
KIINTYMYSSUHTEET 
ELÄMÄNKAARESSA
JARI SINKKONEN

LT, LASTENPSYKIATRIAN DOSENTTI

LASTEN- JA NUORISOPSYKOTERAPEUTTI



KIINTYMYSSUHDE (ATTACHMENT)

• Voimakas, spesifinen tunneside kahden ihmisen välillä

• Varhainen lapsen ja aikuisen välinen kiintymyssuhde on sukua eläinten 

leimautumiselle

• Välttämätön mutta ei riittävä henkiinjäämisen edellytys

• Varhaiset kiintymyssuhteet muodostuvat 1. ikävuoden aikana ja muokkautuvat 

koko eliniän

• Vauvan tärkein kysymys on, miten saada hoivaaja lähelle: kiintymysteoria on 

spatiaalinen

• Suhde on ”esiviritetty” ja vaatii vain vähän käynnistyäkseen



KOGNITIOT JA AFFEKTIT (TIETO JA TUNNE)

• Kognitio: tietyssä järjestyksessä tulevien aistihavaintojen muuttuminen syitä ja seurauksia 

(kausaliteetteja) koskevaksi informaatioksi

• Syiden ja seurausten ketju auttaa tulevien tapahtumien ennakoimisessa

• Affektit: tilannesidonnaisia aistiärsykkeitä, joiden perusteella arvioidaan ympäristön 

turvallisuutta tai vaarallisuutta

• Kovat äänet, pimeys, yksinolo ja varsinkin näiden kombinaatiot pelottavat ja ahdistavat

• Läheisyys, silittely, keinuttelu, hyräileminen, lohduttaa ja rauhoittaa



John Bowlby 1907 - 1990



Kiintymyssuhdeteorian luonne 

▪ John Bowlby: ”Kutsun kiintymyssuhdeteoriaksi tapaa 

käsitteellistää  inhimillisten olentojen taipumusta 

muodostaa vahvoja tunnesiteitä erityisiin merkittäviin 

toisiin ja selittää tunneperäisen kärsimyksen ja 

häiriöiden moninaisia muotoja, mm. ahdistusta, vihaa, 

masennusta, etääntymistä, jotka syntyvät 

tahdonvastaisen eroon joutumisen ja menetyksen 

seurauksina” (The Making and Breaking of Affectional

Bonds, 1979).



Bowlbyn suuri oivallus

▪ Yhdisti psykoanalyyttista perinnettä etologien (Lorenz, Tinbergen) 

havaintoihin eläinten leimautumisesta 

▪ Ihmisellä on leimautumisen sukuinen tarve hakea toisten 

läheisyyttä ollessaan vaarassa

▪ Avainsana onkin vaara ja vaaroilta suojautuminen

▪ Varhaisista kokemuksista muodostuu sisäisiä työskentelymalleja 

(IWM; Internal Working Models), jotka suodattavat ja 

muokkaavat informaatiota

▪ Ne vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin, tunteiden säätelyyn, 

empatiakyvyn kehittymiseen ym.



Kiintymyssuhde on olosuhteisiin 

sopeutumista
• Lapsen luoma kiintymysmalli tai –strategia (IWM; 

Internal Working Model) on paras tapa saada 
hoivaajalta maksimaalinen määrä huomiota ja välttää 
hylätyksi tulemista

• Se strategia, joka toimi varhaisissa ankeissa tai 
puutteellisissa kasvuoloissa, ei aina toimikaan uudessa 
ympäristössä → syntyy konflikteja ja ongelmia

• ”Häiriintymisen” asemesta lapsi näyttäytyy urheana 
taistelijana, joka tekee parhaansa selvitäkseen hengissä 
epäedullisissa oloissa



MONTAKO KIINTYMYSSUHDETTA PIKKULAPSELLA? 

• Aluksi lapsi kiinnittyy ensisijaisesti yhteen hoivaajaan, joka tavallisesti on hänen  äitinsä

• Hoivaaja on se aikuinen, joka kantaa pääasiallisen vastuun lapsesta (isä, sijaisäiti, adoptioäiti, 

mummi)

• Jos isä osallistuu paljon vauvan elämään, hän voi olla alusta alkaen tärkeä kiintymyskohde

• Usein äiti on läheisyyden ja lohdutuksen lähde, ja isä on ”luottavaisen tutkimisen tuki” (Grossmann

ym. 2008).

