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Tutkielmassa perehdyttiin keskilapsuusikäisten (7−12-vuotiaiden) lasten kokemuksiin 

sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

lapset kokevat kiintymystä sisaruksiinsa. Lisäksi tarkasteltiin sisarusten välistä 

kiintymystä suhteessa vanhempiin kiintymyskohteina saman perheen keskuudessa. 

Myös vanhempien näkemyksiä lastensa sisarussuhteista kysyttiin.  

Tutkimusotteeltaan laadulliseen tutkimukseen osallistui yhteensä 14 tyttöä ja 14 

poikaa sekä seitsemän vanhempaa. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. 

Ensimmäisessä vaiheessa aineistonkeruu tapahtui lomakekyselyllä. Sekä vanhemmille 

että lapsille oli omat kyselylomakkeet, joissa oli avoimia kysymyksiä. Lisäksi 

monivalintakysymyksillä selvitettiin taustatietoja. Toisessa vaiheessa aineistoa 

täydennettiin kirjoitelmilla keräämällä niitä ainoastaan lapsilta. Aineistot on analysoitu 

käyttäen aineistolähtöistä ja teoria ohjaavaa sisällönanalyysiä.  

Tutkimuksessa havaittiin sisarusten olevan toisilleen tärkeitä keskilapsuusvuosina. 

Sisaruksia käytettiin ainakin kumppanuustarpeissa, mutta mahdollisesti myös 

kiintymystarpeissa yhdessäolon ja tekemisen eri muodoissa. Niin ikään sisarus koettiin 

läheiseksi prososiaalisen käytöksen yhteydessä, mutta etäiseksi negatiivisten 

vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotojen, eroavaisuuksien ja sosiaalisen elämän 

eriytymisen yhteydessä. Ambivalenttisuuden voikin todeta leimaavan sisarusten välisiä 

kiintymyssuhteita. Tarkasteltaessa vanhempia ja sisaruksia läheisyyden kohteina 

havaittiin vanhempiin kohdistuvan odotuksia huolenpitäjinä, kun taas sisaruksiin 

kumppaneina. Lisäksi vanhempien ja sisarusten välillä oli havaittavissa rooliero, sillä 

vanhempaa pidettiin aikuisena ja sisarusta tasavertaisena. Sisarusten välisen läheisyyden 

voitiin nähdä jakautuvan vahvaan ja heikkoon läheisyyteen. Vahvalle läheisyydelle 

ominaista olivat lämpö ja positiivisuus, kun taas heikkoa läheisyyttä kuvasivat 

negatiiviset asiat, kuten riidat.    

 

 Avainsanat: kiintymys, läheisyys, irrallisuus, etäisyys, sisarussuhteet, läheiset 

ihmissuhteet, keskilapsuus 



SISÄLTÖ 

 

 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................. 2 

SISÄLTÖ ..................................................................................................................... 3 

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 5 

2 KIINTYMYSSUHTEET ............................................................................................ 7 

2.1 Kiintymyksen tutkimuskenttä ja kiintymyksen määritelmät  .......................... 7 

2.2 Kiintymyssuhteen ja -mallien luonne sekä merkitys yksilölle ....................... 10 

2.3 Kiintymyskäyttäytyminen yleisesti, sen kehitys ja ilmeneminen 

varhaislapsuudesta murrosikään .......................................................................... 14 

2.4 Kiintymyskohteet ............................................................................................. 20 

2.5 Kiintymystyylit  ................................................................................................ 23 

3 SISARUSSUHTEET ............................................................................................... 27 

3.1 Sisarussuhdetutkimuksen asema ja sisarusmääritelmät ................................ 27 

3.2 Sisarussuhteen luonne, merkitys ja vaikutukset ............................................ 28 

3.3 Syntymäjärjestyksen, ikä- ja sukupuolierojen vaikutukset sisarussuhteelle 31 

3.4 Vuorovaikutus- ja käyttäytymismuodot sisarussuhteessa ............................. 34 

3.5 Sisarusten välinen kiintymys ........................................................................... 37 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET............................... 42 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU.................................. 44 

5.1 Fenomenologinen ja hermeneuttinen tutkimusperinne ................................. 44 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus  .................................................................................. 46 

5.3 Tutkimuslomake ja kirjoitelma aineistonkeruun menetelminä ..................... 49 

5.4 Aineistonkeruu käytännössä ........................................................................... 52 

5.4.1 Aineistonkeruun toteutus ja eteneminen ...................................................... 52 

5.4.2 Lasten tutkimiseen liittyvät erityispiirteet .................................................... 54 

5.5 Sisällönanalyysi ................................................................................................ 55 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus ............................................................................... 59 

5.7 Tutkimuksen eettisyys ..................................................................................... 60 

6 TULOKSET ............................................................................................................ 64 

6.1 Vastaajien taustatiedot .................................................................................... 64 

6.2 Lasten kokemuksia sisarusten välisistä kiintymyssuhteista ........................... 65 



6.2.1. Sisarusten välinen läheisyys ja sen ilmeneminen lasten kokemana .............. 65 

6.2.2 Sisarusten välinen etäisyys ja sen ilmeneminen lasten kokemana ................ 68 

6.3 Vanhempien näkemyksiä lastensa välisestä sisaruskiintymyksestä .............. 71 

6.3.1 Sisarusten välinen läheisyys ja sen ilmeneminen vanhempien näkemänä ..... 71 

6.3.2 Sisarusten välinen etäisyys ja sen ilmeneminen vanhempien näkemänä ....... 74 

6.4 Sisarusten välinen kiintymys verrattuna vanhempiin kiintymyskohteina  .... 76 

6.4.1 Lasten kokemuksia sisaruskiintymyksestä suhteessa vanhempiin ................ 76 

6.4.2 Vanhempien näkemys sisarusten välisestä kiintymyksestä itseensä verrattuna

 ............................................................................................................................ 78 

6.5 Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet lasten ja vanhempien vastauksissa tiivistetysti

 79 

6.6 Sisaruskiintymyksen äärityypit ...................................................................... 82 

6.6.1 Aineiston pohjalta rakennetut kuvaukset sisaruskiintymyksen äärityypeistä 82 

6.6.2 Todelliset aineistosta nousseet sisaruskiintymyksen äärityypit perheittäin ... 83 

7 POHDINTA ............................................................................................................. 86 

7.1 Pohdintaa keskeisistä tutkimustuloksista ....................................................... 86 

7.2 Tutkimuksen anti ............................................................................................ 93 

7.3 Tutkimuksen anti käytännölle ........................................................................ 97 

7.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet ........................................................................ 98 

8 LÄHTEET ............................................................................................................. 100 

Toisen käden lähteet ............................................................................................ 109 

9 LIITTEET ......................................................................................................... 110 

LIITE 1    TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE ......................................................... 110 

LIITE 2    KYSELYLOMAKE LAPSILLE .......................................................... 111 

LIITE 3   KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE ................................................ 117 

LIITE 4    TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE ......................................................... 123 

LIITE 5    KIRJOITELMAN OHJEISTUS ........................................................... 124 

 

 

 

 

 



1 JOHDANTO  
 

 

Tämä pro gradu -tutkielma kertoo sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Tutkimusaihe 

nousee omista sisarussuhteissani heränneistä ihmettelyistä. Minulla on kaksi 

pikkusiskoa ja yksi -veli. Olen usein miettinyt, miksi kiintymyssuhteemme ovat 

erilaisia. Toivonkin tämän tutkimuksen lisäävän paitsi omaa myös muiden ymmärrystä 

sisarusten välisistä kiintymyssuhteista.   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia lapsilla ja 

vanhemmilla on sisarusten välisistä kiintymyssuhteista keskilapsuusvuosina (7−12-

vuotiaina). Tämä ikävaihe kattaa Suomen alakouluvaiheen. (Pulkkinen 1999, 3.) Tähän 

tutkimukseen osallistuneet lapset edustavat enimmäkseen keskilapsuusvaiheessa olevia 

lapsia. Lisäksi tutkimuksellani selvitetään sisarusten roolia kiintymyskohteina suhteessa 

vanhempiin.   

Yleisesti tutkimukset kiintymyksestä ja perhesuhteista etenkin varhaisten 

elinvuosien jälkeen ovat harvinaisia. Tutkimukset kiintymyksen pysyvyydestä 

lukeutuvat tähän joukkoon, mihin voivat olla syynä rajoittuneet metodit arvioida 

kiintymystä vanhemmilla lapsilla. On kuitenkin tärkeää tietää, miten erilaiset varhaiset 

kiintymyskuviot liittyvät muiden suhteiden piirteisiin esikouluvuosien jälkeen. 

(Goldberg 2000, 175.) Lisäksi kiintymyssuhteita koskevia tutkimuksia on julkaistu 

hyvin vähän suomeksi ja ne koskevat lähinnä pieniä lapsia. Tämän vuoksi 

kiintymyssuhdeteorian suomenkielinen terminologiakaan ei ole vakiintunut.  Sen sijaan 

maailmalla kiintymyssuhteita on tutkittu melko voimakkaasti 1970−1990-luvuilla. 

(Männikkö 1997, 1.) Nähdäkseni kiintymyssuhteita on kuitenkin tutkittu melko paljon 

myös 2000-luvulla, ja nykyään suomenkielisen terminologiankin voi sanoa 

vakiintuneen. Sen sijaan sisarussuhteita koskeva tutkimus on melko vanhaa eikä 

kotimaisia tutkimuksia ole saatavilla kuin muutamia. Sisarus- ja kiintymyssuhteiden 

vähäinen tutkiminen Suomessa puoltaakin tämän tutkimuksen tarpeellisuutta. 

Tutkimukseni tärkeyttä lisää myös se, että Goldbergin (2000, 175) mukaan 

kiintymyksen ja sisarussuhteiden välisiä yhteyksiä on tutkittu hyvin vähän. Mayseless 

(2005, 1) puolestaan toteaa kiintymyssuhdetutkimuksen sivuuttaneen keskilapsuuden 

viime aikoihin asti. Tämä tutkimus pyrkiikin vastaamaan näihin puutteisiin tuomalla 

tietoa sisarusten välisistä kiintymyssuhteista keskilapsuusvuosina.
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Aihe on tarpeellinen myös sen vuoksi, että Tilastokeskuksen tietojen perusteella 

326 552 suomalaisessa perheessä lapsella on ainakin yksi sisarus tarkasteltaessa alle 18-

vuotiaita kotona asuvia lapsia (Suomen virallinen tilasto b). Näin ollen sisarussuhteet 

koskevat monia suomalaisia lapsia eli sisarussuhteet ovat useiden lasten, nuorten ja 

perheiden keskiössä. Niiden monet ainutlaatuiset ominaisuudet muotoilevat perhe-

elämää useilla tavoilla. Sisarussuhteet ovatkin hyvin ainutlaatuisia. Niille on ominaista 

laajamittainen kontakti ja kumppanuus. Lapsuudessa sisarukset ovat toisilleen 

jokapäiväisen elämän kiintopisteitä. He leikkivät ja viettävät vapaa-aikaa yhdessä sekä 

jakavat perhekeskeiset toiminnot, kuten ruokailut, perherituaalit ja -rutiinit. Joskus 

sisarukset ovat vain toistensa tekemisen taustalla, kuten TV:tä katsoessa, mutta jakavat 

myös ilot ja surut saavutuksista ja menetyksistä. Sisarusten väliset lapsuuden 

kokemukset tarjoavat siis perustan yhdelle hyvin harvoista elinikäisistä suhteista, minkä 

useimmat kokevat. Lisäksi heidän jakamansa historia muodostaa lähtökohdan jatkuvalle 

emotionaaliselle intensiivisyydelle, vaikka heidän vastuunsa ja valintansa eroaisivatkin 

aikuisena. (McHale, Kim & Whiteman 2006, 128, 142.)  Männikkö (1997, 32) 

puolestaan toteaa kiintymyssuhdeteorian ajatusten koskettavan jokaisen ihmisen 

arkielämän tärkeitä puolia esimerkiksi ihmissuhteiden muodostamista ja lasten 

kasvatusta. Mielestäni sisarussuhteiden yleisyyden ja ainutlaatuisuuden vuoksi 

kasvatusalan ammattilaisena onkin tarpeen ymmärtää niitä pintaa syvemmältä. 

Kokemusteni mukaan ongelmat ja onnistumiset sisarussuhteissa heijastuvat toisinaan 

jopa kouluun.  

Sisarussuhteita ei tulisi unohtaa myöskään tarkasteltaessa nykypäivän perhe-

elämän muutoksia ja ongelmia. Nykyään sisarukset saattavat esimerkiksi joutua 

viettämään aiempaa enemmän aikaa keskenään koulun jälkeen vanhempien ollessa 

tiiviimmin mukana työelämässä. Sisarussuhde voi joutua myllerrykseen myös 

avioerotilanteissa tai vanhemman palatessa takaisin työelämään vanhempainvapaalta. 

