voisi osoittautua mahdottomaksi 

juuri siitä syystä, että ei löytyisi riittävästi halukkaita vastaajia. Lisäksi heidän 

esiin kaivamisensa saattaisi syödä paljon olemassa olemattomia 

tutkimusresurssejani. Toisaalta olisi kyllä voinut olla kokeilemisen arvoista 

laittaa tekstitelevisioon tai lehteen pyyntö, että uskottomuudesta kärsineet 

ihmiset kirjoittaisivat kokemuksiaan paperille ja lähettäisivät 
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allekirjoittaneelle, joka käsittelisi saamansa viestit aihetta käsittelevän 

tutkielman kirjoittamisessa täysin luottamuksellisesti. Tälläkään tavalla ei olisi 

kuitenkaan ollut mahdollista kontrolloida sitä kuka todellisuudessa on 

uskottomuutta kokenut ja kuka ei. Parempi vaihtoehto on siis jo valmiiksi 

hankkia aineisto, jossa kyseisellä seikalla ei ole painoarvoa.  

 

Neljäs seikka, joka puhuu eläytymismenetelmän käytön puolesta, on se, että 

haastattelun käyttö aineistonkeräysmenetelmänä näin arkaluontoisessa asiassa 

olisi äärimmäisen ongelmallista. Luottamuksellisen siteen luominen 

haastateltavaan veisi aikaa ja on hyvinkin mahdollista, että sitä ei syntyisi 

ollenkaan. Tämä tekisi haastattelun erittäin vaikeaksi. Olisi todennäköistä, että 

haastattelun jälkeen paikalta poistuisi kaksi todella ahdistunutta henkilöä. 

Haastattelussa yritettäisiin, posket punoittaen, puhua pettämisestä, mutta 

jostain kumman syystä keskustelu kääntyisi aina vallitsevan säätilan 

analysointiin.  

 

Tämä johtaisi aineiston vinoutumiseen, koska vain sellaisilta ihmisiltä, jotka 

ovat heti valmiita kertomaan kaiken itsestään ja kokemuksistaan, saataisiin 

tutkimuskelpoista aineistoa. Hiljaiset ja hieman varovaisemmat ihmiset jäisivät 

kuulumattomiin ja heillä todellakin voisi olla erilainen näkemys tapahtumiin. 

Eläytymismenetelmä ei vaadi henkilökohtaista suoraa kontaktia tutkittaviin, 

eikä se myöskään vaadi kertomaan omista kokemuksista ja tuntemuksista, 

vaan se vapauttaa ihmisen kertomaan aiheesta vapaammin ja ilman tunnetta 

siitä, että joutuu päästämään jonkun toisen tonkimaan omia, kaikkein 

intiimeimpiä tunteita ja kokemuksia.  

 

Haastattelua vastaan sotii myös se, että haastateltavien löytyminen olisi 

vaikeaa. On aivan eri asia mennä luennolle ja kirjoituttaa kymmenillä ihmisillä 

pieni tarina kuin hankkia saman laajuinen aineisto haastattelemalla. Tämä ei 

olisi mahdollista. Pitäisi valita haastateltaviksi ihmisiä, jotka ovat joutuneet 

oikeasti pettämisen uhreiksi. Tällaisten henkilöiden löytyminen olisi aikaa 

vievä ja vaikea tehtävä.  
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Kyselylomakkeeseen perustuvassa tiedon hankkimisessa suureksi ongelmaksi 

muodostuisi – kuten on aiemmissakin tutkimuksissa havaittu - myös se, että 

vastaajat haluavat antaa vain yleisesti hyväksyttyjä vastauksia. Olisi 

mahdotonta varmentaa vastauksien todenperäisyys. Ei ole mitään keinoa 

varmentaa, onko joku mies todella ollut avioliiton ulkopuolisessa suhteessa yli 

kymmenen kertaa viimeisen vuoden aikana tai, että hän todella oli ahdistunut 

saatuaan tietää vaimonsa seksuaalisesta uskottomuudesta, mutta ei ollut 

lainkaan ahdistunut tiedosta, että vaimo myös rakasti toista miestä.  Tästä 

syystä mahdollisimman ”oikeita” vastauksia ei mielestäni kannata edes 

tavoitella, vaan on aiheellista keskittyä juuri siihen, mikä voisi olla 

mahdollista. Tällöin totuus ei ole ongelma ja aineiston oikeellisuuteen voi 

hyvillä mielin luottaa. Mielikuvitushan ei voi olla väärässä, mutta 

todennäköisesti kulttuuri rajoittaa sitä juuri sillä tavalla, että voidaan ajatella 

mielikuvituksenkin heijastelevan tässä kulttuurissa vallitsevia toimintatapoja ja 

sosiaalisia sääntöjä.   

 

Eläytymismenetelmä soveltuu kyselylomaketta ja laboratoriomittauksia 

paremmin kyseiseen tehtävään, koska siinä vastaaja saa itse päättää mitä pitää 

tehdä, eikä hän vain valitse jotain tutkijan etukäteen rajaamista vaihtoehdoista. 

Tällöin on mahdollista saada tietää se, mitkä oikeasti ovat mahdollisia ja myös 

todennäköisesti todellisessa tilanteessa käytettäviä toimintavaihtoehtoja, eikä 

vain sitä miten kannatus tutkijan laatimien vaihtoehtojen välillä jakautuu 

tutkittavien keskuudessa. Absurdia on myös väittää, että kuvittelu 

laboratoriossa tuottaa jotenkin oikeampaa tietoa, kuin kuvittelu missä tahansa 

paikassa kirjoitettaessa kertomusta kehystarinan jatkoksi. 

 

Edellä mainitsemieni seikkojen johdosta päädyin siihen lopputulokseen, että 

eläytymismenetelmä on paras vaihtoehto käsillä olevaan tutkimukseen.  
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4.1.  Muutama sana itse eläytymismenetelmästä  
 

Eläytymismenetelmällä aineisto kerätään siten, että vastaajille annetaan tietty 

kehyskertomus, johon vastaaja eläytyy ja kirjoittaa sitten kertomukselle jatkon. 

On myös mahdollista, että vastaaja kertoo miten kehyskertomuksen 

tilanteeseen on päädytty, mitä on täytynyt tapahtua. Tällä tavoin saadaan 

tutkijan etukäteisoletuksista riippumatonta tietoa kehyskertomuksen väljästi 

rajaamasta aiheesta siten, että on mahdollista tehdä päätelmiä eri tekijöiden 

vaikutuksesta tilanteeseen. 

 

Keskeistä menetelmässä on kehyskertomuksen muunteleminen (tarvitaan siis 

ainakin kaksi eri kehyskertomusta), jonkin keskeiseksi oletetun seikan suhteen. 

Tässä tutkimuksessa keskeiseksi näitä keskeisiä seikkoja ovat sukupuoli ja 

uskottomuuden laatu. On mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun 

kehyskertomuksen toimijoiden sukupuoli vaihtuu, millä tavoin kertomukset 

muuttuvat? Tällä tavoin on mahdollista saada tietoa yleisesti vallitsevista 

kulttuurisista jaotteluista ja eri erontekoihin liittyvistä merkityksistä. (Eskola 

1998, 10-15, 59- 68.) 

 

Toisaalta sukupuolen muuttaminen ja yleensäkin kehyskertomuksen 

varioiminen voi johtaa siihen, että koko tilanne tulkitaan eri tavalla ja koko 

tilanne saa uuden merkityksen. Eli kertomuksen samanakaan pysyvät osat 

eivät ole mitään todellisia vakioita. Kyseessä on siis varioinnin osalta 

kokeellisen ajattelun logiikka, ei kokeellisen tutkimuksen perusasetelma. 

(Eskola 1997, 18.) 

 

Eläytymismenetelmällä kerätyllä aineistolla on mahdollista saada tietoa tietyllä 

kehyskertomuksen rajaamalla todellisuuden alueella siitä, mikä on mahdollista 

ja mikä ei. Tietyssä tilanteessa on vain rajallinen joukko ”oikeita” 

toimintamahdollisuuksia, jotka määrittelevät kunkin vastaajan hallussaan 

pitämä sosiaalinen tieto ja uskomukset siitä, mitä pitää tehdä, mikä on oikein 

ja oikeutettua. Toisaalta saadaan tietoa myös siitä, mikä on epäsopivaa ja 

epäoikeutettua. Eläytymismenetelmällä kerätty aineisto kertoo mitä yhteisiä 
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piirteitä yksilöiden täysin yksilöllisten tietovarantojen väliltä löytyy. (Marsh, 

P. et al. 1987, 14- 23.) 

 

Onko kyseessä sitten vain stereotypia? Tuottako menetelmä vain yleisiä ja 

tyypillisiä vastauksia? Eli jokaisen vastaajaan pelkistetyn ja yksinkertaistetun 

mallin todellisuudesta, joka siis saattaa olla vaikka miten vääristynyt 

luokittavan ominaisuuden suhteen. (Eskola 1998, 330-331.) 

  

On tietenkin selvää, että kun vastaaja yllättäen laitetaan tehtävän eteen, jossa 

hänen pitää analysoida kompleksia sosiaalista tilannetta, vastaus on 

väistämättä stereotyyppinen. Kukin vastaaja uuttaa paperille käsityksensä, 

miten kehyskertomuksen tilanteessa yleensä toimitaan. Eli vastaukset ovat 

ilman muuta stereotyyppisiä. Onko tämä sitten uhka aineiston luotettavuudelle 

tai ”hyvyydelle”? Mielestäni ei. 

 

Ensiksi, ilman stereotypioita, emme voi toimia. Meidän on pakko 

yksinkertaistaa maailmaa stereotypioiden avulla, sillä muuten eläisimme 

jatkuvassa kaaoksessa. Kun kohtaamme monimutkaisen tilanteen – tämän 

tutkimuksen osalta sen, että puoliso on uskoton – meidän on pakko luoda siitä 

mielessämme stereotyyppinen malli käyttäen hyväksi edellä mainittua 

kulttuurista tietovarantoa siitä miten tilanteessa tulee toimia. Tämän jälkeen 

voimme toimia mallin mukaan, mutta meidän ei ole pakko sitä tehdä. 

Stereotypiat ovat siis osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Jos niitä onnistutaan 

keräämään eläytymismenetelmällä ja ne saadaan jopa kirjalliseen muotoon, ei 

siitä mielestäni ole mitään haittaa. Halusimme tai emme, joudumme 

toimimaan stereotyyppisellä tasolla, tällöin eläytymismenetelmän 

uskottavuutta ei vie se, että sen aikaansaamien vastausten uskotaan olevan 

stereotyyppisiä. 

 

Toiseksi, aivan kuten oikeassa elämässä, myös kehyskertomuksen tapauksessa 

toimija voi keksiä vaihtoehtoisen tavan toimia. Hän siis voi keksiä jonkin 

ainutlaatuisen menetelmän tilanteesta selviämiseen. Tämä juuri on 

eläytymismenetelmän rikkaus. Yleisten vastausten lisäksi, se tuottaa myös 

poikkeuksellisia vastauksia. Ja johtuen mahdollisten analyysi- ja lukutapojen 
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joustavuudesta ja monimuotoisuudesta, nämä vastaukset voivat saada yhtä 

suuren painoarvon kuin ”tavalliset”, yleiset vastaukset. Stereotypia ei siis ole 

mikään ongelma eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston luotettavuuden 

kannalta. Päinvastoin, ilman stereotypioita ei olisi eläytymismenetelmää, 

mutta ei myöskään olisi yhteistä käsitystä siitä mitä ollaan tekemässä. 

 

 

4.2. Kehyskertomukset tässä tutkimuksessa 

 

Aiemman tutkimuksen perusteella (lähinnä Buss ym.1992 sekä Thompson A. 

P. 1984) joudun ottamaan kehyskertomukseen uuden varioinnin kohteen. 

Yritän saada aikaan tilanteen, jossa toisessa uskottomuus on ollut vain 

seksuaalista ja toisen, johon sisältyy mahdollisesti myös vahva tunne side. 

Näiden erottaminen ei ole yksiselitteistä ja on vaikea arvioida miten vastaajat 

nämä tulevat tulkitsemaan, sillä ei voida saada varmuutta siitä pitääkö vastaaja 

emotionaalista uskottomuutta osoituksena myös seksuaalisesta 

uskottomuudesta (DeSteno D. A. & Salovey P. 1996), mutta uskon, että tämä 

on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin Bussin ja kumppaneiden (1992) 

käyttämä pakkovalinta (forced-choise) vaihtoehdot, jossa oli valittava kumpi 

aiheuttaa enemmän ahdistusta emotionaalinen vai seksuaalinen uskottomuus. 

 

Toinen tärkeä muuttuja on sukupuoli, sillä se on ollut ja tulee olemaan tärkeä 

tekijä uskottomuus tutkimuksissa, ainakin niin kauan kun uskottomuutta 

esiintyy heterosuhteissa. Silloinhan asia on toinen, jos samaa sukupuolta 

olevan pariskunnan toinen osapuoli pettää kumppaniaan samaa sukupuolta 

olevan henkilön kanssa. 

 

Tekijät, joita en tule kehyskertomuksissa varioimaan ovat suhteen kesto ja 

tunnesiteen kiinteys ennen pettämistilannetta. Suhteen nämä ominaisuudet 

jäävät täysin vastaajan itsensä pääteltäviksi. Päättely tulee todennäköisesti 

tapahtumaan sen tiedon varassa. että kertomuksissa pettäjänä on aviomies tai 

aviovaimo. Avoliitosta tai vain pelkästä seurustelusuhteesta vihjeitä antavien 

variaatioiden tekeminen ei ole mahdollista, koska muuttujia olisi aineiston 
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hallinnan kannalta liikaa. Nämä variaatiot ovat mielestäni myös turhia, koska 

avoliiton ja avioliiton aikaansaamat erot ovat todennäköisesti Suomessa pieniä. 

Avoliiton ja pelkän seurustelusuhteen (pari ei asu yhdessä) varioiminen voisi 

olla mielenkiintoista, mutta siihen ei ole mahdollisuutta. Tämä johtaisi liian 

moneen varioitavaan kehystarinaan. Tällöin aineistoa on kerättävä puolet 

enemmän ja tämä hankaloittaisi analysointia. Lisävariaatiot eivät myöskään 

todennäköisesti toisi lisätietoa nyt tutkittavan ongelman kannalta.  

 

Edellä mainitun pohjalta esitän 4 tarinaa, jotka pohjautuvat etäisesti J. Eskolan 

(1997 s. 41- 80) kirjassaan esittelemiin mahdollisiin kehystarinoihin: 

 

A-kehys: Mies rakastunut toiseen naiseen 

Pirjo on saanut selville, että hänen miehensä on syvästi rakastunut toiseen 

naiseen. 

 

B-kehys: Mies harrastanut seksiä toisen naisen kanssa  

Pirjo on saanut selville, että hänen miehensä on työmatkallaan ajautunut 

seksuaaliseen kanssakäymiseen toisen naisen kanssa. 

 

C-kehys: Nainen rakastunut toiseen mieheen 

Pentti on saanut selville, että hänen vaimonsa on syvästi rakastunut toiseen 

mieheen. 

 

D-kehys: Nainen harrastanut seksiä toisen miehen kanssa  

Pentti on saanut selville, että hänen vaimonsa on työmatkallaan ajautunut 

seksuaaliseen kanssakäymiseen toisen miehen kanssa. 