• Kiintymyssuhde vanhempiin voi olla erilainen (turvallinen äitiin, välttelevä isään/ ristiriitainen 

äitiin, turvallinen isään jne.)

• Turvaton k-suhde kumpaankin on kehityksellinen riski



Mary Ainsworth 1913 - 1999



Kiintymyssuhteen luonnetta voidaan 

arvioida

▪Mary Ainsworth havaitsi naturalistisissa tutkimuksissaan, 

että lapset eroavat siinä, miten he käyttäytyvät ollessaan 

hädissään 

▪SSP (Strange Situation Procedure), vierastilannetutkimus 

on 1-2 – vuotiaiden lasten tutkimuksen ”kultainen standardi”

▪Ainsworth kuvasi turvallisen kiintymyssuhteen lisäksi kaksi 

turvattoman kiintymyssuhteen mallia, välttelevän ja 

ristiriitaisen 

▪Myöhempi tutkimus on tarkentanut Ainsworthin löydöksiä

▪Mahdollisuus tutkia ja luokitella kiintymyssuhteita on johtanut 

voimakkaaseen tutkimusaktiviteetin lisääntymiseen

▪Tutkijoiden väliset näkemyserot ovat suuria



VIERASTILANNE-TUTKIMUKSEN KULKU (STRANGE 
SITUATION PROCEDURE)

1. Lapsi ja vanhempi tulevat tutkimushuoneeseen

2. Lapsi tutustuu ympäristöön, leluihin ym. 

3. Lapselle tuntematon aikuinen tulee huoneeseen, tervehtii jas juttelee lapsen vanhemman kanssa

4. Vanhempi poistuu hetkeksi huoneesta (”piipahdan wc:ssä”). Lapsi jää kahdestaan vieraan 

kanssa.

5. Vanhempi palaa, tervehtii lasta ja lohduttaa tarvittaessa. Sitten hän poistuu taas, antaa 

lapselle selityksen.

6. Lapsi jää yksin.

7. Vieras tulee huoneeseen, reagoi adekvaatisti lapsen käytökseen.

8. Vanhempi palaa, tervehtii, ottaa tarvittaessa lapsen syliin. Vieras poistuu. 



CARE INDEX (CRITTENDEN)

• Soveltuu parhaiten 0-15 kk:n ikäisille lapsille

• Lasta videoidaan yhdessä vanhemman kanssa leikkitilanteessa noin neljän minuutin ajan. Videota katsotaan useita 

kertoja ja arvioidaan seuraavat seitsemän dimensiota. Jokainen kohta pisteytetään arvoilla 0, 1 tai 2. 

Maksimipistemäärä on 14. Sitä kukaan ei saa… 

1. Katsekontakti

2. Puhe ja äänensävy

3. Fyysinen läheisyys ja kontakti; vanhemman asento lapseen nähden

4. Tunneilmaisu, virittyminen lapsen tunnetilaan

5. Vuorottelu; onko tilaa lapsen aloitteille

6. Kontrolli; kuka hallitsee tilannetta

7. Onko valittu toiminta lapsen iän ja kehitystason mukainen

Seitsemän pistettä on Ok; 4-5 p. herättää kysymyksiä; 0-3 p. on huolestuttava. 



AIKUISTEN KIINTYMYSHAASTATTELU AAI (ADULT
ATTACHMENT INTERVIEW)

• Kehittäjät Mary Main, Ruth Goldwyn, Carol George ja Nancy Kaplan

• Noin tunnin mittainen haastattelu, josta saadaan valtavasti informaatiota

• Perustui oletukseen kiintymyssuhteen jatkumisesta samankaltaisena varhaislapsuudesta eteenpäin

• Oletus pysyvyydestä on virheellinen, mutta haastattelumenetelmä on silti nerokas