Rannikko (2008, 186) onkin nostanut esiin huolen sisarusten sijoittelusta 

avioerotilanteissa. Näissä tilanteissa tulisi hänen mukaansa pystyä turvaamaan 

sisarusten mahdollisimman paljon yhdessä viettämä aika, sillä isosisaruksen läsnäolo 

pikkusisarukselle voi olla hyvin tärkeää sosiaalisen kehityksen kannalta. Siksi sisarusten 

yhdessäoloon tulee kiinnittää huomiota ja sitä tulee tukea. Lisäksi huolenaihe on lasten 

vieminen päivähoitoon jo hyvin varhain. Tällöin yhteinen aika perheenjäsenten kanssa 

jää vähäiseksi pienten lasten rakentaessa läheisimpiä ihmissuhteitaan. 
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2 KIINTYMYSSUHTEET 

 

 

2.1 Kiintymyksen tutkimuskenttä ja kiintymyksen määritelmät  

 

 

Kiintymyssuhdeteoria on John Bowlbyn kehittämä teoria, joka käsittelee lapsen ja hänen 

hoitajansa välille rakentuvaa tunnesidettä, sen luonnetta ja seurauksia lapsen 

persoonallisuuden kehittymiseen sekä kiintymyksen esiintymistä lapsen myöhemmässä 

elämässä eri elämänalueilla ja ihmissuhteissa (Männikkö 1997, 1). 

Kiintymyssuhdeteorian muodostumisen alkuvaiheessa Bowlbyn ohella Ainsworth 

kehitteli sitä merkittävästi. Sen jälkeen myös monet muut tutkijat innostuivat aiheesta. 

(Bretherton 1991, 9; Männikkö 1997, 1.) Ainsworthin (1990, 463) mukaan 

kiintymysteoria onkin päättymätön teoria. Se on avoin laajenemaan, uudistumaan ja 

jalostumaan uusien tutkimusten myötä.  Myös Goldberg (2000, 14) huomauttaa, ettei 

kiintymyssuhdeteoria ole enää yksi teoria. Niinpä kiintymysteoriasta on yhtä monta 

versiota kuin on sen tutkijaakin. Marvin ja Stewart (1990, 54) puolestaan kritisoivat 

kiintymysteorian kehittämistä. Heidän mukaansa sen päivittäminen on ollut 

ongelmallista, koska se on rajoittunut enemmän yksilötasolle ja kahdenkeskiselle tasolle 

kuin laajentunut koskemaan perhetasoa. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin laajentamaan 

kiintymyksen tarkastelua perhetasolle tutkimalla sisarusten välisiä kiintymyssuhteita.    

Aiemmissa tutkimuksissa kiintymyssuhteiden tarkastelu näyttäisi keskittyvän 

etenkin lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen tarkasteluun vauvaiässä, 

varhaislapsuudessa ja esikouluiässä. Nykyinen tutkimus puolestaan painottuu etenkin 

aikuisten välisiin kiintymyssuhteisiin. (Ainsworth 2000, 21; Bretherton 1991, 9; 

Goldberg 2000, 51; Männikkö 1997, 1.) Toisaalta Mayselessin (2005, 2) mukaan viime 

vuosina melko suuri määrä tutkijoita on ollut kiinnostuneita kiintymysvuorovaikutusta 

keskilapsuudessa ja tutkinut erityisesti turvattoman tai turvallisen kiintymyksen 

jälkiseurauksia silloin. Monet näistä tutkimuksista ovat selvitelleet yksilöllisiä eroja 

keskilapsuusvuosina ja tutkineet niiden pitkäaikaista pysyvyyttä tai vaihtelua. 

Ainsworth, Blehar, Waters ja Wallin (1978, 307−308) puolestaan toteavat, ettei 

äitihahmoon liittyvän kiintymystutkimuksen tulisi vaikuttaa siihen, voiko muita 

myöhempiä suhteita luokitella kiintymykseksi vai ei. Heidän mukaansa pitäisi olla 
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mahdollista vakuuttaa tutkimuksen tärkeys myös muihin kiintymyskohteisiin tai -

suhteisiin kyseenalaistamatta kiintymysteorian arvoa tai luotettavuutta.  Olisikin tärkeää 

tutkia lasten suhteita sisaruksiinsa, leikkitovereihinsa ja opettajiinsa. Sen vuoksi tässä 

tutkimuksessa pyritään tuomaan uutta tietoa nimenomaan sisarusten välisistä 

kiintymyssuhteista keskilapsuudessa. 

Kiintymyksen tutkimusmenetelmät ovat moninaiset. Yleisesti ottaen lapsuuden 

mittarit keskittyvät käytöksen havainnointiin. Esikouluiästä alkaen on mahdollista 

käyttää sekä narratiivisia että havaintometodeja kiintymyksen arvioimiseen. (Goldberg 

2000, 36.) Adult Attachment Interview (AAI) on puolestaan ehkä laajimmin käytetty ja 

parhaiten kehitetty kiintymysmittari. Viime aikoina on ilmestynyt myös uusia 

tekniikoita kiintymyksen arvioimiseen, kuten Q-sort ja home-classification. Tämän 

voidaankin nähdä osoittavan aiheen tutkimisen laajenemista tulevaisuudessa (Goldberg 

2000, 32, 43.) Vaikka lapset tarvitsevatkin kiintymyskohteita keskilapsuudessa, ovat 

tutkijat sivuuttaneet tämän ajanjakson. Se on johtunut osittain siitä, ettei sopivia 

kiintymysmittareita ole ollut käytettävissä 8−12-vuotiaiden lasten tutkimiseen. Viime 

aikoina näitä mittareita on kuitenkin kehitelty. (Kerns, Schlegelmilch, Morgan & 

Abraham 2005, 47.) Keskilapsuuden kiintymyskuvioita, kuten tunteiden, käsitysten ja 

käyttäytymisen järjestymistä voidaan arvioida erilaisilla itse-raportointimenetelmillä. 

Sen sijaan kiintymyskuvioiden arvioiminen käytöstasolla suhteessa vanhempiin erossa 

oltaessa tulee iän myötä haastavammaksi. (Grossmann, Grossmann & Zimmermann 

1999, 778.) Tutkimuksessani onkin käytetty itse-raportointimenetelmiä 

tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Ylipäätään lasten itse-raportointimenetelmät 

voidaan luokitella kolmeen tyyppiin: standardisoituihin kyselyihin, narratiivisiin 

keskustelutekniikoihin ja perhepiirrustuksiin. (Kerns ym. 2005, 50.) Tutkimukseni 

kuuluu näistä narratiivisten keskustelutekniikoiden piiriin. Kernsin, Schlegelmilchin, 

Morganin ja Abrahamin (2005, 56) mukaan yksi narratiivisista keskustelutekniikoista 

perustuu aikuisten kiintymyshaastatteluun. Siinä lapsilta kysytään lukuisia avoimia 

kysymyksiä hänen todellisista kokemuksistaan perhesuhteissa. Tutkimukseni 

menetelmä onkin ollut hyvin samankaltainen, mutta kysymysten määrä on pidetty 

vähäisenä. Tarkalleen ottaen aiemmissa tutkimuksissa 8−12-vuotiaiden tutkimiseen 

käytettyjä mittareita ovat olleet IPI eli tärkeiden ihmisen haastattelu, AFI eli 

kiintymyskohdehaastattelu, turvallisuusskaala, välttelevä ja huolestunut skaala, 

nukketarina, erillään olon vastustamistesti, kiintymyshaastattelu lapsuudesta ja 
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nuoruudesta, perhe ja ystävä haastattelu sekä perhepiirrokset (Kerns ym. 2005, 51.) 

Puolestaan Parkesin, Stevenson-Hinden ja Marrisin (1991, 2) mukaan kaikkein 

merkittävin kiintymystutkimus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Näitä luokkia ovat 

kiintymyksen luonteen tarkastelu, kiintymysmuotojen arviointi ja kiintymyksen 

ymmärtämiseen pohjautuvat kliiniset sovellukset psyykkisissä ongelmissa. Tämä 

tutkimus kuuluu kiintymyksen luonteen tarkastelukategoriaan. Tutkimuksessa pyritään 

selvittämään, millaisena lapset kokevat kiintymyksen sisarukseensa keskilapsuudessa. 

Kiintymykseen kuuluu monia käsitteitä, joita tarkastelen seuraavaksi. Bowlbyn 

(1969, 194) mukaan kiintymys (attachment) tarkoittaa läheisyyden etsimistä ja 

ylläpitämistä toiseen yksilöön. Kiintymyksellä Ainsworth ym. (1978, 302−304) 

puolestaan tarkoittavat tunnesidettä tai -suhdetta, jonka vastasyntynyt muodostaa hänen 

ja äitihahmonsa välille. Tämän suhteen on taipumus kestää ja se on itsenäinen erityisissä 

tilanteissa. Sen sijaan kiintymyskäyttäytymisellä (attachment behavior) tarkoitetaan 

käyttäytymisen luokkaa, jossa kiintymysside on ensin muodostettu ja sitten myöhemmin 

soviteltu, ylläpidetty sekä edelleen kehitetty. Sen sijaan sosiaalisen oppimisen 

näkökulmasta lähestyvät tutkijat eivät erottele näitä kahta käsitettä toisistaan. Bowlby 

(1973, 292; 1988, 26−27) puolestaan määrittelee kiintymyskäyttäytymisen niiksi 

käyttäytymismuodoiksi, mitkä johtavat yksilön läheisyyden tunteen saavuttamiseen tai 

ylläpitoon jotakin toista samaistuttua yksilöä kohtaan, jota pidetään itseä pätevämpänä.   

Ainsworthin ym. (1978, 304−305) mukaan käsitettä kiintymyssuhde (attachment 

relationship) käytetään sen sijaan tarkoitettaessa suhdetta kahden yksilön välillä, jotka 

ovat kiintyneet toisiinsa. Tätä käsitettä käytetäänkin vahvistamaan teoreettista eroa 

kiintymyskäyttäytymisen ja kiintymyksen välillä. Viitattaessa siteeseen käytetään usein 

käsitettä kiintymyssuhde. Lisäksi Ainsworth (1990, 474) täsmentää 

kiintymyskirjallisuuden käyttäneen termejä kiintymys ja kiintymyssuhde usein 

synonyymeinä, vaikka ne eivät sitä ole. Lapsen ollessa kiintynyt vanhempaansa 

tarkoitetaan lapsen järjestäneen kiintymyskäyttäytymissysteeminsä siihen liittyvine 

tunteineen ja ajatuksineen tavalla, jolla hän yrittää ylläpitää läheisyyttä vanhempaansa 

turvallisuuden lähteenä. Vanhempi voidaan siis tunnistaa kiintymyskohteena tälle 

lapselle, mutta pohjimmiltaan kiintymys on lapsen. 

Bowlby (1969, 228) huomauttaa, että on tärkeää erottaa myös kiintymyksen ja 

riippuvuuden (dependency) käsitteet toisistaan. Riippuvuus määritellään lapsen 

yhdistymiseksi äitiinsä. Tällöin lapsen nähdään olevan riippuvainen äidistään 
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psykologisen tyydytyksen lähteenä. Todellisuudessa riippuvuus äitihahmosta ja 

kiintymys häneen ovat hyvin erilaisia asioita. Varhaisina elinviikkoina lapsi on 

riippuvainen äitinsä hoivasta, mutta hän ei ole vielä kiintynyt äitiinsä. Sen sijaan kaksi- 

tai kolmevuotias lapsi, jota vieraat ihmiset hoitavat väliaikaisesti, osoittaa selvää 

kiintymystä äitiinsä. Sillä hetkellä hän ei ole kuitenkaan riippuvainen äidistään. 

Ainsworth (1972, 100−103) täsmentää kiintymyksen ja riippuvuuden eroja. Kiintymys 

on hänen mukaansa affektionaalinen side tai suhde, jonka yksilö muodostaa itsensä ja 

toisen erityisen yksilön välille. Riippuvuus sen sijaan on yleisluontoista. Kiintymys 

ilmentääkin voimakasta tunnetta, ja siinä mielessä kiintymyssuhteet ovat merkittäviä 

suhteita. Sen sijaan riippuvuuden tunneseurauksia ei ole tunnistettu. Käyttäytymisen 

tunnusmerkkejä kiintymyksessä ovat puolestaan läheisyyden etsintä tai kontakti 

kiintymyskohteeseen. Myös riippuvuuden käsite sisältää nämä, mutta ne eivät kohdistu 

kehenkään erityiseen henkilöön. Lisäksi kiintymys on luonteeltaan pysyvää ja ominaista 

kaikenikäisille, mutta riippuvuus on tilapäistä ja ilmaisee epäkypsyyttä. 

 

2.2 Kiintymyssuhteen ja -mallien luonne sekä merkitys yksilölle 

 

 

Kiintymys on erityistä monessakin mielessä, ja yleisesti sitä on pidetty läheisimpinä 

kaikista läheisistä ihmissuhteista. Kiintymyksen prototyyppejä ovat siteet vanhempien 

ja heidän jälkeläistensä välillä sekä puolisoiden välillä. (Hazan, Campa & Gur-Yaish 

2006, 189.)  Kiintymyssuhdetta voidaan pitää pohjimmiltaan biologisena, kehityksen 

adaptiivisuutta korostavana näkemyksenä. Siinä vanhempien antaman tunnesiteen ja 

hoivan merkitys korostuvat (Munter 2008, 77). Ainsworth (1991, 33) tarkentaa 

kiintymyssysteemillä olevan biologiset juuret, ja se on siten lajille tyypillinen. 

Kiintymysteorian vahvuus onkin hänen mukaansa siinä, että se keskittyy 

käyttäytymisen perussysteemeihin. Bowlby (1969, 179) puolestaan täsmentää 

kiintymyksen perustuvan teoriaan vaistonvaraisesta käyttäytymisestä.  