 

Ennen varsinaista aineiston keräämistä testasin ja hyväksytin tarinat pro gradu- 

seminaarissa.  
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4.3. Mahdollisia eläytymismenetelmäaineiston analyysitapoja 

 

Johtuen menetelmän joustavuudesta ja avoimuudesta, on sitä myös mahdollista 

analysoida monella eri tavalla. Tämä saattaa olla hieman ahdistavaakin, sillä 

vasta aineistoon tutustuminen mahdollistaa lopullisen analyysitavan 

valitsemisen. Tarinat eivät varmaankaan koskaan ole juuri sitä, mitä odotettiin 

ja tästä syystä ei analyysimenetelmän valintaa voida lyödä lukkoon liian 

aikaisin. Tilanne on siis täysin toinen kuin tilastollista tutkimusta tehtäessä, 

jossa aineiston luonne rajaa tiukasti käytettävät analyysimenetelmät.  

 

Mahdollisia analyysimenetelmiä ovat Jari Eskolan (1997) mukaan: 

1. Narratiivinen lähestyminen 

2. Taulukointi 

3. Teemoittelu 

4. Tyypittely 

5. Jokin oma analyysityökalu 

 

Narratiivinen lähestymistapa on ensimmäinen mikä mieleen tietenkin 

juolahtaa, koska ollaanhan tekemisissä tarinoiden kanssa.  Tarinoilla on aina 

tietty rakenne ja tutkimalla eri juonenkäänteitä voitaisiin selvittää, miten 

tarinoissa päädytään tiettyihin lopputuloksiin.  Mitä vaiheita kukin tarina 

sisältää? Ongelmaksi juonianalyysin kannalta voi muodostua tarinoiden lyhyys 

ja lopputuloksen puuttuminen. Vastaajahan voi jäädä loputtomasti 

puntaroimaan eri vaihtoehtojen välillä, jolloin tarinaan ei tulekaan mitään 

tarinallista rakennetta tai se jää kesken. Toisaalta tällöinkin olisi tietenkin 

mahdollista selvittää mitä vaiheita erilaisissa päättelyprosesseissa on.  

 

Narratiivinen lähestymistapa asettaa siis suuret vaatimukset kehystarinalle. 

Kehystarinan pitää olla sellainen, että se houkuttelee esiin vastaajalta 

jonkinlaisen lopputuloksen. Tästä syystä kehystarina on syytä testata 

huolellisesti ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Tämä tietenkin pätee 

kaikkiin tapauksiin, jossa analyysimenetelmä on etukäteen päätetty.     
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Toinen mahdollinen eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston 

analyysimenetelmä on taulukointi. Siinä tarinoista määritellään 

tutkimustehtävän kannalta tarinan kulkuun olennaisesti vaikuttavia seikkoja ja 

luodaan näistä tilastoyksikköjä. Tällainen luokittelu on vaikeaa aineiston 

monimuotoisuus huomioiden ja todennäköistä on, että eri luokittelijat eivät saa 

aikaan samoja luokkia. Saattaapa jopa sama luokittelija päätyä eri luokkiin eri 

luokittelukerroilla, joita on siis hyvä olla aina enemmän kuin yksi. Rajanveto 

eri luokkien välillä on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta. Luokkien avulla on 

kuitenkin mahdollista saada laaja aineisto hallittavaan muotoon ja tällöin sitä 

on mahdollista ymmärtää ja on mahdollista tehdä jopa jonkinlaisia päätelmiä. 

(Eskola 1997, 86- 89.) 

 

Kolmas mahdollinen analyysitapa on teemoittelu. Yleensä kehyskertomusten 

variaatiot tarjoavat automaattisesti teemat joihin voi aineistoa analysoidessaan 

tarttua. Esimerkiksi tutkittaessa erilaisten uskottomuuden tyyppien vaikutusta 

reagointiin on luonnollista jakaa aineistoa sen mukaan millaisesta 

uskottomuudesta on kysymys ja miten se näkyy reagoinnissa. Tällä tavalla 

aineistoa on myös mahdollista jäsentää helpommin hallittavaan muotoon ja 

aineistosta on helppoa poimia tietoa käytännöllisen tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi.(Eskola 1997, 89- 93.) 

 

Neljäs mahdollinen analyysitapa on aineiston tyypittely. Siinä aineisto 

ryhmitellään selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. Tyyppeihin tiivistetään 

ja tyypillistetään kaikkea sellaista, mitä ei yhdessä yksittäisessä vastauksessa 

ole. Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa tämä tarkoittaisi sellaisten tarinoiden 

rakentamista joissa olisi erilainen lopputulos suhteen jatkumisen kannalta. 

Rakennettaisiin tyypilliset tarinat, joissa toisessa suhde päättyy eroon ja 

toisessa suhde jatkuu. Näin olisi mahdollista vertailla mitä eroja tarinoissa ja 

tilanteissa on silloin kun erotaan tai jatketaan yhdessä. (Eskola 1997, 93- 96.) 

 

Edellä esitetyt aineiston analyysitavat ovat vain esimerkkejä ja vain tutkijan 

oma mielikuvitus asettaa rajat erilaisten menetelmien käytölle. Tarvittaessa on 

aina mahdollista rakentaa myös oma analyysityökalu, joka parhaiten 

mahdollistaa juuri silloin käsillä olevan aineiston analyysin. Tällöin on 
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mahdollista hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käsillä oleva aineisto ja 

teoriaa on mahdollisuus käyttää luovasti. Oikeastaan vain mielikuvitus asettaa 

rajat sille miten aineistoa voi analysoida. Tutkijan täytyy vain muistaa olla 

johdonmukainen ja kertoa muillekin mitä on tehnyt ja miksi. Tulen myös itse 

turvautumaan omaan analyysityökaluun ja käytän hyväkseni teoriavetoista 

kehyskertomusten tuottamien tarinoiden vertailua. 

 

  

4.4. Eettiset ongelmat 

 

Eläytymismenetelmä on kehitetty eettisesti kestävämmäksi vaihtoehdoksi  

sellaisille pahamaineisille kokeellisille tutkimuksille, joissa koehenkilö joutui 

suorittamaan eettisesti arveluttavia tehtäviä (esim. Milgramin 

tottelevaisuuskokeet) ja joissa koehenkilöitä estoitta, anteeksi 

suorapuheisuuteni, kusetettiin. Heille annettiin vääriä tietoja, heitä johdettiin 

harhaan ja heille suorastaan valehdeltiin. Eläytymismenetelmän avulla 

pyritään siis säilyttämään kokeellisen asetelman peruspiirteet siten, että 

kenellekään ei kuitenkaan tarvitse valehdella. Tällä pyritään välttämään 

laboratoriokokeiden eettiset ongelmat, joista keskeisin on se, että onko tehtävä 

väärin saadakseen tietää mikä on totta? J. Eskola (1997, 11) muotoilee 

ongelman A. Eskolaan (1987, 165- 177) nojautuen tähän tapaan. 

 

…onko oikeutettua melko mitättömien tieteellisten tulosten takia saattaa 

koehenkilöt emotionaalisesti raskaaseen tilanteeseen ja järkyttää heidän 

minäkuvaansa hyväntahtoisina ihmisinä. Vaikka tutkimuksen jälkeen 

kerrotaankin kokeen todellinen tarkoitus…, niin mitä koehenkilöt ajattelevat 

tieteestä kuultuaan kokeen jälkeen tulleensa puijatuiksi? 

 

Eläytymismenetelmän avulla on mahdollista vähentää tieteelliseen 

tutkimukseen liittyviä eettisiä ongelmia. Vastaaja voi aktiivisesti punnita eri 

vaihtoehtoja, eikä häntä pakoteta tekemään valintoja. Lisäksi vastaaja voi 

vapaasti käyttää mielikuvitustaan, eikä hänen ole pakko kertoa mitä mieltä hän 
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oikeasti on. Tätä tietoa hänestä ei puristeta myöskään huijaamalla. Kyseessä 

on kuitenkin kokeellinen asetelma ja se väistämättä vaikuttaa ihmiseen. 

Kehystarina ohjaa mielen askartelemaan sellaisten asioiden parissa, joista 

vastaajalla saattaa olla hyvinkin kipeitä muistoja. Tämä voi aiheuttaa 

ahdistusta ja surua. Tästä syystä, nyt kyseessä olevan tutkimuksen, 

kehystarinoissa ja itse aineistonkeräystilanteessa varta vasten korostettiin 

oman mielikuvituksen käyttöä ja sitä, että kyseessä ei tarvitse olla mikään 

omakohtainen tarina. Kehystarina olisi voitu kirjoittaa myös minä muotoon, 

jolloin kirjoittaja olisi itse asetettu pettämisen uhriksi. Aiheen 

ongelmallisuuden vuoksi näin ei siis tehty. 

 

Halutessaan kirjoittaja on siis voinut käsitellä omiaankin kokemuksia, mutta 

mikään pakko hänellä ei ole ollut näin tehdä. Tämä vapaaehtoisuus voi toimia 

jopa terapeuttisestikin, kun kipeää asiaa voi käsitellä anonyymisti 

ulkokohtaisen kehystarinan avulla. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut tehtävästä 

ahdistuneensa, mutta toisaalta asian käsittelyyn ei juuri ollut 

valmistauduttukaan. Mielestäni vastaajia kohdeltiin hyvin, eikä heitä 

kohtuuttomasti kuormitettu tehtävän vuoksi. Esimerkiksi syvähaastattelu on 

vastaajalle varmasti kokemuksena rankempi ja vaatisi kokenutta ja 

hienotunteista haastattelijaa.  

 

Suuri osa vastaajista on joutunut koulussa kirjoittamaan mielikuvitukseensa 

pohjautuvia tarinoita opettajan antamasta aiheesta, joten tutkimuksessa esitetty 

tehtävä tuskin aiheuttaa ongelmia kenellekään. Jos toimintaa voidaan kerran 

harjoittaa valtion instituutiossa ja lasten keskuudessa, ei sen pitäisi olla 

ongelma myöskään vapaaehtoisten aikuisten keskuudessa. Tämän lisäksi 

uskottomuuteen liittyvää ”saippuaoopperaa” näytetään joka ilta televisiossa, 

joten aiheen käsittely on todennäköisesti jokaiselle vastaajalle tuttua.  

 

Saamiani tietojen käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä kertomuksia pysty 

yhdistämään kehenkään yksittäiseen vastaajaan kukaan muu kuin vastaaja itse, 

jos hänkään. Täydellinen anonymiteetti toteutuu jo senkin ansiosta, että 

taustamuuttujina kysyin vain sukupuolen ja iän. Näiden perusteella ei ole 
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mahdollista tunnistaa ketään. Lisäksi alkuperäiset vastauspaperit tuhotaan 

tutkimuksen valmistuttua.  
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5. Kehyskertomusten mukaiset erot 
 

Seuraavaksi tulen esittelemään itse aineistoa ja siitä saatuja tuloksia. Tulen 

myös kertomaan miten aineistoani analysoin. Tulokset noudattelivat ehkä 

yllättävänkin pitkälle jo aiemmin tukea saneita väitteitä, mutta niiden valossa 

oli kuitenkin mahdollista ottaa täysin uusi katsontakanta koko ongelmaan. 

 
 

5.1. Vastaajat 
 

Aineisto kerättiin, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin 

kuuluvan tilastotieteen peruskurssin, opiskelijoiden joukosta Tammikuussa 

2003. Kohderyhmää minulla ei resurssipulan vuoksi ollut juuri mahdollista 

valita ja tästä syystä em. kurssin luento sopi opiskelijamääränsä ja professorin 

myötämielisyyden vuoksi kohderyhmäksi mainiosti. Vastaajia pyydettiin 

kirjoittamaan pieni jatkotarina heille jaettavaan kehyskertomukseen, joka oli 

kirjoitettu valmiiksi A4-paperin yläreunaan. Kertomuksia jaettaessa korostin 

luottamuksellisuutta, mitä edelleen vahvisti se, että taustatietoja ei juuri 

kysytty. Ainoastaan kirjoittaja siis voi tietää mitä on kirjoittanut. Niin 

halutessaan, vastaaja on siis voinut käsitellä tarinassa arkoja ja kipeitäkin 

asioita. 

 

Tarinat kirjoitettiin luennon jälkeen, mikä on hieman saattanut vaikuttaa 

kirjoittajien aktiivisuuteen ja jaksamiseen. Tarinoista tuli kohtalaisen lyhyitä, 

mutta kaikki tarinat olivat asiallisia jatkoja kehyskertomukseen. Tämä on 

osoitus siitä, että vastaajat ottivat kirjoitustehtävän vakavasti. Kaikkiaan 

tarinoita syntyi 86 kappaletta ja niistä valtaosa oli naisten kirjoittamia, mikä oli 

odotettavaakin ajatellen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sisään otettavien 

opiskelijoiden sukupuolijakaumaa.  

 

Kehyskertomus lomakkeessa kysyttiin kirjoittajien taustatiedoista vain 

sukupuoli ja ikä. Miesvastaajia oli yhteensä 17 ja naisvastaajia 69. Vastaajat 

jakautuivat eri kehystarinoihin tasaisesti. Tämä johtuu pääosin siitä, että 
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tarinalomakkeet jaettiin järjestyksessä. Ensimmäinen vastaaja kirjoitti siis A- 

kehykseen, toinen vastaaja sai B- kehyksen tarinan jne. 

 

Taulukossa 1 on esitetty kirjoittajien jakautuminen lukumäärällisesti 

sukupuolen ja kehystarinan mukaan. 

 

Taulukko 1: Vastaajien jakautuminen sukupuolen ja kehystarinan mukaan. (n 

=  86) 

Kehystarina Mies Nainen Yhteensä 

A 6 16 22 

B 4 17 21 

C 3 18 21 

D 4 18 22 

Yhteensä 17 69 86 

 

Taulukosta havaitaan, että miesten vastausten määrä on hyvinkin pieni ja 

miehiä koskevat päätelmät ovat sen vuoksi suuntaa antavia, eikä miesten ja 

naisten välinen vertailukaan onnistu kuin samalla tarkkuudella. Naisten 

vastauksia on riittävästi ja niiden osalta voidaan olettaa aineiston 

kyllääntymispisteen ylittyneen, minkä myös perehtyminen aineistoon vahvisti.  

Yleisohjeen mukaan saturaatio (tutkittavan asian kannalta tarinoissa ei ilmene 

enää mitään uutta) saavutetaan yleensä 10- 15 vastauksella. Nyt vastauksia tuli 

jokaiseen kehykseen yli 15. (Eskola 1997, 24).  

 

Kaikkien vastaajien keski-ikä oli 24 vuotta. Naisvastaajien keski-ikä oli 24 

vuotta ja vastaavasti miesvastaajien keski-ikä 26 vuotta. Vastaajat olivat siis 

suhteellisen nuoria, vain 6 vastaajaa oli yli 30-vuotias. Iäkkäin vastaaja oli 50-

vuotias ja nuorin 19-vuotias. 92 prosenttia vastaajista oli alle 30-vuotiaita. 

Yksi vastaaja oli jättänyt merkitsemättä ikänsä vastauspaperiin. 

 

Tarinoiden kirjoittajien joukko on siis äärimmäisen valikoitunutta. Vastaajat 

ovat pääosin nuoria ja yliopisto-opintojensa alkutaipaleella olevia naisia. 

Yleistäminen laajempaan populaatioon ei siis ole mahdollista. Vastaajien laatu 

ja lukumäärä kuitenkin mahdollistavat kuitenkin teorian koettamisen ja 
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teoreettisten yleistysten tekemisen ja tämähän on tämän tutkimuksen 

pääsääntöinen tarkoitus. 

 

 

5.2. Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysointi tapahtui siten, että yritin etsiä tarinoista tukea tai 

vastaväitteitä evoluutiopsykologisen teorian esiin nostamille väitteille eli sille, 

että naiset ahdistuvat miehiä enemmän puolisonsa emotionaalisesta 

uskottomuudesta, kun taasen miehiä kaivelee eniten puolison seksuaalinen 

uskottomuus. Huomasin hyvin nopeasti, että aineistosta oli mahdotonta keksiä 

mitään yhtenäisyyttä ilman jonkinlaista kehystä, jonka avulla eri tarinoita ja 

niissä ilmeneviä seikkoja voisi ryhmitellä ja eritellä. Kysymyksessä on siis 

eräänlainen vertailu teorian esiin nostamien erotteluiden ja kehystarinoiden 

suhteen.  