• Kysellään lapsuudenkokemuksista, suhteista äitiin ja isään (viisi adjektiivia, niitä selittäviä 

muistoja), erokokemuksista ja menetyksistä



AAI:N ELI AIKUISTEN 
KIINTYMYSSUHDEHAASTATTELUN KÄYTTÖ

• Haastattelujen tekeminen on työlästä: tekstit täytyy kirjoittaa puhtaaksi jotta 

haastattelut voidaan luokitella

• Luokittelu edellyttää vaativaa ja kallista kouluttautumista

• On suositeltu käyttöä ilman tarkkoja luokituksia (esim. Charles Zeanah, New 

Orleansin yliopisto)

• Esim. Tanskassa on käytetty mahdollisten tulevien adoptiovanhempien 

haastatteluina



Oman ja vauvan käyttäytymisen 
”ymmärtämisestä”

 Kun vanhemmat tunnistavat vauvan tunteet, tarpeet ja 

toiveet ja ovat samalla tietoisia omista tunteistaan, 

vauva/lapsi oppii pienissä, arkisissa 

vuorovaikutustapahtumissa tunnistamaan omia tunteitaan ja 

tavoitteitaan ja välittämään toisista ihmisistä ja heidän 

tunteistaan

 Hoivaaja sijoittaa intentioita ja tunteita itseensä ja 

vauvaan (”pentu kiukuttelee vain ärsyttääkseen minua” vs. 

”vauva takertuu minuun, koska ei halua joutua minusta 

eroon”)





VÄLTTELEVÄ KIINTYMYSSUHDE

• Kielteisten tunteiden ilmaiseminen on vaikeaa

• Asiallinen, rationaalinen, ”reipas”

• Motto: ”Mitä minun pitäisi tehdä, että sinulla olisi hyvä olla?”

• Omat tarpeet ja tunteet ovat taka-alalla, ja ääritapauksissa yhteys omiin 

tunteisiin katkeaa

• Lievänä ei ole yhteydessä psykopatologiaan: ”normatiivinen, suomalainen malli”

• Selviytymisstrategiat kriisitilanteissa ovat rajallisia, tavoitteena on jokin looginen 

ratkaisu



VÄLTTELEVÄ KIINTYMYS: RISKEJÄ
Lapsuusiän riskejä

- Estyneisyys, kontakteista vetäytyminen

- Ylisuoriutuminen, kohtuuton vaatimustaso

- Sosiaalisen ja emotionaalisen reviirin puuttuminen

- Tekopirteys <> depressio

Myöhempiä riskejä

- Alistuminen parisuhteessa

- Omasta itsestä huolehtiminen: ”en halua olla kenellekään vaivaksi”



RISTIRIITAINEN (AMBIVALENTTI) 
KIINTYMYSSUHDE

• Hoivaaja on vaikeasti ennakoitava ja epäjohdonmukainen

• Lapsi kokee ettei pysy hoivaajan mielessä

• Hän omaksuu manipuloivan strategian jolla pyrkii pakottamaan aikuisen 

huomaamaan itsensä (”pitää olla silmät selässäkin”)

• Vuorovaikutuksesta tulee intensiivistä ja tunnepitoista

• Vihamielis-riippuvaisia suhteita

• Lapsi elää maailmassa, jonka vaaroja vastaan hänellä ei ole suojautumiskeinoja



RISTIRIITAINEN KIINTYMYS: RISKEJÄ

• Tunnevaltaisuus, mielialojen nopeat ailahtelut

• Ongelmia aggressioiden hallinnassa

• Levottomuutta ja keskittymättömyyttä, jotka saatetaan tulkita ADHD:n oireiksi

• Ahdistuneisuutta, pelokkuutta

• Syrjäytymisvaara (särmikkyys, ailahtelu, epäaitous rasitteina)

• ”Vaikeilla” muodoilla on yhteys narsistisiin ja epävakaisiin 

persoonallisuushäiriöihin



”ORGANISOITUMATON” KIINTYMYSSUHDE

• Hoivaaja on joko pelokas tai pelottava tai vuoroin kumpaakin

• Enempää välttelevä kuin ristiriitainenkaan strategia ei ole tuottanut hyvää tulosta