Kiintymystä voidaan pitää merkityksellisenä rakkaussiteenä. Ainsworth (1991, 

38) määrittelee tämän rakkaussiteen (affectional bond) suhteellisen pitkäkestoiseksi 

siteeksi, jossa toinen osapuoli on yhtä tärkeä kuin yksilö itse eli häntä ei voida vaihtaa 

toiseen. Siteessä on halu ylläpitää läheisyyttä kumppaniin. Vanhemmilla lapsilla ja 

aikuisilla tämä läheisyys saattaa olla katkonaista, mutta siinä on kuitenkin edes 
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ajoittainen halu vakiinnuttaa läheisyyttä uudelleen.  Pitkä erillään olo aiheuttaa stressiä 

ja murhetta.  Sen sijaan Fonagyn (2001, 10) mukaan kiintymysside on tämän ns. 

rakkaussiteen väliluokka, jossa ihmisellä on suuri emotionaalinen merkitys toiselle 

ihmiselle ilman vastavuoroisuutta. Goldberg (2000, 9, 134) toteaa, että emotionaalisen 

ulottuvuuden lisäksi kiintymykseen kuuluvat sosiaalinen, kognitiivinen ja 

behavioraalinen ulottuvuus. Kiintymys on siis myös sosiaalisen suhteen ominaisuus, 

jossa heikompi ja vähemmän taitava yksilö on riippuvainen pätevämmän ja 

voimakkaamman yksilön suojelusta. Kiintymys onkin yleensä määritelty 

emotionaalisena siteenä, joka perustuu toisen tai molempien odotuksiin toisen 

suojelusta ja huolehtimisesta. Jokainen kokee nämä emotionaaliset siteet toisiin ihmisiin 

tavallaan. Niiden pohjalta hän muodostaa suhteista sisäiset edustukset. Lisäksi suhteen 

osapuolet sitoutuvat käyttäytymiseen, mikä kuvastaa ja ylläpitää suhdetta.  

Edwards ja McCarthy (2011, 10) muistuttavat, että käsitettä kiintymys voidaan 

käyttää kaikille rakkaussuhteille eikä ainoastaan vauvan ja ensisijaisen huoltajan välillä. 

Kiintymyksen voidaan joka tapauksessa nähdä olevan sekä yksilöllinen että 

kahdenkeskinen ominaisuus (Goldberg 2000, 74). Kiintymys onkin merkittävä tekijä 

pitkäkestoisissa ihmisten välisissä suhteissa, jotka sisältävät tunnesiteitä. Näihin 

kuuluvat lapsen kiintymys vanhempiinsa, vanhempien siteet lapseensa, siteet muiden 

sukulaisten kanssa, kumppanit sekä ystävyyssuhteet. Nämä suhdeluokat eroavat 

toisistaan sen mukaan, millainen rooli kiintymyssysteemillä on. Se taas on yhteydessä 

muihin peruskäyttäytymissysteemeihin. (Ainsworth 1991, 33.) Ainsworth (1990, 467) 

korostaa, että kiintymyksen kehitystä tarkasteltaessa on välttämätöntä tutkia ja 

ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia muiden kehitysmuutosten kontekstissa ja 

tunnistaa, kuinka nämä muutokset liittyvät yhteen ympäristön muokatessa yksilöä 

samanaikaisesti.  

Kiintymysteoria tarjoaa vastauksia kysymyksiin siitä, kuinka läheiset suhteet ovat 

muodostuneet, miten niitä ylläpidetään ja ratkaistaan sekä kuinka ne vaikuttavat yksilön 

tunteisiin, kognitioihin ja käyttäytymiseen niissä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Teorialla on tärkeitä sovellutuksia sosiaalisen ja personan kehityksen sekä 

psykopatologian laajalla kentällä. (Hazan ym. 2006, 203.) Kiintymysteoria tarjoaa myös 

erityisen näkökulman suhteeseen liittyviin tarpeisiin, mitkä täytyy kohdata, jotta suhteen 

osapuolet kuvaisivat itsensä tyytyväisiksi. Nämä tarpeet täytyy tehdä suotuisiksi 

suojelun, rakkauden ja turvallisuuden tunteilla. (Koski & Shaver 1997, 29.) 
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Kehityksellisestä näkökulmasta katsoen kiintymysteoriassa on neljä prosessia. 

Ensimmäinen prosessi on kiintymysmuotojen kehittyminen vastasyntyneen ja huoltajan 

välille perustuen vastasyntyneen ilmaisemiin tarpeisiin, mikä johtaa lopulta yksilöllisiin 

eroihin kiintymyksen laadussa ensimmäisen ikävuoden lopussa. Toinen prosessi 

muuttaa nämä suhteen erot yksilöllisiksi eroiksi siirryttäessä molemminpuolisesta 

kiintymysvuorovaikutuksesta yksilöllisiin edustuksiin. Kolmas prosessi on erityisten 

käytösstrategioiden siirtäminen varhaislapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja 

vanhuuteen. Neljäs prosessi on huolenpidon laadun siirtäminen läpi sukupolvien eli 

tapa, jolla kiintymyskäyttäytymisstrategiat on omaksuttu vanhemmilta lapsille. 

(Grossman & Grossman 1991, 94.) Ainsworthin ym. (1978, 298) mukaan turvallisuus ja 

ahdistus ovat yksi ulottuvuus arvioitaessa kiintymyssuhdetta. Toinen ulottuvuus ovat 

välttely ja konfliktit läheisissä ruumiillisissa kontakteissa. Kiintymys on moniulotteista 

niin kauan kuin keskitytään yksilöllisiin eroihin. Puolestaan tutkimuksessani ollaan 

kiinnostuneita kiintymyksen ilmenemisestä sisarusten välillä keskilapsuudessa. 

Kiintymysteorian mukaan vauvojen ja pienten lasten pitäisi luoda tyydyttävät 

emotionaaliset siteet huoltajiinsa, jotta heistä kehittyisi terveitä lapsia ja aikuisia sekä 

kykenisivät siten myöhemmin luomaan kestäviä elinikäisiä suhteita (Edwards & 

McCarthy 2011, 9). Kiintymysteorioiden mukaan minä muodostuukin läheisyyttä ja 

turvallisuutta koskevien kehitystehtävien täyttämisestä. Näitä tunteita säätelevät ns. 

sisäiset kiintymysmallit (working model), mitkä lapsi rakentaa läheisissä ihmissuhteissa. 

(Munter 2008, 75.) Kiintymysmallilla tai -tyylillä tarkoitetaan samanaikaisesti sekä 

lapsen sisälle muodostuneita mielikuvia hoitajista ja hoivan laadusta sekä lapsen 

käyttäytymistä erityisissä tilanteissa, joissa lapsi on pelästynyt. Toisaalta sillä 

tarkoitetaan myös aikuisen toimintamallia suhteessa lapseen hänen kaivatessaan 

aikuisen tukea. (Rusanen 2011, 58.) Näistä sisäisistä kiintymysmalleista tulee 

tunnusmerkkejä kiintymyskohteen mielen sisältöjen ansiosta (Goldberg 2000, 154).  

Tällaiset sisäiset kiintymysmallit eli mentaaliset edustukset vastasyntynyt 

rakentaa itsestään ja huoltajastaan.  Niiden kautta hän ennustaa, tulkitsee ja suunnittelee 

kiintymyskäyttäytymistään. (Bretherton 1991, 24−25). Lapsen kasvaessa se, mikä on 

ollut kiintymyssuhdemallina tietyssä suhteessa, muuntuu lapsen sisäistyneeksi malliksi. 

Uusi tieto lisätään tai yhdistetään tähän malliin muotoilemalla jo sen olemassa olevaa 

luonnetta. Varhaisesta kiintymyksestä sinällään tulee prototyyppi myöhäisemmille 

suhteille, ja se tarjoaa perustan, jolle myöhäisemmät sosiaaliset kohtaamiset voidaan 
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rakentaa.  Lapsi siis käyttää tätä varhain muodostunutta mallia uusissa vastaavissa 

merkityksellisissä ihmissuhteissaan. Varhaislapsuudessa rakentuvien 

kiintymyssuhdemallien pysyvyys selittyy lapsen ja ympäristön toisiaan täydentävän 

vuorovaikutuksen toistumisella. Toisaalta yksilöt myöhemmin luovat uudelleen tai 

yrittävät korvata heidän aikaisemmat kiintymyssuhteensa. Näin ollen varhaiset suhteet 

tarjoavat pohjan myöhäisemmille läheissuhteille, mutta ne eivät sinällään määritä 

näiden suhteiden muotoa. (Goldberg 2000, 9, 170−171; Kuusinen 2009, 7.) Vaikka 

kiintymysmalleilla on siis taipumus muuttua vakiinnuttuaan kerran, niiden uskotaan 

ohjaavan kognitioita, tunteita ja käyttäytymistä kiintymyssuhteissa aikuisuudessakin 

(Simpson & Tran 2006, 9). Myös Männikkö (2001, 124) toteaa kokemusten tallentuvan 

muistiin melko pysyviksi itseä ja muita koskeviksi käsityksiksi, jotka ohjaavat 

havaitsemista, tulkintaa ja tunnereaktioita ja käyttäytymistä ihmissuhteissa läpi elämän. 

Näiden mallien ansiosta toimimme uusissa tilanteissa ajattelematta uudelleen jokaista 

tilannetta alusta asti (Main 1991, 131). Kiintymyksen kokemusten onkin ajateltu olevan 

tulosta näistä sisäisistä kiintymysmalleista, jotka sisältävät arvion itsestä ja itsestä 

suhteessa muihin. Nämä erilaiset kiintymysmallit muotoilevat myös näkemyksen 

itsestä, joka astuu sisään sosiaalisiin suhteisiin. Suuntaamalla huomionsa joihinkin 

toimintoihin ja tapahtumiin toisten sijaan, ohjailemalla tiedon ennustettavuutta ja 

valikoimalla muistikuvia sisäiset kiintymysmallit muotoilevat käyttäytymisen toisia 

ihmisiä kohtaan. Sen seurauksena muodostuvat myös reaktiot toisia kohtaan. Näin ollen 

sisäiset kiintymysmallit tarjoavat siis tulkitsevat linssit, jotka fokusoituvat uusiin 

kokemuksiin. (Goldberg 2000, 169, 172.) Kiintymys onkin ensimmäinen ja tärkein 

suhde, jonka kautta yksilö oppii järjestämään merkityksiä (Marris 1991, 78). 

Yksilön kiintymysmallit rakentuvat kussakin suhteessa sisältäen käsitykset itsestä, 

muista ja odotukset suhteesta sekä ympäröivästä maailmasta (Goldberg 2000, 9; Yli-

Luoma 1996, 28). Kukin kiintymyskohde tarjoaakin erilaisia kiintymysmalleja, joiden 

kautta lapsi tutkii ympäristöään (Feeney, Noller & Roberts 2000, 192; Yli-Luoma 1996, 

26). Marvin ja Stewart (1990, 66) toteavat, että esikouluvuosien aikana lapsi jäljittelee 

tai sisäistää kiintymyskohteidensa kiintymysmallit suhteisiinsa. Vastasyntyneelle äidin 

fyysisen läheisyyden jakaminen on hyvin tärkeää, mutta kouluikäiselle omat tavoitteet, 

suunnitelmat, arvot ja kiintymysmallit suhteelle voivat olla yhtä tärkeitä. Vanhemmat 

lapset jakavat ja ratkaisevat intiimit emotionaaliset konfliktit kiintymyskohteidensa 

kanssa ja käyttävät jaettuja emotionaalisia tiloja turvaperustana, jossa voivat tutkia omia 
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tunteitaan ja kiintymysmallejaan. Muut perheenjäsenet käyttävät myös toisiaan tähän 

tapaan. 

 

2.3 Kiintymyskäyttäytyminen yleisesti, sen kehitys ja ilmeneminen 

varhaislapsuudesta murrosikään 

 

 

Aivan varhaislapsuudessa kiintymys voidaan tunnistaa muutamista erityisistä tekijöistä. 

Weissin (1991, 66−67) mukaan kiintymyksen erottamiseen muista sukulaissiteistä 

voidaankin käyttää kolmea piirrettä. Ensimmäinen piirre on läheisyyden etsintä 

(proximity seeking), jolla tarkoitetaan lapsen pyrkimystä säilyttää suojaava ulottuvuus 

vanhempiinsa. Tämä suojavyöhyke vähenee oudoissa ja uhkaavissa tilanteissa. Toinen 

piirre on puolestaan turvallisen perustan vaikutus (secure base effect). Tällöin 

kiintymyskohteen läsnäolo johtaa turvallisuuden tunteeseen lapsessa. Sen seurauksena 

lapsi kiintyy vailla huolia ja on luottavainen tutkimaan sekä leikkimään. Kolmas piirre 

on erillään olon vastustaminen (separation protest). Uhka siitä, että kiintymyskohde ei 

olekaan jatkuvasti läsnä, kasvattaa protestointia ja johtaa aktiivisiin yrityksiin torjua 

erillään oloa. Lisäksi lapsuudessa kiintymykselle voidaan nimetä Weissin mukaan vielä 

viisi lisätekijää. Näistä ensimmäinen (elicitation by threat) on lapsen suuntautuminen 

kohti vanhempia turvallisuuden lähteinä uhkaa kokiessaan. Toinen (specifity of 

attachment figure) on kiintymyskohteen spesifisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

kiintymyksen muodostuttua kerran tiettyyn kohteeseen vain hän on kiintymyksen 

kohde, joka tuottaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen sekä erillään olo protestointia. 