 

Evoluutiopsykologinen teoria sukupuolisista eroista reagoinnissa eri 

uskottomuuden (henkinen vs. fyysinen) lajeihin on siis viitekehys tai 

näkökulma, josta käsin aineistoa tarkastelen. Tämä on jo kehystarinoitakin 

ajatellen luonnollista, sillä juuri edellä mainittua asiaahan niissä varioitiin. 

Reagointina käsitän tässä tapauksessa sen, miten uskottomuus vaikuttaa 

suhteen jatkoon. Mielestäni se on paras osoitus uskottomuustyypin 

vakavuudesta, vaikka ei täysin vastaa evolutionistien mittaamaa ahdistuksen 

määrää. Keskeisenä ahdistuksen mittarina pidän siis sitä millainen vaikutus 

pettämisellä on parisuhteen tulevaisuudelle. Ahdistuksen määrää kuvaavien 

adjektiivien ja tunneilmausten tutkiminen olisi ollut toinen, ja myös 

varteenotettava, vaihtoehto, mutta näissä ilmauksissa ei juuri esiintynyt 

kehystarinavariaatioiden suhteen muutoksia.    

 

Tällä lukutavalla jää tietenkin paljon näkemättä ja havaitsematta, mutta 

aineiston laajuuden ja tutkijan kokeneisuuden huomioiden se on ainoa 

vaihtoehto. Näkökulman valinta johtaa luonnollisesti myös siihen, että 

aineistosta tietenkin löytyy vain asioita joita sieltä hakee, eikä mitään muuta ts. 
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metrin mittatikulla saan vain metrisiä tuloksia. On siis mahdollista, että 

etukäteissuhtautumiseni käyttämääni taustateoriaa vastaan saattaa vääristää 

tuloksia, vaikka kuinka yrittäisin säilyttää mieleni avoimena ja pyrkisin 

täydelliseen objektiivisuuteen. 

 

 

5.3. Taustateoria ja hypoteesit 

 
Evoluutiopsykologien mukaan, henkiinjäämistaistelusta johtuen, naiset ovat 

herkempiä erilaiselle elinkumppanin uskottomuudelle kuin miehet. Naiset 

ahdistuvat enemmän puolisonsa emotionaalisesta (ts. mies rakastuu toiseen) 

uskottomuudesta. Tämä siksi, että tällöin vaarantuu miehen halukkuus 

huolehtia perheestään ja mies saattaa suunnata resurssinsa toisaalle. Tällöin 

nainen joutuu selviytymään yksin, eikä selviytyminen ole niin varmaa kuin 

kahden huolehtijan tapauksessa. Miehille myrkkyä on puolison seksuaalinen 

uskottomuus, koska näin on mahdollista, että mies haaskaa resurssejaan toisen 

miehen jälkeläisiin. Tämä tietenkin vaarantaa oman suvun jatkumisen. 

Naisillahan ei tätä vaaraa ole, koska he voivat lähes aina olla varmoja siitä, että 

ovat synnyttämänsä lapsen äitejä. Huomioon ottamatta tietenkään 

nykylääketieteen avulla tapahtuvia kohdun vuokraamisia - vieraan naisen 

munasolun istuttamista toisen naisen kohtuun. Myös synnytyssairaalassa 

tapahtuva lapsien vaihtuminen voi olla mahdollista. 

 

Näiden olettamusten perusteella laadin kehystarinat, joissa varioidaan 

uskottomuuden laatua ja uskottomuuden kohteeksi joutuvan henkilön 

sukupuolta. Etukäteishypoteesien mukaan naiskirjoittajan tulisi osoittaa 

äärimmäistä ahdistusta ja turvautua äärimmäisiin ratkaisuihin (parisuhde 

päättyy) jatkotarinoissa, jotka hän kirjoittaa sellaisten kehystarinoiden jatkoksi, 

joissa uskottomuuden uhri – tämän sukupuolesta riippumatta – kokee 

emotionaalista uskottomuutta, eli heidän puolisonsa rakastuu toiseen 

henkilöön. Vastavuoroisesti mieskirjoittajan tulisi toimia samoin 

kehystarinoissa, joissa puoliso harrastaa seksuaalista kanssakäymistä jonkun 

muun kuin puolisonsa kanssa. Oletuksena siis on, että kirjoittajat reagoivat 
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”biologisen sukupuolensa” mukaan. Mieskirjoittavat ottavat seksuaalisen 

uskottomuuden vakavasti, mutta eivät emotionaalista ja naiskirjoittajat 

toimivat päinvastoin.  Tällaiset tarinat tukisivat siis evoluutiopsykologia 

teoriaa ja olisivatkin aika vahva todiste sen puolesta, koska tarinan 

kirjoittaminen on tietoista toimintaa ja vastaajilla on täydellinen vapaus 

kirjoittaa aivan kuten haluavat. Eli halutessaan he voisivat hyödyntää 

kulttuurista kompetenssiaan ja keksiä täysin uusia ratkaisuja. Naisen on siis 

täysin mahdollista samaistua mieheksi ja päinvastoin.  

 

Etsin aineistosta tukea evoluutiopsykologisille väitteille, mutta yritän myös 

samalla löytää vastaväitteitä, jotka pohjautuvat Harrélaiseen käsitykseen siitä, 

että ihmisen tietoista toimintaa ohjaa ihmisen sisäistämä, sosiaalisesti 

välittynyt tieto siitä, miten kussakin tilanteessa voi tai pitää toimia. Oikeastaan 

koko eläytymismenetelmä ja sen käyttö perustuvat tälle käsitykselle. Ei olisi 

järkevää pyytää ihmisiä kirjoittamaan sosiaalista toimintaa sisältäviä tarinoita, 

jos uskoisi, että ihmisen kirjoittama tarina kuvaisi vain kyseistä kirjoittajaa ja 

hänen elämäänsä.  

 

Aineistoa lukiessani mielessäni siis taistelee kaksi erilaista teoriaa ihmisistä ja 

voimista, jotka heitä liikuttavat. Evolutiivisen teorian mukaan biologia ja 

evoluutio sanelee meille miten reagoimme ja toimimme, kun taas sosiaalinen 

teoria on sitä mieltä, että eri tilanteissa ihmisen toiminnan määrää hänen 

halussaan olevat tieto siitä, miten kyseisissä tilanteissa voi toimia ja samalla 

tieto tai käsitys siitä millainen henkilö kukin ihminen on. Eli jokaisella meistä 

on käsitys itsestämme ja em. käsityksen mukaan myös se on syntynyt 

kokonaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Pettämisen tapauksessa tämä 

tarkoittaa sitä, että yhtä hyvin mies kuin nainenkin voi ahdistua puolisonsa 

henkisestä uskottomuudesta, jos pettämistilanne on sellainen, että se jotenkin 

aktivoi ihmisessä sellaisen sosiaalisen toiminnan ja tuntemisen mallin. 

Aktivointi tarkoittaa tässä sitä, että jokaisen ihmisen hallinnassa oletetaan 

olevan useita erilaisia toiminta- ja reagointivaihtoehtoja, joista valitaan aina 

kontekstiin sopivin. Mitä enemmän ihmisellä on käytössään erilaisia 

ymmärrettäviä toimintavaihtoehtoja, sen paremmin hän erilaisissa tilanteissa 

tulee toimeen.  
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Minuus ja minäkäsitys sekoittavat pakkaa entisestään. Harrén mukaan 

minuuden syntyminen tapahtuu ulkoa sisään. Aivot ja muu biologinen 

koneisto on taustalla vain siinä mielessä, että se mahdollistaa tietoisuuden ja 

minuuden synnyn. Ne eivät kuitenkaan määrää minuuden sisältöä, koska 

minuus on ohjelma, joka kirjoitetaan aivoihin vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa saatavien kokemusten perusteella. Keskeistä on puheen ja kielen 

käyttö. Pikkuhiljaa ihminen oppii, yrittäessään ymmärtää maailmaa ja 

selviytyä, viittaamaan itseensä minänä, objektina. Tämä on minän sosiaalinen 

puoli, minä sellaisena kuinka se koetaan muiden kokemana. Vähitellen tästä 

viittaamisesta kehittyy minä subjektina, joka sisältää jokaiselle minälle 

ainutlaatuisia piirteitä ja jonka kuvaaminen ei tarkasti onnistu. Minä ja minuus 

ovat siis vain kielellinen konstruktio, joka paikantuu kielelliseen avaruuteen 

tietyllä monimutkaisella tavalla, mutta siihen viittaaminen onnistuu kuitenkin 

helposti minän avulla.   

 

Kulttuuriset toimintasäännöt ovat osin, mutta eivät kokonaisuudessaan, 

sisäistetty osa minäkuvaa. Vaikka minuus onkin johdettu sosiaalisesta 

ympäristöstä pitää se sisällään myös muuta materiaalia tai tietoutta joka voi 

siis olla osin ristiriidassa toimintasäännösten kanssa. Minun pitäisi toimia tällä 

tavalla, mutta MINÄ olen tällainen ihminen, minun on pakko toimia toisin. 

Oletettavaa kuitenkin on, että sisäisten ristiriitojen välttämiseksi ulkoinen ja 

sisäinen näkemys ovat harmoniassa. Tällä tavalla minuus kytkeytyy osaksi 

moraalijärjestystä. Ja juuri sosiaalisen todellisuuden ja moraalijärjestyksen 

piiriin uskottomuus ja pettäminen kuuluvat. 

 

Harrélaisen taustateorian kompastuskiveksi voivat siis muodostua tarinat, 

joissa mieskirjoittaja kuvittelee, että petetyn sukupuolesta riippumatta suurinta 

ahdistusta aiheuttaa puolison fyysinen uskottomuus. Tämä osoittaa, että mies 

ei mielessään osaa eläytyä naisen rooliin, jolloin voitaisiin päätellä, että 

toiminta ei tapahdukaan sosiaalisesti välittyvän tiedon varassa vaan toiminta 

tässä tapauksessa riippuu vain yksilön biologiasta. Miehet eivät siis osaa 

ajatella muuta kuin sitä, ovatko he oikeasti lastensa isiä. Toisaalta teoriaa 

voidaan tässäkin tilanteessa puolustaa sillä, että ehkä miehet ja naiset 
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omaksuvat itselleen erilaisia toimintamalleja, koska ovat sosiaalisessa 

kontekstissaan erilaisessa asemassa. Voidaan siis ajatella, että naisten 

sosiaalinen tietovaranto on erilainen kuin miehillä. Tämä ei mielestäni ole 

kuitenkaan kovin oletettavaa, koska kyseessä ei ole mikään salaisuus. Miehellä 

pitäisi siis olla mahdollisuus samaistua tarinassaan naisen ahdistukseen ja 

yleisemminkin mieskirjoittajan pitäisi pystyä kokemaan emotionaalinen 

uskottomuus todellisena uhkana. Sama koskee naiskirjoittajan osalta 

seksuaalista uskottomuutta, mutta vain siinä tapauksessa, että emotionaalinen 

ja seksuaalinen uskottomuus voidaan katsoa toisiinsa rinnastettaviksi.  

 

 

5.4. Alustavaa aineiston tarkastelua  

 

Tässä vaiheessa etsin kunkin kehyskertomusvariantin tarinoista niitä 

yhdistäviä tai muuten yleisiä piirteitä ja ryhmittelin ne alla olevaan 

nelikenttään. Tarkoituksena oli tiivistää kunkin tarinatyypin sisältö sellaiseen 

muotoon, että voin tehdä päätelmiä siitä, onko eri kehyskertomuksiin 

kirjoitetuissa jatkotarinoissa merkittäviä eroavaisuuksia. Joku seikka saattaa 

esiintyä vain yhdessä tarinassa ja jokin toinen useammassa. Nelikentässä 

erotellut asiat ovat sellaisia jotka kokonaisuudessaan nousivat esiin tarinoista 

niiden kulkua selittävinä tekijöinä. 
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A-kehys: Mies rakastunut 
 
• itsesyytökset 
• asiasta vaikea puhua 
• tapahtumien kulku pyritään   

selvittämään 
• kadotettu luottamus ongelma   

suhteen jatkon kannalta 
• miehen rakastumien on   

ongelmallinen koska kyseessä   
ei ole ohimenevä intohimo 

• tunteina epätoivo, viha 
• kokonaisuus ratkaisee suhteen   

kohtalon 
• reagointi voi edesauttaa eroa 
• kosto mahdollinen 
 

 
C-kehys: Vaimo rakastunut toiseen 

 
Mieskirjoittaja 
• suhteen laatu vaikuttaa reaktioon 

tai suhteen  jatkumiseen 
• mustasukkaisuus 
• oma hurvittelu lieventää 
• itsetunto-ongelmat 
 
Naiskirjoittaja 
• pettäminen merkki suhteen 

alkuperäisistä ongelmista 
• tunteina viha, suru ja järkytys 
• itsesyytökset 
• mies purkaa tunteita juomalla 
• kosto mahdollinen, samoin 

väkivalta 
• pettäminen osa inhimillistä elämää, 

inhimillinen erehdys 
• vaikea puhua 
 

 
B-kehys: Mies harrastanut seksiä 
 
Mieskirjoittaja 
• Pirjo väkivaltainen 
• itsetunto-ongelmia, humala 
• oma pettämishistoria lieventää 

reaktiota 
• seksi ei ole iso juttu 
• raivo, pahoinvointi 
• kosto mahdollinen 
 
Naiskirjoittaja 
• haetaan vikaa suhteesta tai 

syytetään itseä 
• kokonaisuus ratkaisee suhteen 

kohtalon 
• humala ja ohimenevyys 

lieventäviä asianhaaroja 
• luottamuspula myrkyttää 

suhteen 
• Jos vastaava ei ole aiemmin 

toistunut se on helpompi antaa 
anteeksi 

 

 
D-kehys: Vaimo harrastanut seksiä 

 
Mieskirjoittaja 
• miehen vaikea puhua 
• tunteiden ilmaisu alkoholin avulla 
• syrjähyppy merkki suhteen 

ongelmista 
• itsesyytökset 
• tunnekuohuja 
 
Naiskirjoittaja 
• kosto humalan tai syrjähypyn 

avulla 
• miehisyys kokee kolauksen  
• oma pettämishistoria auttaa 

ymmärtämään 
• kokonaisuus ratkaisee suhteen 

jatkon 
• toistuva pettäminen raskauttava 

tekijä 
• Väkivaltaa vain 1 tarinassa 
• luottamuksen takaisinsaanti 

ongelmana 
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Nelikentästä käy selvästi ilmi, että mitään dramaattisia eroja ei sukupuolten 

välillä ole. Kun petetty saa asian selville, hän kokee jonkin näköisen 

tunnekuohun, miettii mitä hän on tehnyt väärin tai mikä hänessä on vikana, 

ottaa asian puheeksi pettäjän kanssa, syntyy riita jonka seurauksena 

uskottomuus annetaan anteeksi tai pariskunnalle tulee ero. Tarinoita, joissa 

uskottomuus annettiin anteeksi, mutta suhde päättyi kuitenkin eroon, ei ollut 

vastausten joukossa lainkaan. Luottamuksen puute saattaa salakavalasti 

näivettää suhteen ja johtaa eroon myöhemmin, vaikka aluksi asian yli 

päästäisiinkin. Alkoholin käyttö koetaan miehillä keskeiseksi tunteiden 

säätelyn välineeksi. Sekä mies- että naiskirjoittajien tarinoissa Pentti turvautuu 

vaikeassa tilanteessa alkoholiin, kun asian muu käsittely on liian vaikeata. 