• Pikkulapsen käytös voi näyttää ulospäin melko normaalilta; elimistö on kuitenkin 

kroonisessa stressitilassa ja valmiudessa

• Lapsi on kokenut toistuvia traumoja ja menetyksiä

• Hoivaajalla voi olla käsittelemättömiä traumakokemuksia, jotka ovat mielessä 

eräänlaisina psyykkisinä ”vierasesineinä” ja vievät psyykkistä energiaa ja 

voimavaroja



Organisoitumaton kiintymyssuhde ja 

traumat 

 Samankaltaisina toistuvat traumaattiset tilanteet (ns. 

kakkostyypin traumat) – ovat yhteydessä 

organisoitumattomaan kiintymyssuhdemalliin

 Lapsi kokee toistuvia pelottavia, kaoottisia ja ahdistavia 

tilanteita 

 Hänen omat keinonsa eivät riitä niiden käsittelemiseen, mutta 

hoivaajastakaan ei ole apua

 Hoivaaja saattaa lisätä omalla pelokkuudellaan, 

uhkaavuudellaan tai oudolla käytöksellään lapsen ahdinkoa sen 

sijaan, että lievittäisi sitä



ORGANISOITUMATON KIINTYMYSSUHDE: 
RISKEJÄ

• Organisoitumaton kiintymyssuhde kietoutuu varhaiseen kaltoinkohteluun ja 

traumatisoitumiseen

• Kyseessä voi olla ”p faktori”, useille psyykkisille häiriöille ja sairauksille yhteinen 

taustatekijä

• Yhteyksiä on mm. krooniseen traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD), 

persoonallisuushäiriöihin ja psykooseihin

• Yhdistetty mm. dissosiaatioon, johon voi kuulua muistikatkoksia, äkillisiä 

kontaktista katoamisia, vääristyneitä aistihavaintoja jne.     







Patricia McKinsey Crittenden



Crittendenin Dynaamisen kypsymisen malli 

(Dynamic Maturational Model; DMM)

▪ Strategiat muuttuvat sitä mukaa, kun lapsen kognitiiviset ja emotionaaliset 

valmiudet kypsyvät

▪ Eri-ikäisille ryhmille kehitettyjä tutkimusmenetelmiä

▪ Videointiin perustuvat mm. vauvojen vuorovaikutusvideointi Care Index ja PAA 

(Preschool Attachment Assessment)

▪ AAI-haastatteluun perustuvia muunnoksia kouluikäisille lapsille, nuorille ja 

aikuisille

▪ DMM on kliinisesti antoisa, mutta tutkimuskäytössä pulmallinen

▪ Käyttö edellyttää useiden viikkojen (sic!)  intensiivistä kouluttautumista eikä 

reliabiliteetin saaminen ole lainkaan varmaa… 

▪ Care Index on erinomainen menetelmä ja se on mahdollista oppia



A Dynamic-Maturational Model 

of Patterns of Attachment in Adulthood
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VÄLTTELEVÄT KIINTYMYSSUHTEET DMM-MALLISSA

• A1 Idealisoiva

• A2 Etäistävä

• A3 Pakonomaisen huolehtiva

• A4 Pakonomaisen mukautuva

• A5 Pakonomainen rajattomuus (sosiaalinen tai seksuaalinen)

• A6 Pakonomainen luottamus omaan itseen (sosiaalinen/eristäytyvä)

• A7 Harhainen (delusionaalinen) idealisointi

• A8 Ulkoisesti määrittynyt minuus



RISTIRIITAISET KIINTYMYSSUHTEET 
DMM-MALLISSA

• C1 Uhoava

• C2 Veikistelevä/Aseistariisuva

• C3 Aggressio

• C4 Teeskennelty avuttomuus

• C5 Rankaiseva (kostonhimoinen)