Kolmas (inaccessibility to conscious control) on luokse pääsemättömyyden tietoinen 

kontrolli eli kiintymystunteet ovat yhä olemassa, vaikka kiintymyskohde esimerkiksi 

kuolisi. Neljäs (persistence) on kiintymyksen säilyminen hiipumatta eli kiintymys on 

pitkäkestoisissakin suhteissa edelleen yhtä luotettavaa kuin uudesti vakiintuneessa 

suhteessa. Viides (intensitivity to experience with the attachment figure) piirre on 

tunteettomuus kokea kiintymyskohteen kanssa eli kiintymystä näyttäisi olevan, vaikka 

kiintymyskohde olisikin laiminlyövä tai loukkaava. 

Puolestaan Goldbergin (2000, 16−17, 34−35) mukaan Bowlby ja Ainsworth ovat 

yhtä mieltä siitä, että kiintymyksen kehitysvaiheista kolme ensimmäistä sijoittuvat 

vauvaikään ja neljäs vaihe ajoittuu esikouluikään. Näistä ensimmäisessä vaiheessa (pre-
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attachment) käyttäytyminen, kuten itkeminen, suuntautuminen, halailu, tarrautuminen ja 

roikkuminen tapahtuvat epäsuorasti tai suuntautuvat kohti ketä tahansa aikuista. Sen 

sijaan toisessa vaiheessa (attachment-in-the-making) vauvan kuulon ja näön kehityttyä 

sekä vuorovaikutuskuvioiden vakiinnuttua yhteen tai useampaan huoltajaan, alkaa hän 

erottaa tuttuja ja tuntemattomia kasvoja, ääniä sekä vuorovaikutustyylejä. Kolmannessa 

vaiheessa hän alkaa kehittää odotuksia keskittyen oman käyttäytymisen vaikutuksiin ja 

huoltajan reaktioihin. Neljännen vaiheen Bowlby ja Ainsworth ovat nimenneet 

päämääräsuuntautuneeksi kumppanuudeksi (goal-corrected). Lapsi tulee silloin 

tietoiseksi kiintymyskohteesta yksilönä erilaisine tavoitteineen ja tarpeineen sekä 

tunnistaa omien tarpeidensa ja halujensa kohtaamisen. Tässä vaiheessa pidemmät erot 

vanhemmista sujuvat jo rutiinilla. Bowlbyn (1969) mukaan nämä 

päämääräsuuntautuneet kiintymyssuunnitelmat voivat vaihdella yksinkertaisista 

rakenteista paljon yksityiskohtaisempiin. Suunnitelman erityinen monimutkaisuusaste 

kääntyy osittain tavoitteen valintaan, aiheen arviointiin hänen ja kiintymyskohteen 

välillä tietyissä olosuhteissa sekä hänen taitoonsa keksiä suunnitelma tähän tilanteeseen. 

(Bowlby 1969, 351.)  

Itse käyttäytymissysteemien uskotaan kehittyvän lapsella ympäristön 

vuorovaikutuksen tuloksena, erityisesti vuorovaikutuksessa ensisijaisen henkilön, 

yleensä äidin, kanssa tässä ympäristössä. (Bowlby 1969, 179−180). Pienten lasten 

täytyy kehittää turvallinen riippuvuus vanhempiinsa ennen kuin heittäytyvät outoihin 

tilanteisiin, joissa heidän täytyy selvitä itsekseen. Turvallinen riippuvuus tarjoaa siis 

perustan oppia taitoja ja kehittää tietoja, mitkä tekevät mahdolliseksi tulla itsevarmaksi 

ja saavuttaa vapaus vanhemmista. (Bretherton 1991, 12−13.) Lapsen 

kiintymyskäyttäytymisen lopputulos onkin ennakoitavissa, mikäli hän on läheisessä 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja etenkin ensisijaisen huoltajansa kanssa 

(Ainsworth ym. 1978, 6). Varhaisissa ihmissuhteissa lapsi on siis vielä epäkypsä ja 

suhteellisen voimaton olleessaan riippuvainen viisaamman ja kokeneemman aikuisen 

suojelusta (Goldberg 2000, 170). Lapsuudessa kiintymys on tyypillisesti sellaista, että 

kiintymyskohde tarjoaa huolenpitoa sitä itse saamatta. Vauva tai lapsi etsii niin ikään 

turvallisuutta, mutta ei itse tarjoa sitä kiintymyskohteelleen. (Hazan & Shaver 2004, 

160.)  Sen sijaan myöhemmissä suhteissaan lapsi voikin olla vanhempi ja viisaampi 

suojelija (esim. isosisaruksena) ja toisissa suhteissa tasavertainen (esimerkiksi 

parisuhteessa) (Goldberg 2000, 170).  
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Rusasen (2011, 35) mukaan lapseen voidaan vaikuttaa eniten puolen vuoden ja 

viiden ikävuoden välillä turvallisuudentunteen muodostumiseksi. Sen jälkeen 

kiintymyskäyttäytyminen heikkenee vähitellen ja muuttaa muotoaan, mutta ei katoa 

täysin. Ainsworth (1990, 469) puolestaan huomauttaa, että kognitio ja affektio eivät 

ilmesty yhtäkkiä siirtymäaikana vauvaiän ja lapsuuden välissä ollen poissa 

vastasyntyneeltä. Kognitiiviset ja affektiiviset prosessit ovatkin läheisesti yhteydessä 

kiintymykseen läpi elämän. Näin ollen on virhe ajatella kiintymystä kokonaan 

käyttäytymisen termein millä tahansa kehityksen tasolla. Kiintymys on siis järjestynyt 

yksilön sisällä ja meidän täytyy päätellä sen luonne, mistä tahansa saatavilla olevista 

vihjeistä, kuten yksilön käytöksestä, sanomisista, ajatuksista, tunteista tai aikomuksista.  

Kosken ja Shaverin (1997, 29) mukaan lapsen kehittyessä kiintymyssuhteet alkavat 

riippua vähitellen laajemmin tunteiden ja tarpeiden kielellisistä ilmauksista. Saatavilla 

olosta tulee tällöin abstraktimpaa ja enää ei vaadita jatkuvaa välitöntä fyysistä läsnäoloa. 

Reagoivuus riippuu puolestaan tarpeista, joilla kiintymyskohteen odotetaan vastaavan. 

Oppiminen pärjäämään kiintymyssuhteessa on myös oppimista ymmärtämään 

järjestystä ja kontrollia (Marris 1991, 79). 

Vaikka useimmat lapset kolmen ikävuoden jälkeen, osoittavat kiintymystä 

vähemmän säännöllisesti kuin aiemmin, muodostaa se edelleen pääosan heidän 

käyttäytymisestään. Käytös ei muutukaan merkittävästi varhaisina kouluvuosina, vaan 

kiintymys jatkuu merkittävänä juonteena lapsen elämässä. Sen sijaan murrosiässä 

lapsen kiintymys vanhempiinsa heikkenee. Muut aikuiset tulevat yhtä tärkeiksi tai 

tärkeämmiksi kuin vanhemmat, ja seksuaalinen kiinnostus ikätovereita kohtaan astuu 

mukaan kuvioihin. Tällöin myös yksilöllinen vaihtelu tulee yhä suuremmaksi. 

Kuitenkin useimmille yksilöille side vanhempiinsa jatkuu vielä aikuisenakin ja 

vaikuttaa käyttäytymiseen monin tavoin. Lisäksi murrosiässä ja aikuisena kiintymys 

kohdistuu yleensä myös perheen ulkopuolisiin henkilöihin sekä instituutioihin ja 

ryhmiin. Näistä instituutioista tai ryhmistä voi tulla toissijaisia kiintymyskohteita ja 

joillekin jopa ensisijaisia kiintymyskohteita. (Bowlby 1969, 206−207.) Ainsworth 

(1990, 486) muistuttaa, että vaikka kiintymystutkimus on rajoittunut vastasyntyneistä 

esikouluikäisiin, on se ajanjaksona hyvin merkittävä ihmisen kehityksessä. Niinpä 

kasvava ymmärrys kiintymyksestä tämän ajanjakson aikana tarjoaa tärkeän askelman 

myöhempiin jaksoihin.  
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Sen sijaan tutkimuksessani keskitytään erityisesti keskilapsuusikäisten lasten 

kiintymyskokemuksiin. Raikesin ja Thompsonin (2005, 255, 257, 261, 265) mukaan 

kronologisesti keskilapsuus sijoittuu ajanjaksona syntymän ja varhaislapsuuden sekä 

nuoruuden ja aikuisuuden väliin. Keskilapsuudessa kiintymyskäyttäytymissysteemistä 

tulee edustuksellisempi, ja kiintymysturvallisuus alkaa olla persoonalle ominaista eikä 

vain tiettyyn suhteeseen liittyvää.  Tässä iässä tapahtuu myös huomattavaa edistymistä 

käsitteellistämistaidoissa ja sosiaalisessa kompetenssissa. Kehittyneisyys ajattelussa 

auttaa lasta näkemään paremmin itsensä ja muut. Nämä muutokset tarjoavat sosiaalisten 

taitojen ja kognition kasvulähteen. Lisäksi keskilapsuusikäisellä lapsella on myös 

kasvava kyky käsitellä omia tunnetilojaan. Keskilapsuusikäiset ovat kuitenkin 

heterogeeninen joukko yksilöitä joten heidän keskuudessaan on havaittavissa eroja 

kognitiivisissa suorituksissa ja sosiaalisissa taidoissa esimerkiksi sosiaalisen 

ymmärryksen suhteen. Keskilapsuudessa aikuiset säilyvät edelleen ohjauksen ja turvan 

tarjoajina, vaikka kaverit ottavatkin huomattavan osan lasten energiasta ja huomiosta. 

(Kobak, Rosenthal & Serwik 2005, 71). Tuolloin lapset ovat myös edelleen alttiita 

monenlaisille vaaroilla ja jatkavat kiintymyskohteidensa käyttöä turvaperustana, jota 

tutkia. Kasvavassa määrin he käyttävät myös muita aikuisia ja ikätoveriryhmiä sekä 

muita sukulaisia samalla tavalla. Siitä huolimatta lapsi−vanhempi-suhde pysyy 

läheisenä ja kiintymys−huolenpito-vuorovaikutus säilyy järjestäytyneenä kasvavasti 

päämääräsuuntautuneen kumppanuuden mukaisesti. Kiintymyskäyttäytymissysteemi ei 

ole kuitenkaan vähemmän tärkeä kuin aiemmin, sillä kouluikäisillä lapsilla ei ole vielä 

viisautta tai tietoa tehdä päätöksiä itsenäisesti koskien aktiviteetteja, kontrollia tai 

suojelua vanhempien poissa ollessa. Onkin tärkeää, että lapsi tietää missä vanhemmat 

ovat. Se tuo turvallisuuden tunteen vanhempien käytettävyydestä. Niin ikään 

vanhemman täytyy tietää, missä lapsi on. Jotta tällainen systeemi toimisi hyvin, on 

tehokas päämääräsuuntautunut kumppanuus välttämätöntä. Lapsuuden aikana suhde 

vanhempiin säilyy siis edelleen läheisenä perustuen molemminpuoliseen 

päämääräsuuntautuneeseen kumppanuuteen. (Ammaniti, Sperenza & Fedele 2005, 120; 

Marvin & Britner 1999, 62.) Yleisesti näyttää siltä, että affektionaalisten siteiden 

muodostamisprosessi muutamien lisäkohteiden kanssa monipuolistuu keskilapsuudessa. 

Nimittäin lapsi voi luottaa yhteen kohteeseen, esimerkiksi ystävään, tietyssä avun 

tarpeessa, ja toisenlaisten ongelmien yhteydessä kääntyä toisen ihmisen, kuten 

isosisaruksen, puoleen. (Mayseless 2005, 8.)  
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Edellä on kuvattu kiintymyskäyttäytymisen kehitystä ja luonnetta ikäsidonnaisesti 

varhaislapsuudesta murrosikään. Tarkastelen nyt vielä kiintymyskäytöksen luonnetta 

yleisesti. Bowlbyn (1969, 179) mukaan kiintymyskäyttäytymistä pidetään sosiaalisen 

käyttäytymisen luokassa parittelu- tai vanhemmuuskäytöksen tärkeyttä vastaavana ja 

sillä nähdään olevan myös biologinen funktio. Kiintymyskäyttäytyminen määritellään 

lapsen erilaiseksi vaativaksi käyttäytymiseksi, jonka päämääränä on säilyttää tai 

ylläpitää läheisyyttä huoltajaan (Rusanen 2011, 31). Sitä tarkastellaan sen suhteen, mitä 

tapahtuu tiettyjen käyttäytymissysteemien aktivoituessa (Bowlby 1969, 179). Täten 

kiintymyskäyttäytymissysteemin ollessa tavoitetilassa ei kiintymyskäytös ole 

välttämätöntä ja systeemi voikin olla täysin tai osittain kilpailevien 

käyttäytymissysteemien syrjäyttämä, mutta toisinaan hyvin voimakkaasti aktivoitunut, 

kuten turvallisuuden ollessa uhattuna (Ainsworth 1972, 119,122; Goldberg 2000, 9). 

Pelko- ja kiintymyskäyttäytyminen aktivoituvatkin usein samanaikaisesti samanlaisten 

olosuhteiden vallitessa. Kiintymyskäyttäytyminen on yleisintä ihmisen ollessa 

peloissaan, uupunut tai sairas, ja se tyydyttyy lohduttamisella tai huolenpidolla. 