Pirjon osalta näin ei käy yhdessäkään tarinassa. Ei mies- eikä naiskirjoittajien 

kirjoittamissa tarinoissa. 

 

Yleinen uskottomuuden vakavuutta pienentävä seikka on sen ohimenevyys, 

suunnittelemattomuus sekä se, että se tapahtuu ensimmäistä kertaa. Tällöin 

asia on helpommin miellettävissä virheeksi. Luottamusta ei ole tietoisesti 

rikottu, asiat ovat ikään kuin vahingossa menneet ikävään suuntaan. Tämän 

vuoksi rakkautta sisältävä uskottomuus yleensä tulkitaankin vakavammaksi, 

koska rakkauden ajatellaan kielivän pitkäaikaisuudesta ja vakavuudesta. 

Lisäksi rakkautta tunnutaan hieman pelkäävänkin, koska sitä ei oikein uskota 

hallittavan, vaikka joissain tarinoissa kyllä annettiin ymmärtää, että tunteiden 

oli tietoisesti annettu suuntautua muualle. Rakkaus ikään kuin vie mennessään, 

eikä sille oikein kukaan voi mitään. Sen eteen tuomat seikat on vain pakko 

hyväksyä ja toimia rakkauden sanelemien ehtojen nojalta.  
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5.5 Kehyskertomusten tuottamien tarinoiden kuvailu ja vertailu  

 

A-KEHYS: Mies rakastuu toiseen naiseen 
 

Tarinoita, joissa mies rakastuu toiseen naiseen (A-kehys) oli yhteensä 22 

kappaletta ja näistä 16 oli naisten kirjoittamia ja 6 miesten kirjoittamia. Laskin 

tarinoista sen miten ne päättyivät. Luokittelin lopputulokset sen mukaan, miten 

pari niissä jatkaa elämäänsä. Lopputuloksia on kolme:  

 

1. Pariskunta päätyy eroon. 

2. Pariskunta jatkaa suhdettaan. 

3. Pariskunnan tulevaisuus on epävarma (kirjoittaja ei osannut päättää, 

miten pariskunnan käy) 

 

A-kehyksen tarinoissa (mies rakastuu toiseen naiseen) yhdeksän kirjoittajaa 

päätyi yksiselitteisesti eroon, näistä kuusi on naisia. Epävarmoja tapauksia on 

12 ja vain yhdessä tapauksessa pariskunta jatkaa varmasti vanhaa suhdettaan. 

Tässä tarinassa uskottomuus on tosin uudelleen määritelty siten, että mies on 

sekoittanut rakkauden ja seksin, eli mies on harrastanut vain seksiä, vaikka on 

luullut, että kyseessä on aito rakkaus. Ohessa on pätkä tarinasta. Jatkossa tulen 

viittamaan tarinoihin siten, että kirjain tarkoittaa kehystä ja numero 1 

naiskirjoittajaa ja numero 2 mieskirjoittajaa. Nyt kyseessä on siis A1, eli ote 

naisen kirjoittamasta tarinasta A- kehystarinaan jossa siis nainen on saanut 

selville, että hänen miehensä on syvästi rakastunut toiseen naiseen.  

 

 

 

A1 ( nainen kirjoittaa – mies rakastunut toiseen naiseen) 

 

...Noh, Pirjo miettii, ettei tällaisella fyysisellä ihastumisella ole kovasti 

merkitystä, onhan hänelläkin ollut rakastajia koko avioliiton ajan toisiin 

miehiin...  
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Eroon päätyvissä tarinoissa kolmesta nousee esiin erottelu seksin ja rakkauden 

välillä siten, että pelkän seksin Pirjo olisi vielä voinut sietää, mutta rakkaus on 

jotain liian vakavaa eikä luottamusta enää ole. Ohessa on erään naiskirjoittajan 

näkemys asiasta. 

 

A1 ( nainen kirjoittaa – mies rakastunut toiseen naiseen) 

 

Pirjo jättää miehensä. Hänen mielestään on mahdollista, että avioliitto 

selviytyy syrjähypystä, joka on pelkästään fyysinen, muttei ole mahdollista 

jatkaa suhteessa, jossa mies on myös rakastunut toiseen. Pirjolla on tarve 

sanoa viimeinen sana ja uskotella itselleen, että hän on päättänyt jättää 

miehensä. Niinpä hän lähtee yhteisestä kodista ” ovet paukkuen” ja hoitaa 

kommunikoinnin puolisonsa kanssa muiden välityksellä (esim. tavaroiden jako 

ja muut virallisuudet). Pirjo antaa itselleen mahdollisuuden olla haavoittunut 

ja loukkaantunut. Vasta myöhemmin hän ryhtyy miettimään miksi mies petti. 

 

 

Kirjoittajan käyttämä myös-sana implikoi selkeästi, että eri uskottomuuden 

muodot eivät kirjoittajan mielessä ole aivan yhtä dikotomisesti jakautuneet 

kuin tutkijan mielessä. Seksi voi johtaa rakastumiseen ja rakastuminen seksiin.  

 

Luottamuksen menetys ja sen takaisinsaanti koetaan ongelmaksi neljässä 

tarinassa. Nämä tarinat johtavat todennäköisesti eroon. Kirjoittajilla tuntuu 

olevan sellainen käsitys, että kerran menetettyä luottamusta ei voi luoda 

uudelleen tai sitten se ei ole suhdetaloudellisesti kannattavaa ts. ei maksa 

vaivaa.  

 

Epävarmojen tapauksien lukumäärä on kaikkein suurin. Epävarmuuden syynä 

on yleensä se, ettei kirjoittaja koe tietävänsä riittävästi Pirjon ja miehen 

suhteen laadusta, rakkauden määrästä, lapsista, aiemmista pettämisen kerroista 

yms. Näissä suhde voi yleensä jatkua tietyillä ehdoilla, mutta päätyy myös 

yhtä varmasti eroon, jos tietyt asiat toteutuvat. Toisaalta epävarmojen 

tapauksien joukossa on myös tarinoita, joissa jatkoon ei oteta kantaa, vaan 
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siinä vaan kuvaillaan Pirjon alkujärkytystä ja miehen puhuttelua. Ohessa 

katkelma erään mieskirjoittajan näkemyksestä siitä epävarmuudesta, johon 

Pirjo syöstään hänen saatuaan tietää miehensä rakastumisesta toiseen naiseen. 

 

A2 (mies kirjoittaja – mies rakastunut toiseen naiseen) 

 

...2. Ehkä seuraava vaihe on se, että Pirjo kyselee mieheltään, mitä vikaa 

hänessä on, hänhän on yrittänyt parhaansa perheen ja miehensä eteen, 

itsesyytökset ovat ilmeisesti --- ei saa selvää 1 sana ---, Pirjo pohtii onko hän 

sittenkin toiminut joissakin asioissa/tilanteissa ”väärin” 

 

3. Ehkä seuraava vaihe Pirjolla on sen – riippuen siitä mitä hän saa irti 

miehestään – pohdinta onko edellytyksiä jatkaa perhe-elämää, mitkä ovat 

edut/haitat… hän punnitse ehkä kokonaisuutta  heidän parisuhdettaan, onko 

se muuten kestävällä pohjalla, mikä on miehen ”historia” näissä 

ulkopuolisissa naisasioissa…jne. onko vastaavia rakastumisia/ kenties 

syrjähyppyjä ollut aiemmin vai onko em. tilanne ensi kerran tullut ilmi, toki 

avioliiton kestoaika on ilmeisesti myös kokonaisarvioinnissa mukana. 

 

4. Tilanteeseen liittyvät varmasti myös ankarat kiukku ja vihanpurkaukset, 

kenties jopa agressiivinen käyttäytyminen – päälle käynnit – jne. ja --- ei saa 

selvää 1 sana --- että Pirjo itsekään oikein ymmärrä itseään... 

 

 

Pirjo joutuu punnitsemaan lähes koko elämänsä uudelleen ennen kuin voi 

tehdä ratkaisua jatkon suhteen. Kertomuksesta kuitenkin käy taas ilmi, että 

seksin ja emootioiden erottaminen on vaikeaa, mutta myös se, että miehenkin 

mukaan emotionaalinen pettäminen on todellinen koetinkivi parisuhteelle. 

 

A-kehystarina on evoluutiopsykologisen teorian kannalta kaikkein keskeisin 

kehystarina. Teorian mukaan jokaisen naisen tulisi ahdistua suunnattomasti ja 

hakea välittömästi eroa sekä uutta kumppania tai ainakin varmistaa se, että 

mies vielä haluaa elättää häntä ja jälkeläisiä. Tällaisesta ei tarinoissa kyllä ollut 

mitään merkkiä. Sekä eroon että jatkoon vaikuttivat samat seikat tai niiden 
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puute. Selityksenä tälle voi kyllä olla myös se, että kehystarinoilla ja 

sykemittarilla mitataan hieman eri asioita. Syke kertoo välittömän reaktion, 

mutta kehystarina sen, mitä on huomioitava kun elämää kriisikohdan jälkeen 

ruvetaan suunnittelemaan uudelleen.  

 

 

B-KEHYS: Mies harrastaa seksiä toisen naisen kanssa 
 

Tarinoita, joissa kehyskertomuksessa mies harrastaa seksiä toisen naisen 

kanssa (B-kehys) oli yhteensä 21 kappaletta. Näistä 17 oli naisten kirjoittamia 

ja 4 miesten kirjoittamia. Näissäkin tarinoissa on mahdollista erottaa kolme 

samaa lopputulosta kuin A- kehyksessä, jossa mies on rakastunut toiseen 

naiseen.  

 

1. Pariskunta päätyy eroon.  

2. Pariskunta jatkaa suhdettaan.  

3. Pariskunnan tulevaisuus on epävarma. 

 

Miesten kannalta tämän kehyksen tulisi olla jo hieman hälyttävä, koska 

kysymys on seksuaalisesta uskottomuudesta, tosin miehen itsensä 

harrastamasta. Miesten kirjoituksissa kaksi suhdetta päätyy varmaan eroon. 

Näihin tarinoihin liittyy myös voimakas kostonhalu ja raivo. Ohessa on 

katkelma hieman voimakkaammasta reaktiosta. 

 

 

 

B2 (mies kirjoittaja - mies harrastanut seksiä toisen naisen kanssa) 

...Pirjo jää odottamaan Pentin kotiin paluuta sekavassa mielentilassa ja kun 

Pentti vihdoin saapuu Pirjon raivo pääsee valloilleen. Se tunnemyrsky minkä 

hän on tähän asti pystynyt hillitsemään pakottautuu nyt ulos hänestä niin 

vastustamattomalla voimalla että Pentin ruumiinjäsenet irtoavat... 
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Seksuaalinen uskottomuus saa tässä tapauksessa mieskirjoittajan reagoimaan 

”biologisen sukupuolensa” mukaan ja ahdistus on ilmeinen. 

 

Epävarmoja tapauksia on yksi ja siinä ero tulee ehdolla, että Pirjo rakastaa 

miestään. Toisin sanoen suhde on siis ollut hänelle merkityksellinen. 

Yhdentekevä suhde on yhdentekevä pettämisen jälkeenkin. Yhdessä tarinassa 

Pirjo jatkaa eloaan miehensä kanssa. Siinä Pirjo alkuun järkyttyy 

uskottomuudesta, mutta tajuaa sitten, että kyseessä on vain pieni erehdys tai 

lipsahdus, eikä halua antaa sille liian suurta painoarvoa. 

 

Kaksi neljästä vastaajasta noudattelee siis evoluutiopsykologista näkemystä 

siitä, miten miehen tulisi seksuaaliseen uskottomuuteen reagoida. Suunnaton 

ahdistus yhdistyy tunnepitoiseen toimintaan. On kuitenkin myös kaksi 

muunlaista tarinaa. Toisessa punnitaan suhteen laatua ennen jatkotoimiin 

ryhtymistä ja toisessa lipsahdus otetaan lipsahduksena, eikä sen anneta 

vaikuttaa muuten toimivaan elämään. Tällainen jakauma on osoitus siitä, että 

uskottomuuteen voidaan reagoida usealla tavalla, eikä tätä tapaa ole etukäteen 

määrätty. Tietenkin uskottomuuteen liittyy ahdistusta, mutta johtuuko se 

uskottomuuden laadusta vai jostain muusta? Voisiko esimerkiksi se ahdistaa, 

että uskottomuus on yleisesti käsitetty tilana jossa koko elämää ja suhdetta 

toiseen pitää harkita uudelleen? Koko elämä voi muuttua yhdessä tietoisuuden 

hetkessä. Mikään aiemmin sovittu ei olekaan voimassa.  

 

Tulos toimii myös Harrélaista teoriaa vastaan siinä mielessä, että miehet eivät 

mitenkään erityisemmin tunnu osaavan asettua naisen asemaan ja olla 

pitämättä naisen kannalta vain seksuaalista uskottomuutta yhdentekevänä.  

 

Naisten kirjoituksista kaksi tarinaa päättyy eroon. B-kehyshän (mies 

harrastanut seksiä toisen naisen kanssa) on sellainen, että naisten ei tulisi 

tapauksesta hätkähtää. Kyseessä on miehen seksuaalinen uskottomuus. 

Erotarinoissa seksuaalinen uskottomuus koetaan sellaiseksi loukkaukseksi 

parisuhteen sopimukselle, että ero on väistämätön. Kuitenkin toisessa pari 

yrittää ensin jatkaa yhdessäoloa, mutta luottamuspula vie suhteen karikolle. 
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Epävarmoja ratkaisuja naisten tarinoissa on 12. Näissä jatko kuitenkin on 

hieman voittava kanta kuin esimerkiksi A-kehyksen (mies rakastunut toiseen 

naiseen) epävarmoissa tapauksissa. 

 

Suhde voi esimerkiksi jatkua jos rakkautta on riittävästi tai jos pettäjä 

ymmärtää tehneensä väärin ja kyseessä on ensimmäinen kerta. Myös lasten 

olemassaolo vaikuttaa suhteen jatkamiseen. Eli siis jos lapsia on, ero ei ole 

niin helppo tai yksinkertainen.  

 

Evoluutiopsykologian mukaanhan seksuaalinen uskottomuus ei ahdista naista 

niin kovasti juuri sen vuoksi, että mies on kuitenkin vielä emotionaalisesti 

sitoutunut vanhaan perheeseen ja on valmis huolehtimaan heistä. Tältä 

kannalta katsottuna se tosiasia, että naisten on vaikea erota seksuaalisen 

uskottomuuden vuoksi, jos perheessä on lapsia, puhuu evoluutionäkemyksen 

puolesta. Seksuaalinen uskottomuus ei ole vaarantanut jälkeläisten hoitoa ja 

siksi ei lasten kannalta ole järkevää erota kykenevästä huoltajasta. Isä voi kyllä 

olla lapsille myös muuten tärkeä.  

 

Kolmessa tarinassa suhde jatkuu. Tämä on enemmän kuin A-kehyksessä (mies 

rakastunut toiseen naiseen), jossa ainoastaan yksi suhde jatkui pettämisen 

jälkeen. Jatkuneessakin A- kehyksen tapauksessa uskottomuus oli uudelleen 

määritelty seksuaaliseksi. B-kehyksen (mies harrastanut seksiä toisen naisen 

kanssa) yhdessä suhteen jatkumistarinassa on kyseessä seksuaalisesti vapaa 

suhde. Suhteen jatkumisesta huolimatta kuitenkin luottamuspula ja itsetunto-

ongelmat vaivaavat petetyksi tullutta. Toisaalta suhde voi myös parantua 

pettämisestä. Eli molemmat ovat valmiita panostamaan suhteeseen enemmän 

pettämisen jälkeen, kun huomataan miten tärkeä toinen itse asiassa on. 