• C6 Viettelevä

• C7 Uhkaava

• C8 Vainoharhainen



EROKOKEMUKSET KUULUVAT ELÄMÄÄN

• Eroahdistus on reaktio eroon joutumiseen tai sen uhkaan

• Ero aiheuttaa lapsessa yhtä voimakasta tai voimakkaampaa ahdistusta kuin 

aikuisessa

• Päivähoitoon meno on lapselle erokokemus, tosin normatiivinen

• Oman lapsen valmiuksia päivähoidon alkamiseen on syytä arvioida

• Tutustumiskäynnit, omahoitajasysteemi, ”pehmeä” alku auttavat

• Yleensä lapsi tarvitsee n. 3 kk sopeutuakseen päivähoitoon 



KOULUIKÄINEN LAPSI JA NUORI

• Opettaja/valmentaja/soitonopettaja ym. voi olla lapselle merkittävä kiintymyskohde ja 

kehityksen tuki

• Kiintymysmallien vaikutukset toverisuhteisiin ovat verrattain vähäisiä

• Toverisuhteissa on paljon elementtejä, jotka eivät ole tekemisissä kiintymysmallien kanssa 

(leikkisyys, kekseliäisyys, vastavuoroisuus, empatiakyky, hyvä tunteiden säätely)

• Nuoruusiän kehitys ei edellytä välttämättä rajuja irtiottoja, jos kiintymyssuhteet 

vanhempiin ovat turvallisia

• Seurustelusuhteet ovat osaksi kiintymyssuhteita, ja niissä aktivoituvat varhaiset 

kiintymyssuhteiden mallit (IWM)



AIKUISUUS JA VANHUUS

• Parisuhde on kiintymyssuhde, ja siihen heijastuvat varhaiset kiintymysmallit

• Turvallisesti kiintynyt aikuinen ei pelkää tulevansa jätetyksi; välttelevästi kiintynyt pyrkii 

välttämään intiimiyttä; ristiriitainen pelkää hylätyksi tulemista (yksinkertaistuksia!)

• Lasten aikuistuminen ja kotoa lähtö – miten kestää ”tyhjän pesän” tilanne?

• Vanhuudessa välttelevän kiintymysmallin osuus kasvaa (”en halua aiheuttaa vaivaa 

kenellekään”) 

• Vaikutuksia jopa omien sairauksien hoitamiseen ja itsestä huolehtimiseen



VAIKUTUKSET HOITOKÄYTÄNTÖIHIN

• Sekä somaattisesti sairas että psyykkisesti huonosti voiva ihminen taantuu ja voi muuttua 

hätääntyessään hyvin lapsenomaiseksi

• Hän tarvitsee silloin turvallisuutta tuottavaa läheisyyttä ja rauhoittamista, ts. auttavia 

ihmisiä

• Kiintymysmallin ymmärtäminen auttaa psykoterapeuttia: kun ymmärretään strategia ja 

se, millaisia vaaroja vastaan se on rakennettu, voidaan tilannetta alkaa korjata 

mielekkäästi

• Välttelevästi kiintyneiden ihmisten tunneilmaisua rohkaistaan

• Ristiriitaisesti kiintyneiden ihmisten tunnemyllerrystä jäsennetään, ja ollaan selkeitä ja 

johdonmukaisia



YHTEENVETOA I

• Kiintymyssuhdeteoria on eräs 1900-luvun tärkeimmistä kehityspsykologisista 

teorioista 

• Siitä on ollut valtavasti hyötyä mm. varhaisen kaltoinkohtelun ja 

traumatisoitumisen seurausten ymmärtämisessä 

• Lapsuudessa pakon edessä omaksuttu äärimmäinen välttelevä tai ristiriitainen 

kiintymysmalli on usein persoonallisuushäiriöiden etiologinen tekijä



YHTEENVETOA  II

• Tavallisissa kasvuolosuhteissa vakavan kiintymyssuhdehäiriön syntyminen on 

epätodennäköistä 

• On turha stressata sillä, miten lapselle saadaan syntymään turvallinen 

kiintymyssuhde; korjaaviin kokemuksiin on tavallisesti aina mahdollisuuksia

• Turvaton lapsi voi saada eheyttäviä kokemuksia isovanhemmilta, kaverien 

vanhemmilta, harrastusten ohjaajilta ja myöhemmin esim. seurustelukumppanilta  

• Psykoterapiassa on aina kiintymyssuhteen elementti
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