Kiintymyskohteet ovat kaikkein luotettavimpia kumppaneita. Tämän vuoksi erillään 

oloa heistä pelätään. Erillään ololla ei tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan sellaisen 

kohteen poissaoloa, vaan oleellisempaa on tämän kohteen saatavilla olo. Niinpä kohteen 

välinpitämättömyys tai hänen luokseen pääsemisen estyminen aiheuttavat ahdistusta. 

(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall 1978, 20−21; Bowlby 1988, 26−27.) Kiintymys 

ilmenee tällöin käytöksenä, joka voidaan havaita muun muassa protestointina ja 

ärtyvyytenä eron uhatessa tai toteutuessa läheisestä ihmisestä. Se voi kuitenkin ilmetä 

myös avuttomuuden tunteina ja alakuloisuutena, kun on itse vailla lohdutusta ja apua 

(Männikkö 2001, 120). Rusanen (2011, 59) puhuukin eroahdistuksesta. Sillä 

tarkoitetaan tunteita ja reaktioita, jotka syntyvät lapsen joutuessa eroon hänelle tärkeistä 

aikuisista. Ero tuntuu usein vaikealta ja ilmenee käyttäytymisen muutoksina. Lapsi 

pyrkii varmistamaan riittävän hyvän turvallisuuden tunteen voidakseen keskittyä 

leikkiin ja muuhun toimintaan muiden kanssa.  

Bowlby (1988) toteaa yksilön tietoisuuden kiintymyskohteen saatavilla olosta ja  

hänen myötämielisyydestä antavan hänelle voimia sekä läpitunkevan varmuuden 

tunteen rohkaisten häntä siten arvostamaan ja jatkamaan suhdettaan 

kiintymyskohteeseensa. Kiintymyskäyttäytyminen tyydyttyykin lohduttamisella tai 

huolenpidolla. Toisinaan kiintymyskäyttäytyminen voi olla myös vähemmän näkyvää. 
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(Bowlby 1988, 26−27.) Kiintymyskäyttäytyminen ja siihen reagoiminen rakentavat 

puolestaan yhdessä läheisyydensäätelysysteemin. Se ilmenee onnistuessaan kummankin 

vuorovaikutusosapuolen nauttimisena toisensa seurasta. Tällöin turvan hakeminen ja 

toiminta ovat balanssissa. Hyvien vuorovaikutuskokemusten on havaittu edistävän jopa 

aivojen fysiologista kehitystä. (Rusanen 2011, 36.)  

Kiintymyksen oletetaan muodostuvan fyysisen läheisyyden kontekstissa, mutta 

läheisyyttä edistävät voimat voivat muuttua kehityksen myötä. Joka tapauksessa 

vetovoiman toiseen henkilöön on taipumus kasvaa tuttuuden ja positiivisten vastausten 

todennäköisyyden myötä. Kuka tahansa, joka on kuten me tai joka pitää meistä, 

hymyilee todennäköisemmin kuin tuntematon tai turvallisuuteen vastaamaton henkilö ja 

on siten vetovoimainen. Tällä tarkoitetaan sitä, että halutaan olla fyysisesti ja/tai 

psykologisesti lähellä tätä henkilöä. Kiintymyksen kehyksessä, se mikä motivoi 

sellaiseen läheisyyden etsintään riippuu siitä, mikä sosiaalis−behavioraalinen-systeemi 

on aktivoitunut. Läheisen suhteen muodostuminen kahden yksilön välille missä iässä 

tahansa rakentuu tyypillisesti lähellä fyysisen läheisyyden kontekstia. Toisin sanoen 

kiintymyksen muodostumisessa täytyy olla voimakas voima edistämässä läheisyyttä. 

Kiintymyssuhteen osapuolten välillä tuleekin olla vetovoimaa, mikä pitää heidät 

yhdessä riittävän kauan emotionaalisen siteen kehittymiseksi. Ahdistuneisuus ja 

huolestuneisuus puolestaan näyttävät olevan ensisijaisia motivaatiotekijöitä läheisyyden 

etsimisessä kaikenikäisillä, sillä ahdistuneisuus nähtävästi tehostaa tarvetta olla lähellä 

toista henkilöä tai tekee siitä henkilöstä turvallisuutta edistävänä potentiaalisen. 

Kiintymysteoriassa ahdistuneisuus onkin merkki päästä lähemmäksi. (Hazan & Shaver 

2004, 161−163.) Itkeminen, huijaaminen, lyöminen, aggressiivinen käyttäytyminen 

yms. ovat merkkejä, mitkä ilmaisevat lapsen haluavan muuttaa kiintymyskohteensa 

käyttäytymistä (Yli-Luoma 1996, 26). Marris (1991, 78) puolestaan toteaa, että ennen 

kuin lapsi osaa edes ilmaista ajatuksiaan sanoin on jo vakiintunut voimakas tunteiden 

järjestyminen, halut ja kokemusten muodot keskittyen kahteen tärkeään tehtävään 

lapsuudessa: turvaamaan kiintymyskohteen huomio ja oppia käyttämään kasvaneita 

kykyjä. Huoltajan vastaus puolestaan vaikuttaa voimakkaasti kiintymyssysteemiin, 

koska lapsen huomatessa kiintymyskohteen olevan saatavilla se vaikuttaa 

käyttäytymissysteemiin (Fonagy 2001, 9). Kiintymyssuhteella on havaittu olevan myös 

selkeästi motivoiva vaikutus. Sen vuoksi kiintymyskohdetta esimerkiksi matkitaan 

enemmän kuin muita. (Hurme 2008, 148−149.)  
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Weissin (1991) mukaan lukuun ottamatta kiintymyskohteen valintaa, suhdetta 

kiintymyskohteeseen ja laukeavan uhkan luonnetta lapsuuden ja aikuisuuden 

kiintymyksen ominaisuudet ovat samat (Weiss 1991, 69.) Kiintymys ei katoakaan 

lapsuudessa, vaan säilyy läpi elämän. Vanha tai uusi kohde valitaan ja sitten läheisyyttä 

ja/tai kommunikaatiota ylläpidetään hänen kanssaan. Nuoren tai aikuisen ylläpitäessä 

kiintymystä toiseen ihmiseen käytös monipuolistuu siten, että se ei sisällä vain 

kiintymyskäyttäytymisen peruselementtejä, kuten vastasyntyneellä, vaan kasvavassa 

järjestyksessä erilaisia jalostuneita elementtejä. Kaikki nämä jalostuneet 

kiintymyskäyttäytymiselementit ovat järjestyneet suunnitelmiksi tavoitteineen. Kaiken 

kaikkiaan kiintymyksellä on hyvin merkittävä rooli ihmisen elämässä kehdosta hautaan. 

(Bowlby 1969, 208, 350.) Tutkimuksessani tarkastellaan, millainen rooli ja merkitys 

sisarusten välisellä kiintymyksellä on keskilapsuuden aikana. Lisäksi selvitetään, miten 

kiintymyskäytös ilmenee heidän välillään.   

 

2.4 Kiintymyskohteet 

 

 

Marvin ja Stewart (1990, 63) korostavat, että kaikki kiintymys−huoltaja-suhteet ovat 

olemassa järjestyneiden suhteiden verkostossa eikä niitä voida ymmärtää täysin ilman 

tätä kontekstia (Marvin ja Stewart 1990, 63). Teoriassa vastasyntyneet ja lapset voivat 

muodostaa moninaista kiintymystä, mutta kiintymyskohteet (attachment figure) eroavat 

systemaattisesti tärkeydessään. Erityisesti kiintymyssuhteiden ajatellaan olevan 

järjestyneen hierarkkisesti siten, että yksilöillä on yksi suosittu tai ensisijainen 

kiintymyskohde. He ovat riippuvaisia pääasiassa hänestä saavuttaakseen 

kiintymystarpeensa. Ensisijaisen kiintymyskohteen asema hahmotetaankin kaikkein 

saavutettavissa olevampana ja vastuullisimpana. Lisäksi on useita toissijaisia 

kiintymyskohteita. Uudet kiintymyksen kohteet integroidaan yksilön 

kiintymyshierarkioihin niissä tapahtuvan uudelleenjärjestäytymisen kautta (esim. 

ensisijaisesta kiintymyskohteesta voi tulla toissijainen). (Ainsworth 2000, 20; Hazan 

ym. 2006, 192−194.)  

Toisen ikävuoden aikana suurin osa lapsista kohdistaakin kiintymyksensä 

useampaan kuin yhteen ihmiseen. Jotkut vauvat valitsevat useamman kiintymyskohteen 

lähes heti alettuaan osoittaa valikointia käytöksessään, mutta useimmat lapset tekevät 
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näin vasta myöhemmin. Se, kenet lapsi valitsee ensisijaiseksi kiintymyskohteeksi ja 

kuinka moneen muuhun ihmiseen kiintyy, riippuu suuresti siitä, ketkä hänestä 

huolehtivat ja kotitalouden koostumuksesta. Yleensä lapsi valitsee kiintymyksen 

kohteiksi äidin, isän, isosisaruksia ja mahdollisesti myös isovanhempia. (Bowlby 1969, 

304−305.) Kiintymyskohteiden hierarkiassa ensisijaisen huoltajan jälkeen muita 

kiintymyksen kohteita pidetään toissijaisina kiintymyskohteina (Feeney ym. 2000,186).  

Siitä lähtien kun lapsilla on useampi kuin yksi kiintymyskohde, on erilaisten 

kiintymyskohteiden oletettu vaikuttavan sisäisten kiintymysmallien muodostumiseen 

(Goldberg 2000, 172). Ensi- ja toissijaiset kiintymyskohteet näyttävät toimivan siten, 

että ensisijaiset kiintymyskohteet vastaavat sekä äärimmäisiin että keveämpiin 

tarpeisiin. Lapsi, jonka äärimmäisiä tarpeita ei ole tyydytetty jatkaa tyydytyksen 

etsimistä eikä voi aloittaa muita suhteita ennen kuin ensisijainen kiintymyskohde on 

vastannut niihin. (Yli-Luoma 1996, 19−20.) 

Vaikka tutkimusten mukaan lapsi valitsee yleensä äidin ensisijaiseksi 

kiintymyskohteekseen, myös muut voivat ottaa tämän roolin. (Bowlby 1969, 306). Yli-

Luoman (1996, 18) mukaan jos side tämän ensisijaisen kiintymyskohteen ja lapsen 

välillä on turvallinen (secure), on lapselle helppoa ottaa useita toissijaisena toimivia 

kiintymyskohteita. Jos taas side ensisijaiseen kiintymyskohteeseen on hävinnyt eli se on 

turvaton (insecure), on lapsella silloin vaikeuksia vakiinnuttaa toissijaisia 

kiintymyskohteita. Goldberg (2000, 10) puolestaan toteaa, että uusia kiintymyskohteita 

voidaan lisätä tähän hierarkiaan ja sukulaisten asema kiintymyskohteina voi myös 

muuttua. Niinpä esimerkiksi aikuisuudessa ystävästä tai puolisosta voi tulla ensisijainen 

kiintymyskohde. Kuitenkin varhaiset kiintymyskokemukset määrittävät, millaisten 

kumppaneiden kanssa muodostetaan uutta kiintymystä sekä kehityssuunnan uusien 

kiintymyskohteiden suhteen (Weiss 1991, 72). Sen sijaan Männikkö (1997, 3) korostaa, 

että sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavat niin myöhäiset kuin varhaiset suhteet. 

Nykyään yleistyneiden erojen ja uudelleen avioitumisten myötä myös kiintymyskohteita 

voi olla enemmän kuin edellisillä sukupolvilla (Hazan ym. 2006, 197). Lisäksi 

Goldberg (2000, 81) muistuttaa, että vanhempien lisäksi myös muut perheenjäsenet 

tulee huomioida tarkasteltaessa kiintymyskohteita. Niistä kukin kiintymys vaikuttaa 

ympäröivien suhteiden verkostoon. Toisaalta kiintymysteorian keskeinen lähtökohta on 

vanhempien säilyminen kiintymyskohteina läpi elämän, mutta lopulta toisen paikan 
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oletetaan kuuluvan elämänkumppanille (Hazan ym. 2006, 196; Hazan & Shaver 2004, 

161).  