 

B- kehyksen (mies harrastaa seksiä toisen naisen kanssa) epävarmoissakin 

tapauksissa korostuu seksuaalisen uskottomuuden lipsahdusmainen luonne. 

Asia ymmärretään hetken virheeksi ja sen vuoksi ei helposti haluta elämää 

muuttaa, kun taas puolestaan A-kehyksen (mies rakastuu toiseen naiseen) 

epävarmoissa tarinoissa kaikissa jatko todella oli vaakalaudalla. Tämä on aika 

vahva osoitus siitä, että ei evoluutionäkemys, ainakaan naisten osalta, ole 
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täysin tuulesta temmattu. Eli uskottomuuden laatu vaikuttaa siihen, miten 

siihen reagoidaan. Tällaisen toiminnan juurien ei välttämättä tarvitse 

kuitenkaan olla evoluutiossa, vaan se on täysin aineiston perusteella 

selitettävissä myös sosiaalisen järjestyksen piiriin kuuluvilla käsitteillä. Näitä 

ovat moraalijärjestys, jonne luottamus ja uskottomuus ilmiöinä ehdottomasti 

kuuluvat, sekä minuus ja sen sosiaalinen syntyperä. Toisaalta ilman biologiaa 

ei olisi itsetietoista ihmistäkään, joten kaikella toiminnalla on aina biologinen 

perustansa. Palaan näihin myöhemmin, kun esitän perusteellisemmin 

vaihtoehtoisen tulkinnan reagoinnissa ilmeneville eroille. 

 

C-kehyksessä (nainen rakastuu toiseen mieheen) ja D-kehyksessä (nainen 

harrastaa seksiä toisen miehen kanssa) pettäjän sukupuoli vaihtuu miehestä 

naiseksi. C- ja D- kehyksillä oli alkuaan tarkoitus selvittää enemmän miesten 

reaktioiden muutoksia, mutta koska miesvastaajia oli niin vähän, tämä ei ole 

täysin mahdollista. Toisaalta kirjoittajat eivät oikein missään kehyksissä ole 

kiinnittäneet huomiota pettäjän sukupuoleen, joten kaiken kaikkiaan erottelu 

on ollut jopa hieman turhakin, mutta eihän tätä olisi voinut etukäteen tietää. 

Vastaajat ovat aika uskollisesti lähestyneet kehyksiä omista lähtökohdistaan ja 

huomio on enemmänkin kiinnittynyt uskottomuuden laatuun kuin pettäjän 

sukupuoleen. Ainoastaan yhdessä D-kehyksen tarinassa eräs naisvastaaja 

ilmoitta selkeästi, että ”Mikä minä olen miehen mieleen menemään?”. Hän ei 

siis mielestään tiedä, miten mies toimii petetyksi tultuaan.  
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C-KEHYS: Nainen rakastuu toiseen mieheen 

 

C-kehyksen tarinoista, joita puolestaan kaiken kaikkiaan oli 21 kappaletta, 

naisten kirjoittamia oli 18 kappaletta ja miesten kirjoittamia 3 kappaletta. 

Edelleen tarinoista on mahdollista erotta kolme lopputulosvaihtoehtoa, joita 

siis olivat ero, suhteen jatkaminen tai sitten epävarma tulevaisuus, jossa 

kirjoittaja ei ole pystynyt eri vaihtoehtoja punnittuaan ilmoittamaan mitään 

konkreettista lopputulosta. 

 

Evolutiivisen näkemyksen mukaan emotionaalinen uskottomuus on miehelle 

vähiten ahdistusta aiheuttavaa, joten kirjoituksissa ei mieskirjoittajien osalta 

pitäisi esiintyä mitään dramaattista. Tämä pitää osittain paikkansa. Yhdessä 

tapauksessa tulee ero, mutta nimenomaan vaimon toimesta. Mies siis olisi ollut 

valmis jatkamaan suhdetta. Kahdessa tarinassa suhteen jatko on epävarma, 

mutta toisessa näistä emotionaalista uskottomuutta pidetään ehdottomasti 

pahempana kuin seksuaalista. Ohessa lainaus aineistosta 

 

 

C2 (mies  kirjoittaja – nainen rakastunut toiseen mieheen) 

Pentti lienee hyvin mustasukkainen. Se, mitä Pentti lopulta tulee tekemään 

riippuu kuitenkin pitkälti siitä, mihin rakastuminen johtaa. Mikäli 

rakastuminen johtaa seksuaaliseen kanssakäymiseen tai jatkuu muuten 

pitkään, on varma ettei Pentti voi jatkaa suhdetta ainakaan entisellä tavalla. 

Tässä vaiheessa  Pentti todennäköisesti harkitsisi eroa, sillä petetyksi 

tuleminen(joko fyysisesti tai vielä pahempaa: henkisesti) kävisi kyllä 

miehuuden päälle niin paljon. Ei kai kukaan halua valheessa tai 

kulissiavioliitossa elää.  

 

 

Tämä on suora kannanotto evoluutionäkemystä vastaan ja osoitus siitä, että 

kirjoittajan on sukupuolestaan riippumatta mahdollisuus ottaa erilaisia 

näkökantoja asioihin. Toisessa epävarmassa tapauksessa ei oikein päästä 
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käsittelemään suhteen jatkoa, mutta siinä ilmaistaan, että oma pettämistausta 

helpottaa asian ymmärtämistä.  

 

Naisten vastauksista löytyy yhdeksän epävarmaa tapausta, seitsemän eroa ja 

vain kaksi suhdetta jatkuu tarinoissa varmasti. Toisessa tarinassa, jossa 

parisuhde pettämisen jälkeen jatkuu, mies kiristää lasten ja henkisen 

väkivallan avulla vaimon takaisin luokseen. Toisessa pariskunta löytää avun 

perheterapiasta. Epävarmoissa tapauksissa suhteen jatkoon vaikuttavat a) 

suhteen aiempi laatu, b) vaimon suhtautuminen ja selitys tapahtuneelle, c) 

asioiden käsittely tai siis kyetäänkö siihen vai ei, d) lapsien olemassaolo sekä 

e) pettäjän ja petetyn aiemmat pettämiset.  

 

Erotapaukset ovat aika yksiselitteisiä. Useassa niistä kuvataan Pentin 

tunnereaktiota ja sitten vain ilmoitetaan, että ero tulee. Löytyy erolle syitäkin. 

Näitä ovat: suhteen ongelmat, Pentin uusi nainen, Pentin juopottelu, asian 

anteeksiantamattomuus, asian käsittelyn vaikeus ja rakkauden puute. 

 

On siis pakko todeta, että jostain syystä naisille emotionaalinen uskottomuus 

on kyllä todella vakava juttu. Emotionaalista uskottomuutta koskevia tarinoita 

on, A- ja C- kehys huomioiden, yhteensä 34. Näistä 13 päättyy varmuudella 

eroon, 19 tapauksessa suhteen jatko on epävarmaa ja vain kahdessa 

tapauksessa suhde jatkuu varmuudella ja näistäkin toisessa vain henkisen 

väkivallan avulla. Edelleen on siis aihetta uskoa, että evoluutiopsykologian eri 

uskottomuuden lajit ovat mahdollisia ja niihin reagoidaan eri tavalla. Ohessa 

erään 22 vuotiaan naisen näkemys Pentin ajatuksista: 

 

 

…Hän miettii avioeron mahdollisuutta, mutta ei tiedä miten osaisi elää ilman 

vaimoa. Ongelma on, että vaimo on syvästi rakastunut mieheen, eikä 

kyseessä ole vain ” yhden yön vahinko”. Pentti ei tiedä mitä tekisi. Hän 

masentuu ja alkaa ryyppäämään. Kännipäissään hän eräänä iltana 

vahingossa lipsauttaa vaimolle tietävänsä. Vaimo on toisaalta helpottunut, 

mutta hänen käy sääli Penttiä. Vaimon mielestä heidän pitää erota… 
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Katkelmassa tehdään selvä ero uskottomuuden eri muotojen ja 

reagointitapojen välillä. Tämä on selvä osoitus evolutionistisen näkemyksen 

puolesta. Kuitenkaan ei ole edelleenkään pakko hyväksyä tulkintaa eron 

syystä. Ero on olemassa, ainakin naisten osalta, mutta mistä se johtuu? Asia ei 

ole aivan yksiselitteinen. Evolutionistit turvautuvat selityksessään 

perusteettomaan analogiaan. Jotain, mikä tapahtuu sosiaalisessa 

todellisuudessa, mahdollistaa päättelyn tapahtumista biologisessa 

todellisuudessa. Eli siis evoluution vaikutuksesta ihmisen toimintaan. 

Myöhemmin tulen esittämään erolle tulkinnan, kuten jo aiemminkin mainitsin, 

joka ei sekoita eri käsitejärjestelmiä keskenään.  

 

 

D-KEHYS: Nainen harrastaa seksiä toisen miehen kanssa 
 

Jäljellä on vielä D-kehys. Kehyksen pitäisi kirvoittaa miesten mielistä todella 

ahdistuneita tarinoita. D- kehykseen (nainen harrastaa seksiä toisen miehen 

kanssa) tuli kaiken kaikkiaan 22 vastausta, joista  vain neljä oli miesten 

kirjoittamia. Nämäkin tarinat oli helppo jaotella kolmeen, jo aiemmin edellä 

mainittuun, ryhmään suhteen jatkon suhteen. 

 

Neljästä miesten tarinasta suhde jatkuu kolmessa. Jatkoon vaikuttavat vaimon 

suhtautuminen ja selitys asiasta, Pentin luonne, anteeksianto sekä suhteen 

laatu, eli onko kyseessä vapaa suhde vai ei. Miehet eivät tunnu hirveästi kyllä 

seksuaalisesta uskottomuudestakaan ahdistuvan vaan aika pitkälle naisten 

tapaan se ymmärretään ”yhden illan juttuna” tai ” hetken lipsahduksena”, jolle 

ei voi antaa liian suurta arvoa.  

 

Ainoassa erotarinassa korostuu myös tämä hetkellisen virheen kaltainen 

luonne, vaikka siis tarina johtaakin eroon. Ohessa lainaus 27- vuotiaan miehen 

tarinasta: 
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…Kestää vuosia vaimon lähtemisestä ennen kuin Pentti kunnolla pääsee 

takaisin jaloilleen. Normaali arki luistaa ja Pentti on uudestaan naimisissa ja 

huolehtiva isä joka  toinen   viikonloppu.  Syvällä  sisimmässään  Pentti  

kuitenkin  soimaa  itseään peilikuvansa äärellä kuolemaansa asti:” Se oli vain 

yksi hetken hairahdus, pitikö sillä lailla mennä ryyppäämän kaikki alta.” 

Eikä Pentistä enää koskaan kasva sitä kokonaista ehyttä persoonaa, jonka 

aikanaan itse hyvin tunsi. 
 

 

Eron syynä on siis lähinnä se, että Pentti ei kyennyt käsittelemään petetyksi 

tulemista, vaan haki apua pullosta. Tämä voidaan nähdä toisaalta kyllä myös 

osoituksena suuresta ahdistuksesta.  

 

Miesten suhtautuminen D-kehyksen (nainen harrastanut seksiä toisen miehen 

kanssa) alkutilanteeseen asettaa ison haasteen evoluutiopsykologiselle 

näkemykselle. Seksuaalinen petos koetaan ennemminkin pienenä virheenä, 

joka on mahdollista sovittaa, eikä suinkaan suurena ahdistuksen lähteenä, joka 

johtaa äärimmäisen aggressiiviseen toimintaan. 

 

Naisten tarinat taas tukevat evoluutiopsykologista näkemystä. Tämä kyllä 

todennäköisesti johtuu siitä, että evolutiivinen näkemys on tässä suunnassa 

linjassa sekä miesten, että naisten käsityksen kanssa siitä, että rakkaus on 

merkki tarkoituksenmukaisemmasta ja vakavammasta pettämisestä kuin 

pelkkä seksi. Eli osittain rakkauden ajatellaan automaattisesti sisältävän myös 

seksiä ja oikeastaan koko yhteiselon mielekkyyden ominaisuudet. 86 tarinassa 

vain muutamassa korostettiin, että kyseessä oli vain rakkaus, jossa ei ole seksiä 

lainkaan. Huomattavasti useammassa tarinassa oletettiin implisiittisesti, että 

seksi kuuluu kuvaan ilman muuta. Evoluutionäkemyksen heikkous on juuri 

tapa nähdä uskottomuuden muodot tasavertaisiksi, vaikka niitä ei 

todellisuudessa aivan tasavertaisina kyetä käsittelemään. Kuten jo aiemmin 

olen useaankin otteeseen mainostanut, tulen esittämään tulkinnan, joka pystyy 

selittämään kaikki esitetyt vaihtelut ja ottamaan huomioon eri uskottomuuden 

lajien epätasa-arvoisuuden. 
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Naisten tarinoita D-kehykseen (nainen harrastanut seksiä toisen miehen 

kanssa) tuli siis 18 kappaletta. Näistä kahdeksassa suhde jatkuu. Tämä on 

enemmän kuin kaikki aiemmat jatkot, naisten tarinoissa, yhteensä. Naisten 

tuntuisi siis olevan helpohkoa suhtautua samaa sukupuolta olevaan pettäjään 

ymmärtävästi, mitä tietenkin vielä auttaa seksuaalisen pettämisen ”keveys”. 

Suhteen jatkumisen mahdollistavia seikkoja ovat luottamuksen uudelleen 

syntyminen, vaimon suhtautuminen ja selitys asialle, eroamisen vaikeus (ero 

on järeän kaliiberin ratkaisu kevyehköön ongelmaan), oma historia pettämisen 

saralta, lapsien olemassaolo, anteeksiantoon pystyminen, ammattiauttajan apu 

sekä erehtymisen inhimilliseksi kokeminen.  

 

Seitsemässä tapauksessa kirjoittaja ei kykene päättämään mikä pariskunnan 

tulevaisuus on. Syyt ovat pitkälle samoja kuin jo edellä lueteltiin, mutta lisäksi 

vaikuttavat osapuolten persoonat tai luonteenpiirteet sekä riitely ja väkivalta. 

 

Eroon päättyviä tapauksia on kolme. Edelleen asian käsittelyyn vaikuttavat 

seikat on lueteltu jo edellä. Nyt ne vain vaikuttavat käänteisesti. Esimerkiksi, 

luottamusta ei kyetä saavuttamaan, unohtaminen ei onnistu ja suhde on jo 

muutenkin ollut laaduton. Suhteessa ei siis pettämisen jälkeen ole enää mitään, 

mikä sitä pitäisi pystyssä.  

 

 

5.6 Yhteenveto 

 

Lopuksi esitän vielä yhteenvedon edellä esitetyistä seikoista. Koska naisten ja 

miesten tarinoita on niin erilaiset määrät, en vertaile sukupuolia keskenään. 

Naiset ensin, eli taulukossa 2 on esitetty parisuhteen lopputilanteen 

variaatioiden lukumäärät naisilla kehyskertomusten mukaan. Taulukossa on 

lisäksi esitetty yhdessä kehysvariantit A ja C (emotionaalinen uskottomuus, 

uskoton osapuoli pettää rakastumalla toiseen) sekä B ja D (seksuaalinen 

uskottomuus, uskoton osapuoli pettää seksuaalisella kanssakäymisellä toisen 

kanssa), koska näissä pitäisi esiintyä eniten eroavaisuuksia lopputulosten 

suhteen sukupuolen sisällä. 
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Taulukko 2. Tarinatyyppien lukumäärä naisilla kehystarinan mukaan (n = 69). 

 Suhteen tila tarinan lopussa 

Kehys Ero Jatkuu Epävarma 

A (mies rakastuu toiseen naiseeen) 6 0 10 

B (mies harrastaa seksiä toisen naisen kanssa) 2 4 11 

C (nainen rakastuu toiseen mieheen) 7 2 9 

D (nainen harrastaa seksiä toisen miehen kanssa) 3 8 7 

A-C (emotionaalinen uskottomuus) 13 2 19 

B-D (seksuaalinen uskottomuus) 5 12 18 

 

 

Taulukosta 2 nähdään selvästi, että naiskirjoittajien kirjoitukset ja tarinoiden 

lopputulokset noudattavat evoluutiopsykologista käsitystä siitä, miten naisten 

tulisi erilaisiin uskottomuuden tyyppeihin reagoida. Ero on selkein tarinoiden 

osalta, joissa suhde uskottomuudesta huolimatta jatkuu. Seksuaalinen 

uskottomuus ei näyttäisi olevan suhteen jatkon kannalta merkittävä uhka. 

Tietenkin sekin pysäyttää, mutta suhde voi jatkua huomattavasti useammin 

kuin emotionaalisen uskottomuuden tapauksessa, jossa iso osa tarinoista 

päättyy yksiselitteisesti eroon. Epävarmojen tapausten määrä on tietenkin 

suuri, mutta tämä johtuu osittain jo siitäkin, että kirjoittajia ei pyydetty 

päätymään mihinkään lopputulokseen, vaan he saivat vapaasti pohtia esitettyä 

ongelmaa.  

 

Naisten osalta tulokset ovat evoluutiopsykologisen näkemyksen mukaisia. 

Ottaen vielä huomioon senkin, että seksuaalisen uskottomuuden kehyksissä 

lapsista tuli suhteen jatkamisen puolesta puhuva tekijä. Seksuaalisen 

uskottomuuden ei uskota vaarantavan perheestä huolehtimista, aivan kuten 

evolutionistit ennustivatkin. Tosin lapset nousivat esiin myös muissakin 

tarinoissa.  

 

Täytyykö Harrélainen teoria haudata naisten osalta? Mielestäni ei. Kuten jo 

edellä olen maininnut, taulukossa esiintyvät erot ovat osoitus siitä, että 

emotionaalinen ja seksuaalinen uskottomuus koetaan eri tavalla. Toisaalta 

tämä on aika triviaali huomio, onhan kyseessä kuitenkin myös kaksi täysin 
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erilailla koettavaa asiaa. Tämän myös evoluutiopsykologinen teoria ennustaa 

ja se myös esittää tulkinnan sille, mistä ero johtuu. Tämä tulkinta ei ole 

mielestäni perusteltu ja tästä syystä esittämällä vaihtoehtoinen tulkinta 

voimme osoittaa, että Harrélainen käsitys moraalijärjestyksestä ja minuudesta 

pystyy paremmin selittämään eroja, joita esiintyy reagoinnissa erilaisiin 

uskottomuuden lajeihin.  

 

Miesten kohdalla johtopäätösten tekoa vaikeuttaa tarinoiden vähäinen määrä. 

Tarinoiden määrästä johtuen johtopäätökset voivat olla sattumanvaraisia. 

Taulukossa 3 on esitetty miesten reaktiot kehystarinoittain. 

 

Taulukko 3. Tarinatyyppien lukumäärä miehillä kehystarinan mukaan (n = 17). 

 Suhteen tila tarinan lopussa 

Kehys Ero Jatkuu Epävarma 

A (mies rakastuu toiseen naiseeen) 3 0 3 

B (mies harrastaa seksiä toisen naisen kanssa) 2 1 1 

C (nainen rakastuu toiseen mieheen) 1 0 2 

D (nainen harrastaa seksiä toisen miehen kanssa) 1 3 0 

A-C (emotionaalinen uskottomuus) 4 0 5 

B-D (seksuaalinen uskottomuus) 3 4 1 

 

 

Hämmästyttävää kyllä, miesten osalta tulokset ovat evoluutioteorian kannalta 

hyvinkin ”naismaiset”. A ja C (emotionaalinen uskottomuus) kehyksistä ei 

löydy yhtään tarinaa, jossa suhde varmuudella jatkuisi. Lisäksi huomio 

kiinnittyy myös siihen, kuinka moni suhde jatkuu kehyksiin B ja D 

(seksuaalinen uskottomuus) kirjoitetuissa tarinoissa. Seksuaalisen 

uskottomuuden pitäisi olla myrkkyä ja eritoten jos pettäjä on nainen. Näin ei 

kuitenkaan miesvastaajien mukaan ole, koska suurin osa suhteen 

jatkumistarinoista on vielä kirjoitettu kehykseen D, jossa vaimo pettää Penttiä 

seksuaalisesti toisen miehen kanssa.  

 

Tulokset ovat evoluutiopsykologisen näkemyksen kannalta hälyttäviä. Niitä ei 

kuitenkaan suoraan voida pitää teorian kannalta musertavina, juuri vastausten 
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vähäisyyden vuoksi. Toisaalta ne kielivät ongelmista, joita 

evoluutiopsykologinen tulkinta erilaisesta reagoinnista erilaiseen 

uskottomuuteen sisältää.  
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6. Uskottomuusepisodin malli 

 

Tässä luvussa esitän mallin, joka yhdistää sosiaalisen teorian käsityksen 

ihmisestä toimintaansa ohjaavana subjektina sekä reagoinnin uskottomuuteen. 

Eli nyt on vihdoinkin vuorossa jo kauan lupailemaani tulkinta, joka yhdistää 

kaikki kirjoitetut tarinat kätevästi saman teoreettisen orientaation alle ilman, 

että on tarpeen vetää mitään liian rohkeita analogioita. Se selittää, miksi 

reagointi uskottomuuteen johtaa eroon ja miksi ei. Sitä on mahdollista soveltaa 

myös ahdistuksen määrään. Mikäli ahdistusta pienentäviä tekijöitä löytyy, eron 

todennäköisyys ei ole niin suuri. Yksinkertaista, eikö totta? Ensin joudun 

esittämään yleistetyn kaavion prosessista, joka suhteessa käydään lävitse 

pettämisen tai uskottomuuden tultua petetyn osapuolen tietoon. Kaavio 1  

kuvaa vaiheet, joiden jälkeen on mahdollista tietää, päättykö suhde eroon vai 

ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Vaiheet uskottomuuden tultua puolison tietoon. 

 

Kaaviossa 1 on viisi vaihetta. Uskottomuuden tultua tietoon petetty yleensä 

kokee vihaa, masennusta ja surua. Myös järkytys on melkoinen. Joskus mies 

joutuu turvautumaan alkoholin apuun selviytyäkseen alkushokista. Tämän 

1. Tunnekuohu 

2. Konfrontaatio 
tietojen hankinta

3. Arviointi 

4a. Luottamus palautuu 4b. Luottamus ei palaudu 

5a. Suhde voi jatkua 5b. Suhde päättyy eroon 
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jälkeen seuraa vaihe kaksi jossa tilanteeseen pyritään samaan selvyyttä ja 

uskottomalle puolisolle alkaa sadella kysymyksiä ja ”selvityspyyntöjä”. Tässä 

vaiheessa tilanteeseen pyritään suhtautumaan rationaalisesti, mutta se ei aina 

onnistu. Keskustelu voi päättyä riitelyyn ja toinen osapuoli voi poistua paikalta 

”ovet paukkuen”. Vaiheessa kaksi puoliso laitetaan siis vastaamaan teoistaan. 

Hänen on myös kyettävä selittämään miksi näin on päässyt käymään. Tällä 

tavoin puolisot hankkivat tietoa seuraavaa vaihetta varten. Tunteet seuraavat 

taustalla koko prosessin ajan, mutta yleensä pyritään siihen, että ne eivät 

pääsisi vaikuttamaan päätöksentekoon. 

 

Vaiheessa kolme arvioidaan, miten pahasti parisuhteen yksinoikeussopimusta 

on rikottu ja kuinka pahasti tästä johtuen luottamus on menetetty. Rikkomusta 

pahentavat: 

 

• Kyseessä tietoinen toiminta (siis oikea rakkaussuhde) eikä vain mikään 

hetkellinen mielijohde. Puolison selitys tapahtuneesta voi tässä kohtaa olla 

jatkon kannalta ratkaiseva. 

 

• Itsestä tai suhteesta aiemmin ei löydy vikaa tai ongelmaa, joka tekisi 

uskottomuudesta hyväksyttävän ja näin ollen pienentäisi sopimuksen 

rikkomisesta aiheutunutta luottamuksen menetystä. 

 

• Ei löydy mitään muuta syytä joka antaisi mahdollisuuden olla 

huomioimatta rikkomusta. Esimerkiksi lapset, puolison erinomaisuus ym. 

 

• Minän suhde moraalijärjestykseen on ehdoton. Lieventävien asianhaarojen 

etsimen ei ole mahdollista. Rikkomus otetaan niin kuin se on tiedostettu ja 

tehdään johtopäätökset ehdottomasti moraalijärjestelmään nojautuen. 

Tällöin rikkomus johtaa aina eroon. 

 

Vaiheessa neljä tehdään implisiittisesti päätös siitä, miten anteeksiantamatonta 

sopimuksen rikkominen on ollut ja kuinka pahasti luottamus on menetetty. 
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Tämä johtaa sitten vaiheen viisi erilaisiin lopputuloksiin parisuhteen jatkon 

kannalta. 

 

Kuinka sitten voidaan väittää, että reagointi uskottomuuteen johtuu 

käsityksestä, joka osapuolilla on parisuhteen yksinoikeussopimuksesta, 

minästään ja moraalijärjestyksestä. Edellisessä kappaleessa esittelemäni 

Harrélaiseen ajatteluun pohjautuva käsitys minästä tarjoaa mahdollisuuden 

yhdistää nämä kaikki yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, jonka avulla 

uskottomuuden seurauksia parisuhteelle voidaan tarkkailla puhtaan sosiaalisin 

termein.  

 

Minä siirtyy sosiaalisesta, kielellisestä maailmasta psykologiseen maailmaan 

silloin, kuin siihen opitaan kielessä viittaamaan minänä. Tällöin siihen voidaan 

myös kielen avulla liittää uusia ominaisuuksia. Sopimukset ja käsitys siitä, 

miten toisia ihmisiä kohdellaan kuuluvat taas moraalijärjestyksen piiriin ja se 

on olemassa sosiaalisena todellisuutena, joka on syntynyt ihmisten 

vuorovaikutuksessa. Sitä ei voi nähdä ja se ei ole kenenkään omaisuutta, mutta 

tarvittaessa siihen voidaan viitata kielen avulla. Ihmisillä on siis vahva käsitys 

siitä, miten pitää ja tulee toimia, vaikka he eivät välttämättä kykene 

ilmaisemaan tarkkaa sääntöä tai perustetta toiminnalleen. Viittausten ansiosta 

järjestys tulee näkyväksi ja tällöin on mahdollisuus sisäistää minuuteen käsitys 

oman minän suhteesta tuohon minästä erilliseen rakenteeseen. Tuon suhteen 

avulla moraalijärjestyksestä tulee osa minuutta. Moraalijärjestys asettuu siis 

minän kanssa vuorovaikutukseen.  

 

Parisuhteen solmiessaan osapuolet - silloin kun siis molemmille tulee käsitys 

siitä, että nyt ollaan yhdessä - synnyttävät myös yhteiset pelisäännöt siitä 

miten suhteessa tulee toimia. Yksinoikeussopimusta voidaan usein puida jopa 

eksplisiittisesti. Tämä on tärkeää jo siksikin, että molemmilla osapuolilla on 

käsitys siitä, mitä on tapahtumassa ja mitä ollaan tekemässä. Yleensä kaikki 

käy automaattisesti, sillä kun päätetään, että nyt ollaan yhdessä, on 

molemmilla jo valmiina käsitys moraalijärjestyksestä ja siitä mitä tällainen 

päätös tai yhteinen sopimus tarkoittaa. Parisuhde on siis kaksipuolinen 
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sopimus, jossa hyödynnetään, osin tiedostamatta, sosiaalisesti jaettuja 

toimintasääntöjä.  

 

Sopimukseen liittyy aina myös luottamus. Luottamus siihen, että molemmat 

toimivat niin kuin on odotettu tai sovittu. Luottamus on myös 

henkiinjäämiskamppailussa näytellyt merkittävä osaa. Ehkä juuri tästä syystä 

moraalijärjestyksen säännöstö on hyvinkin ehdoton luottamuksen menetyksen 

suhteen. En kuitenkaan aio väittää, että luottamuksen syntyperä olisi 

biologinen. Ei, käsitys luottamuksesta välittyy sosiaalisesti. Sen syntyperä on 

ajoissa jolloin ihmiset oppivat toimimaan yhdessä ja muodostivat yhteisen 

käsityksen siitä mitä ollaan tekemässä. Oli esimerkiksi äärettömän tärkeää, 

silloin kun luolamies Zork kavereineen lähtivät metsästämään mammuttia, että 

kaikki tiesivät mitä oltiin tekemässä ja kuinka se tehdään. Lisäksi oli pakko 

luottaa siihen, että kaikki toimivat kuten oli odotettu. Mikäli luottamus 

rikottiin, siis Zork huomaakin yhtäkkiä olevansa yksin metsästämässä kahta 

päälle hyökkäävää mammuttia, seuraukset olivat eloonjäämisen kannalta 

musertavat. Tuona aikana luottamus voitiin konkreettisestikin pettää vain 

kerran ja petetty ihminen todennäköisesti kuoli. Luottamuksen olemassaolo 

tuli siis varmistaa tiukoilla säännöillä ja ehdottomuudella. Ilmeisesti noilta 

ajoilta on olemassa vielä sosiaalista tietoutta, koska edelleen luottamuksen 

pettäminen koetaan suureksi rikkomukseksi ja sen takaisinsaanti on vaikeaa ja 

usein jopa mahdotonta.    

  

Uskottomuuden ja aviollisen pettämisen tapauksessa edellä kuvattu tarkoittaa 

seuraavaa. Uskottomuus rikkoo puolisoiden välillä olevan sopimuksen 

yksinoikeudesta ja saa aikaan luottamuksen menetyksen. Ilman luottamusta ei 

parisuhdetta ole, koska joskus ei ole ollut elämääkään. Uskottomuus on siis 

aina uhka parisuhteelle, koska se rikkoo puolisoiden välistä sopimusta ja sen 

seurauksena luottamuksellista pohjaa parisuhteelle ei enää ole olemassa. 

Pettämisen jälkeen alkaakin arviointi siitä, onko luottamus menetetty vai onko 

uskottomuudelle löydettävissä sellainen syy, että itse asiassa sopimusta 

yksinoikeudesta ei olekaan rikottu. Joillain ihmisillä minän suhde 

moraalijärjestykseen on siinä mielessä ehdoton, että he eivät yritäkään hakea 
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tällaisia syitä. Sopimusta on rikottu, näin ollen luottamus on siis menetetty, 

joten hyvästi.  

 

Jos puolestaan minällä on mahdollisuus hieman ikään kuin katsoa ”läpi 

sormien”, sopimusrikkomus voi näyttää oikeutetulta ja tällöin luottamusta ei 

menetetä siinä määrin, että parisuhteen jatko ei olisi mahdollinen. Jos tällaisia 

pettäjän puolesta puhuvia argumentteja ei löydy, suhde päättyy. Tässä asiaan 

vaikuttaa myös muut sopimukset ja yksilön koko elämän kenttä, josta 

parisuhde on siis aina vain osa. Tästä syystä lapset voivat saada ihmisen 

jatkamaan suhdetta, koska heidän kanssaan tehty sitoumus koetaan 

tärkeämmäksi kuin pelkkä parisuhteen sopimus. Olennaista kuitenkin on se, 

että ylipäätään on mahdollista miettiä jotain lieventäviä asioita, jotka 

mahdollistavat uskottomuuden huomiotta jättämisen.  