Seibertin ja Kernsin (2009, 347−348, 350−355) mukaan on vahvistettu, että 

vanhemmat toimivat ensisijaisina kiintymyskohteina myös keskilapsuudessa. Sen sijaan 

on hyvin vähän tietoa muiden kiintymyskohteiden käytöstä. Heidän tutkimuksensa 

kuitenkin osoitti, että lapset saattavat ajoittain kohdistaa turvaperustaisen käytöksensä 

kohti ikätovereita, sisaruksia, isovanhempia ja opettajia. Kiintymyskohteina he ovat 

kuitenkin vähemmistö, sillä enemmistö lapsista kääntyy vanhempiensa puoleen 

kiintymystarpeet täyttääkseen. Näiden kiintymyskohteiden käyttö saattaa riippua lapsen 

piirteistä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että isosisaruksia käytettiin 

todennäköisemmin kuin pikkusisaruksia kiintymyskohteina, ja vanhemmat lapset 

kääntyivät todennäköisemmin kuin pienet lapset ikätovereidensa puoleen täyttääkseen 

kiintymystarpeensa. Niinpä voikin olla, että sellaiset lapset, joilla ei ole isosisaruksia, 

alkavat ensimmäisenä kohdistaa kiintymyskäytöstään ikätovereihinsa. Lapset 

raportoivat menevänsä vanhemman luokse vähintään 65 % tapauksista, kun kyseessä oli 

kiintymyskysymykset. Sen sijaan kumppanuustarpeissa he ilmoittivat menevänsä 

ikätoverinsa luokse vähintään 72 % tapauksista. Pieni prosentuaalinen osuus kertoi 

menevänsä sisaruksensa luokse kummassakin tapauksessa: kiintymystarpeissa 

vähintään 5 % ja kumppanuustarpeissa vähintään 11 %. Lapsista 89 % nimesi yhdestä 

neljään kiintymyskohdetta. Lapset saattavat siis tarvita luottamusta muihin ihmisiin, 

kuten ikätovereihinsa, sisaruksiinsa tai opettajiinsa täyttääkseen heidän 

kiintymystarpeensa, kun pääsy heidän ensisijaisen kiintymyskohteen luokse on estynyt, 

kuten lasten ollessa koulussa ja fyysisesti erillään vanhemmista. Siten on tärkeää 

keskittyä keskilapsuuteen, jolloin lapset voivat suunnata kiintymyskäytöksensä 

useampiin kumppaneihin näihin aikoihin tapahtuvien muutosten seurauksena. 

Kerns, Tomich ja Kim (2006, 1, 8−10, 17−18) puolestaan havaitsivat 

kaksiosaisessa tutkimuksessaan, että myöhäisinä keskilapsuusvuosina 

kiintymyskohteiden käyttö heikkeni toisin kuin käsitykset niiden saatavuudesta. 

Ensimmäinen osa tutkimuksesta osoitti lasten kääntyvän vanhempiensa puoleen 

täyttääkseen kiintymystarpeensa (mm. sairaus, pelko, suru) 85−98 % ajasta ja 

ikätovereiden puoleen kumppanuustarpeissa (leikki, jakaminen, salaisuudet) 74−94 % 

ajasta. Myöhäisinäkin keskilapsuusvuosina vanhemmat olivat tutkimuksen perusteella 

edelleen ensisijaisia turvaperustaisen käytöksen kohteita, vaikka vanhemmat lapset 
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totesivat luottavansa vähemmän kiintymyskohteisiin kuin nuoremmat lapset. Tällöin 

lapset selkeästi suosivat liittymistarpeissa ikätovereita viettämällä aikaa heidän 

kanssaan.  

Sen sijaan Kobak, Rosenthal ja Serwik (2005, 81−83) saivat tutkimuksessaan 

selville lasten, joiden kiintymyskohteet olivat vähemmän hierarkkisesti järjestyneet, 

vaihtavan etusijalle eri kiintymyskohteita tilanteesta riippuen. Esimerkiksi he saattoivat 

kaivata sisarustaan enemmän kuin vanhempiaan, mutta yhä raportoida menevänsä 

ensimmäisenä vanhempiensa luokse järkyttyessään. Lapset osoittivat myös voimakasta 

taipumusta suosia tiettyjä aikuisia kiintymyskohteina 62 % tapauksista. Lisäksi 

tutkimuksessa löydettiin huomattava vaihtelevuus lasten välillä laajuudessa, jolla he 

osoittivat elämänsä tärkeiden ihmisten järjestäytymistä. Niin ikään tutkimuksessa 

selvitettiin ensi- ja toissijaisia kiintymyskohteita. Yleisistä oletuksista huolimatta vain 

73 % mainitsi äidin ensisijaiseksi kiintymyskohteeksi. Sen sijaan 14 % mainitsi isän ja 

13 % jonkun muun, yleensä kuitenkin sukulaisen. Kukaan lapsista ei kuitenkaan 

todennut sisaruksen tai ikätoverin olevan ensi- tai toissijainen kiintymyskohde. Siitä 

huolimatta on oletettavaa, että he tarjoavat kiintymystä keskilapsuudessa joissakin 

erityisissä tilanteissa. Tässä tutkimuksessa yritetäänkin selvittää, millaisena 

kiintymyskohteena sisarukset nähdään vanhempiin verrattuna keskilapsuusvuosina. 

 

2.5 Kiintymystyylit 

 

 

Männikkö (1997, 32−33) toteaa ihmisellä olevan useita voimakkaita kiintymyssuhteita, 

jotka eroavat toisistaan. Tämän vuoksi kiintymystyyli pitäisikin mieltää ennemmin 

yksilön taipumukseksi tietynlaisiin suhteisiin kuin pysyväksi piirteeksi, joka näyttäytyy 

kaikissa suhteissa samalla tavalla. Kiintymystyylin on havaittu olevan jatkuva ja se 

näyttäisi periytyvän vanhemmilta lapsille. Siinä voi tapahtua myös merkittäviä 

muutoksia, mutta ne edellyttävät jotakin selkeää vaikuttavaa tekijää. Tällainen tekijä voi 

olla esimerkiksi suhde, mikä kyseenalaistaa aiemmat kiintymyskokemukset. 

Lisäksi kiintymystyylin on havaittu vaikuttavan monilla elämänaloilla, kuten 

kaverisuhteissa, uskonnollisuudessa, työ- ja rakkauselämässä sekä olevan oleellinen 

tekijä yksilön psykososiaalisen hyvinvoinnin rakentumisessa. Kokonaisuus rakentuu 

näiden eri näkökulmien yhdistelmänä. Hazan, Campa ja Gur-Yaish (2006, 200) 
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kuitenkin varoittavat yleisestä väärinkäsityksestä, jonka mukaan kiintymysteorian 

ajatellaan ennustavan täydellisesti kiintymyksen rakenteiden stabiilisuutta läpi yksilön 

elämän. Goldbergin (2000, 34) mukaan useimmat ihmiset jopa vaistomaisesti odottavat 

kiintymyksessä tapahtuvan kehitysmuutoksia kouluvuosina ja nuoruudessa. Itse asiassa 

onkin jopa tarve kehittää tapoja arvioida kiintymystä varhaislapsuuden jälkeen. 

McConnell ja Moss (2011, 73) puolestaan toteavat, että varhaislapsuudessa äidillisillä 

tekijöillä on vähän merkitystä ennustettaessa kiintymyksen muutoksia ja pysyvyyttä. 

Läpi nuoruuden tekijät, mitkä liittyvät identiteettiin ja kommunikointiin perheessä sekä 

depressio ovat tärkeitä ennustettaessa kiintymyksen pysyvyyttä ja muutoksia nuoruuden 

aikana. Joka tapauksessa läpi elämän negatiiviset elämäntapahtumat ovat 

voimakkaimpia ennustajia tarkasteltaessa kiintymyssuhteen muuttumista turvattomaksi.  

Kiintymyssuhteet voivat kiintymyssuhdeteorian mukaan kehittyä joko turvallisiksi 

tai turvattomiksi varhaislapsuudessa. Kiintymyssuhteen laatu ei ole yhdentekevä. 

Nimittäin sillä on huomattava vaikutus emotionaaliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen. Turvallisessa suhteessa aikuinen on onnistunut vastamaan lapsen hätään ja 

aloitteisiin, mutta turvattomassa suhteessa hän on epäonnistunut kokonaan tai osittain 

(Rusanen 2011, 57−58.) Turvallinen kiintymys perustuu siis huoltajan jatkuviin ja 

ennustettaviin vastauksiin lapsen tarpeisiin tuottaen sisäisen kiintymysmallin, jossa voi 

luottaa itseen ja muihin sekä kehittää oman riippumattomuuden muista (Riley 2011, 14). 

Turvallisesti kiintynyt lapsi voi keskustella henkilökohtaisistakin aiheista ja suhteeseen 

sisältyy usein jaettu päivittäminen eli kerrotaan, mitä tapahtui erillään oltaessa. 

Turvallisesti kiintyneet ilmaisevat kaikenlaisia tunteita avoimesti ja vapaasti. (Goldberg 

2000, 142, 155.)  

Sen sijaan turvattomassa kiintymystyylissä kiintymysjärjestelmän toiminta on 

häiriintynyt. Se on seurausta aikuisen tavasta reagoida lapsen hätään 

epäjohdonmukaisesti tai jättää vastaamatta siihen. Tällöin lapsi joutuu kehittämään 

uusia tapoja saadakseen huoltajan hoivaamaan häntä. (Rusanen 2011, 65.) Tutkijoiden 

mukaan näistä turvallinen kiintymystyyli tuottaa parhaan tuloksen johtaen 

joustavuuteen ja kykyyn selvitä erilaisissa tilanteissa. Turvaton kiintymystyyli 

puolestaan johtaa alhaisempaan joustavuuteen ja haavoittuvuuteen. (Hinde & 

Stevenson-Hinde 1991, 61.) Se johtaa myös lapsen pyrkimyksiin minimoida 

kiintymystarpeidensa kohtaamattomuus, jotta ei kokisi erillään olosta kipua sen 

tapahtuessa (Riley 2011, 14).  
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Jos kiintymyskohde ei vastaa henkilön tarpeisiin lainkaan, side heidän välillään on 

välttelevä (avoidant) ja henkilö on irrallinen (detached) kiintymyskohteestaan. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kiintymyskohde (äiti, isä, opettaja tms.) ei hyväksy lasta. (Yli-Luoma 

1996, 23.) Irtautuva käytös näyttäisi aktiivisesti sulkevan kiintymyskäyttäytymisen 

(Ainsworth 1972, 123). Välttelevästi kiintymisen uskotaan olevan seurausta jatkuvasta 

välinpitämättömyydestä. Välttelevään strategiaan turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi 

kuuluu intiimien sosiaalisten kontaktien vältteleminen, etenkin stressaavissa tai 

uhkaavissa tilanteissa sekä korvaava sitoutuminen epäsosiaalisiin aktiviteetteihin. 

(Hazan & Shaver 2004, 168.) Näin he pyrkivät kiistämään tarpeensa läheisiin 

ihmissuhteisiin (Koski & Shaver 1997, 33). Välttelevästi kiintyneet pyrkivät 

rajoittamaan myös tunteidensa ilmaisua, etenkin negatiivisten tunteiden (Goldberg 

2000, 142, 155.) Yli-Luoman (1996, 72) mukaan lapset, joilla ei ole turvallista 

kiintymystä vanhempiin, voivat kuitenkin kompensoida jotakin vanhempiin 

kiintymyksen puutteista kiintymällä esimerkiksi päivähoitajaan. He voivat jopa 

vakiinnuttaa hänet ensisijaiseksi kiintymyskohteekseen. 

Puolestaan huolestuneesti/ambivalenttisesti (anxious/ambivalent (preoccupied)) 

kiintyneelle on ominaista luottamuksen puute muiden luotettavasta reagoimisesta. 

Huolestuneen/ambivalenttisen kiintymyksen tapauksessa turvallisuuden tunnetta on 

yritetty tavoittaa ja ajoittain saavutettu käyttämällä suunnattomasti mentaalista energiaa 

ja käyttäytymällä siten, että yritetään pitää toiset lähellä ja sitoutuneena. Sitä ilmaistaan 

tehostetuilla ahdistuksen ilmauksilla, vihalla ja vähentyneellä tutkivalla toiminnalla. 

(Hazan & Shaver 2004, 167.) 

Näistä kiintymystyyleistä turvallisen kiintymyksen on havaittu olevan hyödyksi 

terveydelle, kun taas turvaton kiintymys kasvattaa todennäköisesti sairastumisriskiä 

(Goldberg 2000, 231). Turvallinen kiintymystyyli on myös yhteydessä parempaan 

oppimiseen, sosiaaliseen menestykseen samanikäisten parissa ja vähäisempiin 

mielenterveyden ongelmiin sekä parempaan kykyyn vastaanottaa ahdistavissa tilanteissa 

apua ja auttaa muita. (Rusanen 2011, 270.) Järjestynyt turvattomuus ja epäjärjestynyt 

kiintymys liittyvät  puolestaan käyttäytymisongelmiin. Turvaton kiintymys ei 

kuitenkaan sinällään ole häiriö. (Goldberg 2000, 205, 209.) 

Mikäli lapsi on turvattomasti kiintynyt, muutos turvallisemman kiintymyksen suuntaan 

vaatii pitkäkestoista terapiaa tai kiinteä suhdetta ihmisiin, joilla on paremmin toimiva 

kiintymystyyli. Toisaalta varhainen turvallinen kiintymystyyli voi myös muuttua 
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turvattomampaan suuntaan vastoinkäymisten yhteydessä tai turvattomassa 

kiintymysympäristössä elämisen seurauksena. (Männikkö 2001, 124.) Kiintymystyylien 

pysyvyys ei ole täten itsestään selvää. (Männikkö 1997, 24; Männikkö 2001, 124.) 

Rusanen (2011, 296) kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota kiintymysmallien 

syntymiseen varhaislapsuudessa, sillä niiden pohjalta lapsen suhtautuminen ihmisiin on 

erilaista riippuen siitä, onko kiintymysmalli turvallinen vai turvaton. Täten kehityksen 

vinoutuminen voi vahvistua uusissa myöhemmissä kokemuksissa niiden kasautumisen 

vaikutuksesta. (Rusanen 2011, 296.) Lisäksi varhain muodostuneiden 

kiintymysvaurioiden korjaaminen on vaikeaa ja pitkäkestoista sekä hankalaa. 