 

Myös käsitys itsestä voi siis sinällään olla lieventävä asianhaara tai 

mahdollistaa jopa koko asian käsittelemättä jättämisen. Uusi tilanne ja 

toimimaan pakottavat sosiaaliset säännöt saattavat saada ihmisen täysin 

päättämättömään tilaan. Tämän lisäksi luottamus voidaan jättää hetkellisesti 

huomioimatta ja keskittyä vain asioiden saattamiseen ennalleen. Tämä johtaa 

esimerkiksi siihen, että petetty osapuoli pyrkii kaikin keinoin saamaan pettäjää 

palaamaan luokseen. Jossain vaiheessa luottamuksen rikkominen on 

käsiteltävä, ellei pariskunta sitten eroa ennen kuin se on mahdollista.  

 

Luottamuksen ja sopimuksen käsitteiden avulla uskottomuus voidaan 

ankkuroida siis täysin sosiaalisen todellisuuden ilmiöksi. Ei ole tarpeen tehdä 

perusteettomia analogioita eri käsitejärjestelmien välille, vaan asia voidaan 

selittää käsitteillä, jotka kuuluvat samaan todellisuuteen itse ilmiön kanssa. 

Lopuksi vielä kokeilen uutta tulkintaani ja toivottavasti se myös hieman 

havainnollistaa esittämääni mallia. Otan työn muutamia satunnaisesti valittuja, 

naisten ja miesten kirjoittamia tarinoita eri kehystarinaryhmistä. 

Satunnaisluvut luon Excelin avulla (Työkalut => Tietojen analysointi => 

Satunnaislukujen luonti, muuttujien lukumäärä 1, väliltä 1- 18 (miehillä 

tarinoiden lukumäärän mukaan) ja siemenluku 5). Näin saatujen tarinoiden 

numerot ovat 13 ja 16. Eli A13N, B16N, C13N ja D16N. Miesten osalta 
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vastaavat tarinat ovat A1M, B4M, C2M ja D3M. Ensin otetaan käsittelyyn A-

kehyksen tarinat. 

 

A13. Nainen 23 vuotta (mies rakastunut toiseen naiseen) 

 

Pirjo selvittää vielä tilannetta ja pyrkii varmistamaan, että näin todella on, 

ennen kuin tekee ratkaisunsa. Luultavasti Pirjo kysyy asiaa suoraan 

mieheltään, todennäköisesti ottaa yhteyttä myös naiseen, johon hänen 

miehensä on rakastunut. Haluaa selvittää, kumpi on enemmän syyllinen 

tilanteeseen ja mitä heidän välillään on tapahtunut. Pirjo kysyy mieheltään, 

miten hän haluaisi tilanteen ratkaista. Jos mies myöntää toisen naisen 

olemassaolon ja haluaisi erota, Pirjo todennäköisesti ymmärtää, että heidän 

liittonsa on ohi. Jos taas mies haluaisi jatkaa avioliittoa, täytyy  Pirjon  tehdä  

päätös,  yrittääkö  hän antaa  anteeksi ja jatkaa. Tähän tietysti vaikuttaa 

mahdollisten lasten olemassaolo, yhdessä eletyn ajan pituus sekä monet muut 

tekijät. 

 

 

Tässä tunnekuohua ei ole kuvattu vaan siirrytään suoraan asian konfrontaatio- 

ja selvittelyvaiheeseen. Tässä tapauksessa Pirjo onkin perinpohjainen ja soittaa 

myös miehen uudelle naisystävälle. Pirjo kysyy myös miehen mielipidettä 

asiaan. Tämän jälkeen seuraa arviointi vaihe, jossa sitten punnitaan 

luottamuksen menetyksen määrä ja anteeksiannon mahdollisuus. Pirjon 

päätökseen näyttäisi tässä tapauksessa vaikuttavan lapset ja muut seikat, jotka 

antavat mahdollisuuden olla huomioimatta rikkomusta. Luottamuksen 

menetystä arvioidaan siis kokonaisuuteen ja päätetään voidaanko jatkaa. Tässä 

tapauksessa ei ole päädytty mihinkään erityiseen lopputulokseen, mutta valinta 

ei tule olemaan helppo. 

  

A1. mies 22 vuotta (mies rakastunut toiseen naiseen) 

 

Rakastunut toiseen naiseen, Pirjo pyörittelee sanoja mielessään ja pyörii 

toivottomana vuoteessaan. Valvoo, ajatusten kiertäessä kehää palaten tuohon 

samaan sanaan uudelleen ja uudelleen. Miten se on mahdollista? Kyllähän 
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Pirjo sen tietää, että heillä on ollut vaikeaa, totisesti, mutta silti. Hän liikuttuu 

kyyneliin muistellessaan elämänsä onnellisinta päivää. Siinä hän säteili 

alttarilla Erkin vierellä, kauniina ja valovoimaisena Kuin keväinen aamu. Ei! 

hän päättää äkisti, ei se ole mahdollista. Ei Erkki ole rakastunut siihen 

lutkaan. Milloin asia tuli julki. Aivan, hehän olivat riidelleet kun Erkki sitten 

oli vihaisesti huutanut hänelle ne sanat. Aivan hänen täytyisi rauhoittua. Hän 

oli Erkin vaimo ja häntä Erkki oli luvannut rakastaa elämänsä loppuun asti. 

Mutta silti. Epätoivo alkoi hiljalleen palata. Eihän Erkki ollut nytkään hänen 

vierellään. Hän oli ajanut Erkin pakosalle. Ehkä hän itsekin oli kyllästynyt 

heidän elämäänsä. Jo pidempään, kun asiaa tarkemmin ajatteli. Mutta tämä ei 

ollut se ratkaisu jonka hän halusi, vai oliko? Huomenna asia ratkaistaan hän 

ajatteli juuri ennen nukahtamistaan. Erkki saa päättää hänen puolestaan, 

kuten naimisiin menonkin. 

 

Miehinen tarina asettaa episodimallin jo hieman koetukselle. Ensin Pirjoa 

vaivaa kova tunnekuohu, joka tuntuu vyöryvän päälle lähes taukoamatta. 

Konfrontaatiovaihe on myös jo ohitettu, koska tarinan mies on lähtenyt kotoa 

karkuun. Tarinassa Pirjo suorittaa itse arviointia ja miettii mitä voi tehdä, 

elämäkin on ollut aika kyllästyttävää jo pidempään? Ero vaikuttaa liian 

pelottavalta. Tässä ratkaisuna on ongelman kiertäminen ja asian jättäminen 

pettäneen miehen ratkaistavaksi. On selvää, että tämä on oiva osoitus myös 

sosiaalisten sitoumusten merkittävyydestä. Kykenemättömänä päättämään 

kahden vaikean vaihtoehdon välillä tarinan Pirjo antaa päätöksen miehensä 

tehtäväksi.  

 

Seuraavaksi vuorossa B- kehyksen tarinat joissa siis kehystarinan Pirjo saa 

tietää, että hänen miehensä on harrastanut seksiä työmatkallaan toisen naisen 

kanssa. Naiset ensin. 

 

B16. Nainen 20 vuotta (mies harrastanut seksiä toisen naisen kanssa) 

 

Kuultuaan tilanteesta Pirjo järkyttyy suuressa määrin, jos hän on luullut 

eläneensä vakaassa suhteessa miehensä kanssa. Jos Pirjo on tiennyt miehensä 

ailahtelevaisuudesta juttu ei ehkä ole niin kova järkytys. Olettaen että Pirjo on 
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täysin luottanut mieheensä, hän joutuu ehkä sulattelemaan asiaa muutaman 

päivän. Koska asia tuntuu iskeytyneen suoraan päin kasvoja hän ei ehkä halua 

heti tavata miestään. Koottuaan ajatuksiaan Pirjo lopulta ottaa asian esille 

ehkäpä juuri ennen nukkumaan menoa. Pirjo kysyy mieheltään, onko hänessä 

jotain ulkoista vikaa, koska mies on käynyt pettämässä. Luultavasti tällöin 

nousevat tunteet pintaan ja Pirjo alkaa joko huutaa tai itkeä. Pirjo 

luultavammin tuntee itsensä hyvin petetyksi. Riippuen siitä miten mies selittää 

asian Pirjolle tilanne voi raueta tai Pirjo voi alkaa pakata tavaroitaan. 

Luultavammin Pirjo ottaa pesäeroa miehestään ja lähtee ystävänsä luo. Loppu 

riippuu Pirjosta. Paljonko Pirjo rakastaa miestään ja onko hän valmis 

antamaan pettämisen anteeksi. Luottamuksen kerääminen uudelleen kasaan 

voi viedä vuosia. Pirjo luultavasti pistää miestään useaan kertaan testiin ja 

testaa hänen luotettavuuttaan ennen kuin voi lopulta antaa anteeksi. Tärkeintä 

olisi, että mies myöntäisi myös tehneensä väärin eikä syyttäisi Pirjoa. 

 

Tässä tarinassa seuraa alkujärkytys ja mies laitetaan pienen sulattelun jälkeen 

vastaamaan teoistaan. Tässä haetaan vikaa myös itsestä, mutta se tapahtuu 

epäsuorasti siten, että mieheltä kysytään mitä vikaa minussa on? Ilmeisesti 

tässä tilanteessa riittävän diplomaattinen mies voisi saada tilanteen kohtalaisen 

mainiosti raukeamaan, jos hänellä oikeasti olisi jokin riittävän hyvä syy Pirjon 

viaksi. Tämä tarjoaisi Pirjolle mainion mahdollisuuden olla huomioimatta 

koko episodia ja parisuhde voisi jatkua. Ikävä vain, että oikeassa elämässä, 

kuten kaikki kirjoittajatkin ovat huomioineet, tällaisia riittävän ”oikeita” 

selityksiä ei tahdo löytyä. Arviointi vaihe on monimutkainen ja siinä 

tulevaisuuttakin projisoidaan luottamuksen puutteen valossa.  

 

Seuraavaksi otetaan käsittelyyn miehinen versio Pirjon tuskasta hänen 

saatuaan tietää aviomiehensä seksiseikkailusta. 

 

B4. Mies 23 vuotta (mies harrastanut seksiä toisen naisen kanssa) 

 

Pirjo pistää ensin kotona paikkoja remonttiin, särkee astioita, hajoittaa 

miehensä arvoesineitä, voi pahoin, oksentaa. Pirjo ei ole uskoa sitä, mitä on 

tapahtunut. 
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Muutaman tunnin itkun ja oksentelun jälkeen Pirjo lähtee ystävänsä luokse, ei 

odotakaan miestään kotiin. Jättää tylyn lapun, että ei tarvi soitella, se on 

loppu nyt. 

Ensi shokki alkaa pikku hiljaa Pirjon kohdalla muuttua katkeruudeksi ja 

vihaksi koko maailmaa ja yleensäkin miehiä kohtaan. Katkeruuden saavutettua 

huippunsa Pirjo päättää kostaa ensinnäkin miehellensä ja lopulta kaikille 

miehille yleensäkin. Pirjon elämäntehtäväksi tulee miehensä elämän 

hankaloittaminen ja viime kädessä tuhoava kosto on äärimmäisen suloinen. 

 

Tässä tarinassa tunnekuohu on melkoinen ja johtaa jopa tavaroiden 

rikkomiseen ja fyysiseen pahoinvointiin. Konfrontaatiovaihe on 

yksinkertaisesti pelkkä lappu, jossa suhteen loppumisesta ilmoitetaan. Tässä 

tapauksessa Pirjon minän suhde moraalijärjestykseen ja tehtyyn sopimukseen 

on hyvin tiukka, eikä neuvottelulle ole sijaa. Tämä johtaa äärimmäiseen 

katkeruuteen ja kostoon. Parisuhteen jatkumiselle ei ole olemassa mitään 

edellytyksiä. 

 

C-kehyksessähän naisesta tulee pettäjä ja kehystarinan Pentti joutuu kärsimään 

vaimonsa rakastumisen seuraukset. 

 

C13. Nainen, ikää ei ole ilmoitettu (nainen rakastunut toiseen mieheen) 

 

Aluksi Pentti menee shokkiin. Hänen elämänsä on järkkynyt perusteellisesti 

eikä mikään enää palaa ennalleen. Hän on raivoissaan, huutaa, syyttelee, 

kyselee, raivoaa, turvautuu alkoholiin, ei saa nukuttua, ei kykene töihin. 

Mielessä pyörivät vain kuvat vaimosta yhdessä toisen miehen kanssa. 

Hän kyselee ja etsii vastauksia, haluaa tietää miksi näin kävi. Hän vaatii 

vaimolta selityksiä, perusteluja. Hän haluaa kuulla miksi, missä suhteessa tuo 

toinen on häntä parempi, mutta toisaalta ei haluakaan kuulla totuutta. 

Pentti ei voi antaa anteeksi. Hän ei edes yritä saada vaimoaan takaisin. Joskus 

tulevaisuudessa, kun aikaa on kulunut ja hän ymmärtää mikä kaikki meni 

vikaan heidän avioliitossaan hän voisi olla valmis sovintoon, mutta silloin on 

jo liian myöhäistä. 
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Tässä tarinassa alku on selvä tunnekuohua seuraa vaimon tiukka kuulustelu, 

joka ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen, eli Pentin ongelmat vain 

tuntuvat pahenevan. Tilapäistä helpotusta haetaan alkoholista. Pentin suhde 

luottamuksen menetykseen muuttuu ajan myötä ja lopulta hän olisikin ollut 

valmis tekemään sovinnon, mutta se ei enää ole mahdollista. Tässä tarinassa 

episodimallin ja sosiaalisen hahmottamistavan rikkaus tulee hyvin esille. 

Tehdyt sopimukset ja kunkin henkilön minän suhde niihin ei ole koskaan 

mikään luonnonlaki vaan alati muuttuva ja kehittyvä kokonaisuus. Asiat 

kyetään eri hetkinä näkemään eri valossa. Toisaalta tässä juuri on erotilanteen 

vaikeuskin. Ei ole mitään luonnonlakia siitä mitä pitäisi tehdä, vaan aina on 

tehtävä valintoja siitä mitä tulee tekemään. 

 

Seuraavaksi on mieskirjoittajan tarina. 

 

C2. Mies 28 vuotta (nainen harrastanut seksiä toisen miehen kanssa) 

 

Pentin reaktio varmaan riippuu hänen omasta tilanteestaan parisuhteessa. 

Joko hän on helpottunut sisimmässään, koska silloin hänen ei tarvitse kokea 

sitä raastavaa syyllisyyttä, jota hän tuntee suhteestaan omaan työtoveriinsa 

Liisaan. Hän on hummannut tämän kanssa jo muutaman kuukauden 

”työprojekti” savuverhonaan. Hän siis on helpottunut, mutta näyttelee 

vaimolleen syvästi pettynyttä ja loukkaantunutta samalla kun hän miettii 

seuraavaa siirtoa. Tai sitten jos vaimon uusi rakastumisen kohde koetaan 

uhkana ja ennenkaikkea maailmanloppuna, Pentti on äärimmäisen 

mustasukkainen tai aidosti murtunut ja hylätty. Pentti ei ole kuullut vastaa(vaa 

loppu puuttui) tuttavapiirissään, hänen kaverinsa kyllä ovat kokeilleet jos 

jonkinmoista syrjähyppyä. Mutta Pentille tässä tilanteessa tilanne on uusi ja 

hänen toimintansa varmasti on näin ollen täysin tunteisiin perustuvaa. 

Toiminta riippuu myös siitä millainen mies Pentti tuntee olevansa ja mikä 

hänen koko elämäntilanteensa on so. sosiaalinen elämä, työelämä, perhetausta 

yms.  

 

Tässä tarinassa ennakkoasetelma on jo aiempaa kevyempi, koska Pentillä on 

oma tausta pettämisessä ja tämän vuoksi suhtautuminen parisuhteen 
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sopimukseen on ilmeisen sallivaa. Hieman siellä mustasukkaisuuskin nostaa 

päätään, mutta lopullinen valinta tapahtuu Pentin elämässä vaikuttavien 

ulkoisten seikkojen pohjalta.  

 

Lopuksi vielä satunnaisesti valitut tarinat D-kehyksestä. 

 

D16. Nainen 24 vuotta (nainen harrastanut seksiä toisen miehen kanssa) 

 

Ensin Pentti varmaan kauhistuu, ja vaatii jotain selitystä asiaan vaimoltaan. 

Sitten hän punnitsee mielessään, että erotako vaiko antaako anteeksi. Se, 

luottaako hän vielä vaimoonsa ja rakastaako häntä, ja kuvitteleeko/tietääkö 

vaimon rakastavan häntä, ratkaisee asian. 

He riitelevät, ja lopulta Pentti päättää jättää vaimonsa. Vaikka hän antaisikin 

anteeksi sen yhden kerran, hän ei voisi enää luottaa siihen ettei vaimo pettäisi 

toistekin. 

 

 

Tässä tarinassa tulee esiin tunnekuohu vaihekin, mutta tosin hieman latteana. 

Tämän jälkeen siirrytään nopeasti konfrontaatio- vaiheeseen ja aloitetaan 

sopimuksen ja luottamuksen menetyksen arviointi. Tässä rakkautta ja sen 

määrää voitaisiin pitää sellaisena seikkana joka mahdollistaisi luottamuksen 

menetyksen huomioimatta jättämisen, mutta lopulta kuitenkin ehdottomuus 

voittaa. Rike on niin paha, että sitä ei voi antaa anteeksi ja ero on väistämätön. 

 

D3. Mies 27 vuotta (nainen harrastanut seksiä toisen miehen kanssa) 
 

Pentti odottaa kotona puolen punaviinipullon rohkaistuksissaan. 

- Meidän täytyy keskustella  

- Mistä? 

- Tiedät kyllä. 

- Niin tiedän. No, keskustele. 

Vaimon tylyt sanat riipaisevat Penttiä syvältä. ”Eikö se perkele ole edes 

häpeissään?” Pentti heittäytyy totaaliseksi marttyyriksi tarttuen pulloon ja 

surkutellen omaa surkeaa tilaansa. Viikot seuraavat toistaan eikä Pentin 
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viinanhimo ota talttuakseen, jolloin vaimo päättää vain vähäisen piston 

rinnassaan tuntien tehdä niin kuin itselleen ja lapsilleen parhaaksi katsoo. 

      Kestää vuosia vaimon lähtemisestä ennen kuin Pentti kunnolla pääsee 

takaisin jaloilleen. Normaali arki luistaa ja Pentti on uudestaan naimisissa ja 

huolehtiva isä joka toinen viikonloppu. Syvällä sisimmässään Pentti kuitenkin 

soimaa itseään peilikuvansa äärellä kuolemaansa asti:” Se oli vain yksi hetken 

hairahdus, pitikö sillä lailla mennä ryyppäämän kaikki alta.” Eikä Pentistä 

enää koskaan kasva sitä kokonaista ehyttä persoonaa, jonka aikanaan itse 

hyvin tunsi. 

 

 

Alkujärkytykseen on tässä tarinassa tarvittu jo hieman alkoholiakin ja 

ilmeisesti koko asiasta puhumien koetaan vaikeaksi. Tilanteessa ei koskaan 

päästä itse asian käsittelyyn. Alkoholi tulee mukaan kuvioihin ja suhde 

näivettyy. Vaimo joutuu tekemään tästä omat johtopäätöksensä.  

 

Edellä olen testannut esittämääni episodimallia eri kehysvarianttien 

kertomuksiin ja mielestäni, näin sosiaalitieteellisesti, se sopii hyvin 

uskottomuusepisodin analysointiin. Ohessa esitän vielä joitain kokoavia 

huomioita. Ensimmäinen on se, että nais- ja mieskirjoittajien välillä ei ole 

eroja suhtautumisessa uskottomuusepisodiin. Sellaisena voitaisiin kenties pitää 

sitä, että esitetyssä miehen kirjoittamassa C-kehyksen (nainen rakastunut 

toiseen mieheen) tarinassa Pentin ratkaisut tarinassa ja suhteen jatkumisen 

arviointi tapahtui perustuen suhteen ulkopuolisiin asioihin. Tämä vastaa 

yleisesti havaittua eroa miesten ja naisten keskuudessa sen suhteen kuinka he 

yleensä itsensä määrittelevät. Miehethän kiinnittävät huomioita ulkoisiin ja 

mitattaviin asioihin kun naisille tärkeämpiä ovat juuri suhteet. Muuten arviot 

suhteen jatkumisesta ja luottamuksen loukkauksista kiinnittyvät aika tarkasti 

samoihin, jo edellä mainittuihin (parisuhteen aiempi laatu ym.), elementteihin.    
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7. Päätelmiä 

 

Aineistosta käy selkeästi ilmi, että evoluutiopsykologinen tapa hahmottaa 

reagointia pettämiseen on vain yksi tapa muiden kulttuurisesti ymmärrettävien 

ja mahdollisten tapojen joukossa. Tapa on jopa liikaa yksinkertaistava ja liikaa 

olettava. Saattaa olla, että nainen ahdistuu enemmän kumppaninsa 

rakastumisesta toiseen kuin tämän seksuaalisesta uskottomuudestaan, mutta 

voi myös käydä niin, että vasta seksuaalista uskottomuutta, johon liittyy myös 

rakastuminen, pidetään uskottomuutena. Mielestäni on selvää, varsinkin 

käsiteltävänä olevan aineiston pohjalta, että rakastumisen uskotaan aina 

oletusarvoisesti sisältävän seksiä – ainakin nykyisessä läpiseksualisoituneessa 

yhteiskunnassa. On vaikea kuvitella aitoa suhdetta ilman seksiä.  

 

Alkuun suhtauduin hieman ylimielisesti tarinoihin, joissa Pentti tai Pirjo tunsi 

olonsa petetyksi sen jälkeen, kun hänen vaimonsa/miehensä oli rakastunut 

toiseen naiseen/mieheen. Mielestäni oli itsestään selvää, että olo on petetty, 

koska juuri sen kohteeksi Pentti tai Pirjo oli joutunut. Vasta syvempi 

paneutuminen aineistoon osoitti, että pelkkä rakastuminen ei välttämättä 

kirjoittajien mielestä vielä olekaan kunnon pettämistä. Tämä tuli esiin 

tarinoissa, joissa Pentin tai Pirjon oli vaikea toimia, koska kyseessä oli pelkkä 

rakastuminen. Lisäksi tästä kielii se, että useassa eroon päätyneessä tarinassa 

ilmoitettiin eksplisiittisesti, että pelkkä seksi olisi vielä ollut kestettävissä, 

mutta rakastumien ei ole mikään inhimillinen lipsahdus. Kunnon pettämistä on 

siis vasta pettäminen jossa molemmat elementit yhdistyvät. Näin ollen voidaan 

ajatella, että evoluutiopsykologian rajanveto henkisen ja fyysisen 

uskottomuuden välillä on vähintäänkin keinotekoinen. DeSteno, David A. & 

Salovey, Peter (1996) olivat siis kohtalaisen oikeassa kritisoidessaan 

evoluutionäkemystä juuri tästä sekaannuksesta. Emotionaalinen uskottomuus 

aiheuttaa enemmän ahdistusta, koska se koetaan kokonaisvaltaisemmin ja sen 

uskotaan ilman muuta sisältävän seksiä. Arvelenkin, että jos ihmisiltä 

kysyttäisiin parisuhteen tärkeitä elementtejä, seksi esiintyisi monessa 

luettelossa kärkipäässä. 
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Aineistossa minua ihmetytti myös sellaisten tarinoiden suuri joukko, jossa ei 

saatu aikaan selkeää lopputulosta. Pettäminen sinällään ei oikeastaan 

yhdessäkään tarinassa sinällään riittänyt suhteen purkuun vaan myös jotain 

muuta piti olla pielessä.  Tarinoista pystyi havaitsemaan myös useita suhteen 

jatkamisen puolesta vaikuttavia tekijöitä. Mahdollinen kahden ihmisen välinen 

kiintymys ja rakkaus, lapset ym. Näitä kaikkia oli puntaroitava ennen kuin 

puolison uskottomuuteen voitiin tarinoissa reagoida. Tätä taustaa vasten tuntuu 

kohtalaisen turhalta mitata petetyn sykettä ja päätellä hänen reaktioitaan, kun 

niillä ei kuitenkaan ole pidemmän päälle mitään vastinetta reaalimaailmaan, 

eikä niiden avulla tosiaankaan voida päätellä sitä, miten kukin yksilö tulee 

petetyksi tultuaan käyttäytymään. Esittämäni uskottomuuden episodimalli 

antaa paremmat valmiudet analysoida parisuhteen tulevaa tilaa ja ennen 

kaikkea se pyrkii huomioimaan sen monimutkaisen sosiaalisen todellisuuden 

jossa ihmiset parisuhteissaan elävät. Kuitenkin aina ihmisten elämässä 

joudutaan ratkaisut tekemään ottaen huomioon enemmän kuin yksi seikka. 

Pettämistilannetta ei siis ole mahdollista pelkistää siten, että sen selittäminen 

olisi mahdollista vain keskittymällä uskottomuuden laatuun.  

 

Se on totta, että varmasti kaikki ahdistuvat kun heille tärkeä ihminen satuttaa, 

mutta omasta aineistostani ei löydy vastinetta ajatukselle, että tässä 

ahdistumisessa oli jotain eroa sukupuolten välillä. Pentti tai Pirjo suuttuu tai 

raivostuu tasapuolisesti tarinankertojan sukupuolesta riippumatta. Sellaista 

yleistä tietovarantoa ei tunnu olevan, ainakaan vielä, että miehet tietäisivät 

naisten ahdistuvan enemmän henkisestä pettämisestä tai että naiset tietäisivät 

miesten ahdistuvan enemmän seksuaalisesta pettämisestä. 

 

 

7.1 Mitä jäi selvittämättä? 

 

Ensimmäinen jatkotutkimuksen paikka on ilmeinen. Tulisi toistaa, Buss:n & 

ym. alkuperäinen tutkimus, sukupuolisista eroista reagoinnissa 

uskottomuuteen Suomessa ja selvittää ovatko tulokset riippuvaisia kulttuurista. 
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Tämä mahdollistaisi evoluutionäkemyksen luotettavamman tarkastelun ja 

antaisi pohjaa uskottomuuden tutkimiselle, koska kyseessä kuitenkin on tällä 

hetkellä vallitseva näkemys uskottomuuden perusulottuvuuksista.  

 

Myös biologisen ja sosiaalisen suhteen tarkastelu jäi aika vähälle ja tapahtui 

lähinnä teoreettisella tasolla. Aineisto ei ehkä tähän kovin hyvin edes 

sopinutkaan. Liittyihän se täydellisesti sosiaaliseen todellisuuteen.  

 

Lisäksi aineistoni on mielestäni jäänyt kohtalaisen vajaakäyttöiseksi. Keskityin 

vain yhden näkökulman tarkasteluun ja paljon asioita jäi näkemättä. Sen 

verran huomasin kuitenkin, että aineistosta olisi helposti ollut mahdollista 

löytää erilaisia diskursseja, joilla suhteen laatua ja hyvyyttä kuvataan. Ja onhan 

sekin tutkimisen arvoista, mitä Suomessa pidetään hyvänä parisuhteena.  

 

Myös uskottomuuden episodimalli herätti minussa kysymyksiä tai oikeammin 

sen perustana oleva Rom Harrén käsitys minästä ja sen synnystä. Aineisto olisi 

ehkä antanut mahdollisuuden myös sen analysointiin, miten uskottomuuden 

avulla minään konstruoitiin uusia ulottuvuuksia tai piirteitä. Sopimukset 

muuttuvat ja myös minä muuttuu. Olisi hienoa tarkemmin perehtyä siihen 

miten minän odotetaan muuttuvan tuollaisen ison muutoksen edessä. 

 

Jatkotutkimusta ja uuden aineiston keräämistä vaatisi myös sukupuolten 

laajempi ja pätevämpi vertailu. Nythän miesvastaajien osuus jäi huomattavan 

pieneksi ja olisi todella mielenkiintoista tietää tarkalleen myös miehinen kanta 

asiaan ja uskottomuuden tyyppeihin. Lisäksi olisi tarpeen tutkia uskottomuutta 

myös varioimalla kehystarinoita myös parisuhteen laadun suhteen. Tällöin 

saataisiin varmasti tietoa siitä, miten ihmiset hahmottavat esimerkiksi 

seurustelusuhteen ja avioliiton eroja. Syytä olisi myös kehittää 

kehyskertomuksista sellaisia, että uskottomuustyypit olisivat yksiselitteisesti 

toisensa poissulkevia. Tällöin ei tarvitsisi esittää arvailuja siitä sekoittaako 

vastaaja eri uskottomuuden tyypit keskenään. 
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Kyselytutkimuksella ei uskottomuuden alueella mielestäni ole paljon 

annettavaa, koska kyseessä on kuitenkin niin arka asia. Ehkä joku laadullisilla 

menetelmillä löydetyn asian testaus voisi olla mahdollinen.  

 

Vielä eräs kiinnostava jatkotutkimuksen paikka olisi haastatella oikeasti 

uskottomuudesta kärsineitä pareja ja ihmisiä. Tällöin olisi todella mahdollista 

laittaa testiin esittämäni tulkinta- ja teoriamalli. Tärkeää olisi haastatella sekä 

uskottomuudesta selvinneitä (alkuperäinen parisuhde jatkunut pettämisen 

jälkeen) ja eronneita ihmisiä. No, ilmiö ei ainakaan ole mihinkään katoamassa, 

joten aikaa riittää, niin kauan kuin ihmisiäkin.  
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Epilogi 
 

 

Tässä se sitten oli, matka sosiaaliseen todellisuuteen uskottomuuden alueella. 

Joskus matka tuntui hyvin pitkältä ja kiviseltä. Nyt se on kuitenkin tehty ja 

toivottavasti olen pystynyt jollain uudella tapaa valottamaan uskottomuutta 

sosiaalisena ilmiönä ja näin osaltani lisännyt ihmisten valmiuksia reagoida 

oikein uskottomuuteen. Olisi hienoa ajatella, että en ole suhteellisen triviaalien 

tieteellisten tulosten nimissä asettanut vastaajia ahdistavaan tilanteeseen, vaan 

tulokset olisivat sellaisia, että niistä olisi hyötyä edes jollekin. 

 

Tämä onkin aika merkittävä hetki. Ensimmäinen virallinen tutkimukseni on 

valmis. Tätä ei voi toista kertaa tapahtua. Toivottavasti olet viihtynyt ajatusteni 

seurassa edelliset n. 70 sivua. Ajatuksia on varmaan herännyt, ainakin 

toivottavasti. Sillä todellisen nollatutkimuksen merkki on mielestäni se, että 

siihen suhtaudutaan kuin Hollywoodin saippuaoopperaan, täysin 

ajatuksettomasti. Olemme sentään askarrelleet ihmiselämän, ainakin 

hyvinvointivaltiossa, ikävimpien asioiden kanssa ja toivottavasti siitä on jäänyt 

käteen muutakin, kuin nippu paperia.  

 

Toivottavasti olen ainakin onnistunut kuvailemaan uskottomuutta sosiaalisen 

todellisuuden ilmiönä, ilman, että uskottomuutta kohtaava enää tämän 

tutkimuksen luettuaan kokee pakkoa reagoida tilanteeseen evoluutiosta 

johdettujen, jäykkien ja epäkäytännöllisten, toimintamallien avulla. 

Toivottavasti tiede on tässä mielessä ollut vapauttavaa.  
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