Yhteiskunnan pitäisikin pyrkiä edistämään kaikin tavoin turvallisten kiintymyssuhteiden 

syntymistä lapsuudessa. Etenkin turvattomasti kiintyneillä lapsilla tulisi olla 

mahdollisuuksia saada korjaavia kokemuksia muiden aikuisten kanssa. (Männikkö 

2001, 124.) Lisäksi kiintymyksen kulttuurisidonnaisuus tulee ottaa huomioon. Nimittäin 

turvallisuuden ja turvattomuuden on todettu olevan yhteydessä kulttuurisiin odotuksiin 

ja tulkintoihin suotuisasta lapsen huolenpidosta ja käyttäytymisestä. Lisäksi vaikka 

monissa kulttuureissa arvostetaan esimerkiksi turvallista kiintymystä, eroavat 

kulttuurien syyt siihen. (Goldberg 2000, 113.) 
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3 SISARUSSUHTEET 

 

 

3.1 Sisarussuhdetutkimuksen asema ja sisarusmääritelmät 

 

 

Sisarussuhdetutkimus tuntuu saaneen erityistä innostusta vasta 1980- ja 1990-luvuilla, 

mutta tutkimuksen kenttä jäi silloin kapeaksi keskittyessään vain syntymä- ja 

varhaislapsuusvuosiin (Dunn 1993, 44). Sen jälkeen sisarussuhdetutkimuksen voi 

havaita laajentuneen kattamaan myös keskilapsuutta ja hieman murrosikää sekä 

ottamaan huomioon muutenkin monipuolisemmin sisarussuhteen eri ulottuvuuksia 

(esim. Bryant 1982; Edwards, Hadfield, Lusey & Mauthner 2006; Lamb & Sutton-

Smith 1982; Schönbeck 2009). Kuitenkin 2000-luvulla sisarussuhdetutkimus vaikuttaa 

kokonaisuudessaan hyvin vähäiseltä. Huomionarvoista on myös tutkimusten 

englanninkielinen painotus vailla kotimaisia tutkimuksia. Lisäksi huomiota herättävää 

sisarustutkimuksissa on ollut lasten oman äänen ja näkemysten puuttuminen (Edwards 

ym. 2006, 3). Tässä tutkimuksessa tuodaankin esiin nimenomaan lasten omia 

kokemuksia sisaruskiintymyksestä keskilapsuusvuosiin painottuen. 

Erilaiset teoreettiset lähestymistavat sisältävät erilaisia korostuksia 

sisarussuhdetutkimuksessa (Edwards & McCarthy 2011, 178). Teoreettisessa 

viitekehyksessä sisarussuhteita tarkastellaan tieteen kentän kannalta lähinnä 

psykologisista näkökulmista käsin, jotka ovat olleet myös tutkijoiden parissa yleisempiä 

kuin esimerkiksi sosiologiset tai psykoanalyyttiset näkökulmat (Edwards ym. 2006, 2).  

Kehitys- ja funktionalistiset näkökulmat keskittyvät sisarusten piirteisiin ja näiden 

suhteiden seurauksiin lapsessa sekä asettavat vanhempien toiminnan keskiöön. 

Viimeaikaiset psykoanalyyttiset näkemykset pitävät siskojen ja veljien välisiä suhteita 

perustavanlaatuisina. Suhdesosiologiset näkökulmat puolestaan painottavat 

sisarussuhteiden moninaisuutta ja väittävät, että syvälle juurtuneet sosiaaliset suhteet on 

tuotettu ja tuotetaan näissä perhesuhteissa. (Edwards & McCarthy 2011, 178.) 

Geneettisten teorioiden mukaan sisaruksilla on keskimäärin puolet samoja ja 

puolet eri geenejä, mutta jotkin sisarusparit jakavat vähemmän kuin 50 % ja toiset 

enemmän kuin 50 % geeneistään. Näillä teorioilla voidaankin osoittaa sisarusten 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä ennustaa, mitkä sisaruspareista näyttävät ja 
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käyttäytyvät samankaltaisemmin kuin toiset. (Grajek & Scarr 1982, 358, 363.) 

Tutkijoilla on kuitenkin erilaisia käsityksiä siitä, miten suuri osa persoonallisuudesta 

perustuu geeneihin, ja miten suuri osa siitä on ympäristön muokkaamaa (Schönbeck 

2009, 16). Siitä huolimatta sisarusmääritelmät pohjautuvat geneettisiin teorioihin. 

Sisaruksiksi (full siblings) sanotaan lapsia, joilla on samat biologiset vanhemmat. 

Uussisaruksilla (step siblings) sen sijaan tarkoitetaan ei-biologisesti keskenään sukua 

olevia sisaruksia, joiden vanhemmat muodostavat yhteisen suhteen. (Edwards & 

McCarthy 2011, 176.) Sisarpuoliksi (half-siblings) määritellään sisarukset, joilla on yksi 

yhteinen biologinen vanhempi (Schönbeck 2009, 36).  Sen sijaan Edwardsin, 

Hadfieldin, Luseyn ja Mauthnerin (2006, 21) mukaan nykyään kulttuuri, kieli, tulkinta, 

subjektiivisuus sekä sosiaaliset ja emotionaaliset kokemukset nähdään tärkeämpinä 

laadittaessa määritelmiä siitä, ketkä ovat sisaruksia kuin biologian tai lain mukaiset 

tosiasiat. He korostavat sisaruuden olevan ennen kaikkea sosiaalisesti rakentunut suhde 

eikä vain tekninen, biologinen fakta. Myös Edwards ja McCarthy (2011, 178) toteavat 

sisarussuhteiden koostuvan monimutkaisten biologisten, sosiaalisten, emotionaalisten ja 

kulttuuristen elementtien vuorovaikutuksessa eli ei ainoastaan biologian, lain ja 

asumisen suhteissa. 

Toinen tärkeä määritelmä sisarussuhteissa on asema sisarusparvessa, jolla on 

vaikutusta ihmisiin tehden heistä erilaisia. Asema sisarusparvessa määritellään sen 

mukaan, kuinka monentena järjestyksessä kukin on syntynyt. Tyypillisesti 

sisarusasemat jaotellaan ainoaan lapseen, esikoiseen, keskimmäiseen ja kuopukseen. 

(Schönbeck 2009, 18.) Esikoisella tarkoitetaan vanhinta lasta, keskimmäisellä 

keskimmäisinä syntyneitä lapsia ja kuopuksella sisarussarjan nuorinta lasta. Tässä 

tutkielmassa käytetään kuitenkin englanninkieliseen lähdemateriaalin pohjaten myös 

käsitteitä isosisarus (older sibling) ja pikkusisarus (young sibling), jotka kuvaavat 

ainoastaan sisarusten välistä ikähierarkiaa.  

 

3.2 Sisarussuhteen luonne, merkitys ja vaikutukset 

 

 

Sisarussuhteet ovat lasten ja nuorten elämän keskiössä ympäri maailmaa. Nimittäin 

useimmat lapset varttuvat yhdessä sisarustensa kanssa: 80 prosenttia lapsista USA:ssa ja 

Euroopassa. Niinpä sisarukset nähdään tärkeiksi lasten päivittäisissä toiminnoissa ja 
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rutiineissa. (Dunn 1984, 14; McHale ym. 2006, 127.) Pienestä pitäen sisarukset 

viettävätkin keskenään paljon enemmän aikaa kuin kenenkään muun kanssa ja tietävät 

toisistaan enemmän kuin kukaan muu (Edwards ym. 2006, 4; Schönbeck 2009, 176–

177). Sisarussuhde kestää yleensä pidempään kuin lapsen ja vanhemman välinen suhde, 

ja se saattaa hyvin olla kaikkein kestävin sekä vakain kiintymyssuhde ihmisen elämässä 

suhteen polarisoituneesta luonteesta huolimatta. Sisarussuhteet ovat poikkeuksellisia 

ihmissuhteita myös jaettujen kokemusten määrän sekä jaetun geneettisen materiaalinsa 

vuoksi. Siitä huolimatta sisarussuhteen luonne ja sen tärkeys yksilölle vaihtelee. Siihen 

ovat vaikuttamassa monet elämän valinnat ja uudet suhteet. (Durkin 1995, 616; 

Schönbeck 2009, 176–179.) Niinpä jotkut tuntevat sisaruksensa läheisiksi, toisilla taas 

on melko vaisu suhde tai vain hieman merkitsevä emotionaalinen side sisaruksiinsa 

(Edwards ym. 2006, 1–2). Dunn (1984, 12) väittää, että sisarukset ovat luonteeltaan 

lähes yhtä erilaisia kuin lapset, jotka on kasvatettu eri perheissä eivätkä ole sisaruksia 

keskenään. Rannikko (2008, 123) havaitsikin tutkimuksessaan vanhempien kertomana, 

että suurimmalla osalla lapsista on erilainen luonne kuin sisaruksellaan.  

Myös Congerin ja Kramerin (2009, 9) mukaan sisarussuhteita pidetään 

ainutlaatuisina suhteina, koska niillä on pysyvä vaikutus yksilön piirteisiin sekä hänen 

menestykseen tulevissa suhteissa. Sisarussuhteet tarjoavatkin lukemattomia 

mahdollisuuksia vaikuttaa sisarustensa elämään. Valtaosa ihmiskäytöksen eli 

älykkyyden, persoonallisuuden, kiinnostusten ja asenteiden vaihtelusta tapahtuu juuri 

sisarusten parissa (Grajek & Scarr 1982, 357; Sutton-Smith & Rosenberg 1970, 1). 

Monissa kulttuureissa sisarukset jopa kasvattavat toisiaan. Se, mitä lapset oppivat 

toisilta lapsilta, saattaa myös vaikuttaa ratkaisevasti heidän kehitykseensä. Lapset 

nimittäin ymmärtävät todennäköisemmin toisten lasten ajatuksia tai heidän kertomiaan 

asioita kuin aikuisten ajatuksia. (Dunn 1984, 14.) Sisarukset vaikuttavat siis suoraan 

toistensa kehitykseen. Sen lisäksi he voivat vaikuttaa siihen epäsuorasti sen mukaan, 

miten he vaikuttavat perheen muihin komponentteihin. Vanhemmat saattavat 

esimerkiksi oppia kokemuksistaan esikoisensa kanssa. Nämä kokemukset voivat 

vaikuttaa odotuksiin ja käyttäytymiseen muiden lasten suhteen. (McHale ym. 2006, 

140.) Sisarussuhteille ominainen piirre on lisäksi niiden sarjamaisuus eli kukin 

sisarussuhde sijoittuu muiden sisarussarjojen joukkoon (Edwards & McCarthy 2011, 

176). 
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Sisarussuhteen keskiössä riippumatta suhteen laadusta ovat identiteetti ja yhteys. 

Sisarukset muodostavat tärkeän osan siitä, keitä he ovat, heidän suhteensa muihin 

ihmisiin sekä tunteen heidän paikastaan sosiaalisessa maailmassa. (Edwards ym. 2006, 

2, 101.) Dunnin ja Plominin (1990) mukaan jatkuva toisen erilaisen lapsen läsnäolo, 

joka tietää kaiken liian hyvin, ja jonka kanssa kilpailee vanhempien huomiosta sekä 

rakkaudesta, voi olla hyvin tärkeä tekijä lapsen itsetuntemuksen ja emotionaalisuuden 

sekä muiden ihmisten ymmärtämisen kehittymisessä. Sisaruksilla on nimittäin todettu 

olevan suhteestaan erilaiset kokemukset, jotka saavat aikaan eroja heidän 

kehityksessään. Lapset ovat myös tietoisia näistä kokemuksiensa eroavaisuuksista sekä 

eroista muun muassa persoonallisuuden ja kykyjen suhteen sisaruksiinsa verrattuna. 

(Bryant 1982, 95; Dunn & Plomin 1990, 94–95, 114.)  

Varhaisvuosina sisaruspari kehittyy nopeasti, ja silloin tapahtuu mielenkiintoisia 

muutoksia sisarussuhteessa yksilöllisten erojen vaikutuksesta. Dunnin The Cambridge 

Sibling Study (1984)- ja The Colorado Sibling Study (1986) -tutkimukset seurasivat 

sisarussuhteen laadun pysyvyyttä varhaislapsuudesta keskilapsuuteen. Niiden 

perusteella voidaan sanoa, että monet sisarusparit osoittivat merkittäviä muutoksia 

sisarussuhteessaan siirryttyään esikoulusta keskilapsuuskauteen. Vaikka sisarussuhde 

olisi ollut varhaisvuosina läheinen, harmoninen ja riidaton, tutkimuksen mukaan se ei 

varmistanut jatkuvaa ja onnellista suhdetta keskilapsuudessa tai nuoruudessa. 

Laajempien sosiaalisten kontekstien merkitykset korostuivat siten sisarussuhteessa 

tapahtuvissa muutoksissa. Erityisesti korostettiin elämäntapahtumien vaikutusta 

yksilöllisiin eroihin sisarussuhteessa. Kummassakin tutkimuksessa negatiiviset 

elämäntapahtumat olivat yhteydessä sisarussuhteen laatuun. Myös normatiiviset 

elämäntapahtumat, kuten yhden sisaruksen siirtyminen yläasteelle tai muu 

koulumuutos, saattoivat tutkimusten perusteella vaikuttaa sisarusten väliseen 

suhteeseen. Dunn (1993) tuo esiin, että ylipäätään kummankin sisaruksen 

temperamentilla on tärkeä rooli heidän kahdenkeskisessä suhteessaan. Näiden 

temperamenttien yhteensopivuus tai -sopimattomuus on avain siihen, kuinka hyvin he 

tulevat keskenään toimeen. Tämä ilmentää samalla myös geneettisyyden mahdollista 

vaikutusta sisarussuhteen laatuun. Sen sijaan sukupuolen, ikäeron tai 

syntymäjärjestyksen vaikutus sisarussuhteen laatuun heidän kasvaessaan ei ole niin 

selvä. (Dunn 1993, 54−57.)  



31 

 

Erikoinen piirre sisarussuhteissa on myös Bankin ja Kahnin (1982, 251–260) 

esittelemä sisarususkollisuus, joka säilyy kilpailuista ja konflikteista huolimatta. 

Sisarususkollisuuteen kuuluu heidän mukaansa viisi piirrettä. Ensinnäkin uskolliset 

sisarukset yrittävät olla aktiivisesti toistensa kanssa ja heillä ilmenee negatiivisia 

reaktioita erillä ollessaan. Toiseksi yhteistyö, sympatia ja molemminpuolinen 

avuliaisuus ilmentävät sisarusten uskollisuutta. Kolmannen ja neljännen piirteen 

mukaan uskolliset sisarukset jakavat erityisen kielen, jota ulkopuoliset eivät aina 

ymmärrä ja he puolustavat toisiaan ulkopuolisia uhkia vastaan. Viides piirre 

sisarususkollisuudessa on konfliktien kurissa pitäminen sekä niiden ratkaiseminen 

avoimesti ja nopeasti. Etenkin ensimmäisen Bankin ja Kahnin sisarususkollisuuden 

piirteen voi nähdä viittaavan sisarusten väliseen kiintymykseen. Weissinhan (1991, 

66−67) mukaan kiintymys ilmenee läheisyyden etsintänä ja protestointina jouduttaessa 

eroon kiintymyskohteesta. Tutkimuksessani ollaankin kiinnostuneita siitä, ilmeneekö 

kiintymystä sisarusta kohtaan keskilapsuudessa, ja miten se ilmenee. 

 

3.3 Syntymäjärjestyksen, ikä- ja sukupuolierojen vaikutukset sisarussuhteelle  

 

 

Sukupuoli tai paikka sisarusparvessa merkitsee muutakin kuin vain teknistä 

syntymäfaktaa tai vanhempien määrittämää sosiaalista roolia. Näiden sukupuoli- ja 

sisarusasemaroolien muodostuminen on jatkuva vuorovaikutteinen prosessi, jossa 

sisarusten väliset suhteet ovat avainasemassa. Niinpä identiteettiasema, eli mitä 

tarkoittaa olla veli tai sisko tai erityisesti isoveli tai -sisko, rakentuu jokapäiväisissä 

tilanteissa ja se vaihtelee. (Edwards ym. 2006, 60.)  

Sisarusroolit ovat erilaisia. Dunnin (1984, 63) mukaan esikoiset tuntevat 

enemmän vihamielisyyttä ja ristiriitaisuutta sisaruksiaan kohtaan kuin myöhemmin 

syntyneet. He haluavat leikkiä ennemmin muiden lasten kuin sisarustensa kanssa. Sen 

sijaan Dunn ja Kendrick (1982) toteavat, että esikoisten on havaittu osoittavan laajaa 

yksilöllistä vaihtelua yksilöllisessä tai vihamielisessä käytöksessään (Dunn & Kendrick 

1982, 94). Yleensä esikoiset nähdään johtavina ja dominoivina. Erityisesti suurissa 

perheissä esikoisilla onkin usein erityinen rooli kurinpitäjinä, huolehtijoina ja johtajina, 

mutta pienemmissä perheissä syntymäjärjestys on merkityksettömämpi. (Dunn 1984, 

63–66.) Myös Sutton-Smithin ja Rosenbergin (1970, 57) mukaan esikoiset käyttävät 
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enemmän valtaa verrattuna pikkusisaruksiinsa. He uhkailevat, käskyttävät, johtavat ja 

moittivat pikkusisarusten murjottaessa, valittaessa ja pyytäessä apua sekä sympatiaa 

isosisaruksiltaan. Niin ikään Coldwellin, Dunnin ja Piken (2005, 528) tutkimuksen 

perusteella isosisarukset ovat dominoivampia, jolloin heidän omat piirteensä saattavat 

vaikuttaa sisarussuhteen laatuun enemmän kuin pikkusisarusten piirteet. Dunnin ja 

Plominin (1990) mukaan monet isosisarukset ottavat silti vakavasti ja hyväntahtoisesti 

vastuun pikkusisarustensa hoivaamisesta, kasvatuksesta sekä emotionaalisesta 

tukemisesta. Näiden kokemusten nähdään olevan tärkeitä sekä iso- että 

pikkusisaruksille. (Dunn & Plomin 1990, 93.) Ristiriitaisuuksista huolimatta 

pikkusisarusten on havaittu olevan riippuvaisia isosisaruksistaan etenkin laajentaessaan 

reviiriään kodin ulkopuolella. Pikkusisarukset saattavatkin seurata isosisarustensa 

jalanjälkiä koulun ulkopuolisissa toiminnoissa. (Edwards 2006, 105–106.) 

Pikkusisarukset voivat myös pyrkiä hankkimaan isosisarustensa piirteitä (Sutton-Smith 

& Rosenberg 1970, 154). Samansuuntaisesti Rannikko (2008, 166) havaitsi 

tutkimuksessaan, että isosisarusta ihaillaan. Kuopusten on puolestaan havaittu 

lähestyvän paljon todennäköisemmin isosisarustaan ystävällisesti kuin vihamielisesti 

(Dunn & Kendrick 1982, 94).  

Sisarussuhteet ovat erityisiä suhteita myös siinä mielessä, että niihin sisältyy 

vastavuoroisuuden ja tasa-arvoisuuden elementit sisarusroolista riippumatta (McHale 

ym. 2006, 129). Edwardin ym. (2006) tutkimuksessa sisarukset puhuivatkin toistensa 

huolehtimisesta riippumatta paikastaan sisarusparvessa. Silti monet heistä näkivät 

sisaruksesta huolehtimisen muotoutuvan ennalta määriteltynä sisarusten välisen 

syntymäjärjestyksen mukaisesti. Huolenpitoa ja puolustamisen harjoittelemista pidettiin 

isosisaruksille kuuluvina ja pikkusisarukset nähtiin huolenpidon saajina. Monet lapset 

mainitsivatkin isosisarusten hyödyllisyyden liittyen puolustamiseen koulukiusaamisen 

yhteydessä. Sen sijaan keskimmäiset sisarukset ymmärsivät paikkansa sisarusparvessa 

sekä huolenpitäjinä että suojelijoina pikkusisaruksilleen odottaen näitä sitten vastaavasti 

isosisaruksiltaan. Myös voima ja auktoriteetti nähtiin ikähierarkiaan liittyvinä. (Edwards 

ym. 2006, 68–71.) Niin ikään Durkinin (1995) mukaan sosiaalinen voimakkuus 

sisarusten parissa nähdään monissa kulttuureissa ikään liittyvänä. Tätä kuvastavat 

esimerkiksi edellä mainitut pikkusisarusten mukautuminen isosisaruksiinsa sekä 

isosisaruksilta vaaditut pikkusisarusten suojelu- ja opastusroolit. (Durkin 1995, 124.) 
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Schönbeck (2009, 21–22) puolestaan väittää, että isosisarukset ja veljet välittävät 

voimakkaammin asenteita kuin siskot tai pikkusisarukset.  

Helen Koch (1960) havaitsi tutkiessaan 6−8-vuotiaita, että sisarusten välisen 

ikäeron ollessa kahdesta neljään vuotta jäljittely ja kilpailu ovat keskeisiä. Ikäeron 

kasvaessa lapset leikkivät vähemmän yhdessä, mutta kuopukset hyväksyivät heidän 

isosisarustensa opetukset paljon useammin ja halukkaammin. (ks. Dunn 1984, 71–72.) 

Myös Edwardsin ym. (2006, 110–111) mukaan sisarukset, joilla on pieni ikäero jakavat 

paljon todennäköisemmin kokemuksia paikallisissa yhteisöissä leikin ja ystävyyden 

välityksellä. Sen sijaan Dunn ja Kendrick (1982, 157) väittävät, että sisarusten välisen 

ikäeron ei ole havaittu olevan yhteydessä sisarusten vuorovaikutuksen määrään. Ikäeron 

vaikutuksista onkin Dunnin (1984, 72) mukaan ristiriitaista tietoa eikä yksiselitteisiä 

päätelmiä sen merkityksestä sisarussuhteelle voida siten muodostaa.  

Niin ikään sukupuolella voi olla vaikutusta sisarusten väleihin. Edwards ym. 

(2006, 61–62) toteavat, että veljien ja siskojen väliset suhteet ovat tärkeitä 

mahdollisuuksia muodostaa ja haastaa sukupuolten välisiä sosiaalisia identiteettejä sekä 

niihin liittyviä voimasuhteita. Siskojen parissa yhdessä keskustelemisen on havaittu 

olevan merkittävin sisarusten välinen vuorovaikutuksen muoto. Siihen liittyy myös 

voimakas läheisyyden tunne siskojen välillä. Veljien välillä yhdessä tekeminen on 

puolestaan koettu merkittäväksi yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta. Sisko−veli-

suhteessa sen sijaan yhdessä toimiminen vaikuttaa olevan yleisempää kuin 

keskusteleminen läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämiseksi. Tämän voisi tulkita 

kuvastavan sukupuolten välisiä valtasuhteita, joissa maskuliinisuus korostuu. McHale, 

Kim ja Whiteman (2006, 131) esittävät vastaavasti, että yleensä siskokset ovat 

läheisempiä tai lämpimämpiä kuin muut sisarusparit. Kuitenkaan sukupuolella tai 

sukupuolierolla ei voida johdonmukaisesti sanoa olevan vaikutusta konflikteihin tai 

negatiivisuuteen suhteessa. Sukupuolella on silti vaikutusta yksilön kiinnostuksen 

kohteisiin, mieltymyksiin, kykyihin ja käytökseen (Sutton-Smith & Rosenberg 1970, 

30). Edwards ym. (2006, 51–52, 111–112) huomauttavat myös, että ikä ja sukupuoli 

yhdessä ovat merkittäviä tekijöitä luomaan eroja siskojen ja veljien väliselle 

sitoutumiselle kouluun ja paikalliseen lähiöön sekä toisiinsa näissä paikoissa ja tiloissa. 

Esimerkiksi pikkuveljet saattavat olla iloisia isosiskojensa suojelusta, mutta se voi 

johtaa samalla maskuliinisuuden menettämiseen muiden poikien silmissä. Ylipäätään 

sisarusten kasvaessa, usein kouluiässä tapahtuva, lisääntyvä eriytyminen aiheuttaa 
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enemmän valintoja ollako yhdessä sisaruksen kanssa, ja kuinka olla tekemisissä hänen 

kanssaan.  

McHalen ym. (2006, 131) mukaan tutkimuksissa onkin havaittu sukupuoli-, 

ikäeron ja/tai syntymäjärjestyksen näkyvän eroina sisarussuhdekokemuksissa 

keskilapsuudessa. Schönbeck (2009, 21–22) lisää näihin vielä sisarusten määrän, joka 

saattaa muovata luonteenpiirteitä. Eniten vaikuttavat sisarusparvessa lähimpänä 

syntyneet sisarukset. Etenkin varhaislapsuudessa sisarussuhteiden on todettu 

näyttäytyvän toisiaan täydentävinä roolirakenteina (McHale ym. 2006, 131). .  

 

3.4 Vuorovaikutus- ja käyttäytymismuodot sisarussuhteessa 

 

 

Sisarussuhdetta ei tule tarkastella vain yksittäisenä ja irrallisena ulottuvuutena, vaan sen 

spesifimmät ulottuvuudet (lämpö, konfliktit, kontrolli ja huolenpito molempien 

sisarusten kokemana) tulisi nähdä laajemmin. Nimittäin ne tarjoavat kontekstin myös 

muiden suhteiden kokemiseen sekä auttavat selittämään yksilöiden välisiä eroja 

sisarussuhteen kehittymisessä (McHale ym. 2006, 130.) Sisarukset tarjoavatkin 

toisilleen monia mahdollisuuksia ja syitä tutkia tunteitaan sekä käyttäytymistään 

(Durkin 1995, 128).  

Lasten sisarussuhteet rakentuvat aktiivisesti jokapäiväisessä sanallisessa ja 

sanattomassa vuorovaikutuksessa (Edwards ym. 2006, 20). Dunn ja Kendrich (1982, 

84) kuvaavat tätä sisarusten vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen vaihtelua hyvin 

moninaiseksi. Heidän mukaansa lapsena sisarukset tappelevat toistensa kanssa ja 

ärsyttävät toisiaan estoitta, mutta samalla he viihdyttävät ja innostavat toisiaan sekä 

sitoutuvat yhdessä riehakkaisiin peleihin. He myös lohduttavat ja huolehtivat toisistaan. 

Eikä tarvitsekaan olla ammattilainen havaitakseen sitä intohimoa, raivoa ja 

kateellisuutta tai ylipäätään tunteiden vaihtelua lempeästä sympatiasta villiin 

aggressioon, mitä sisarusten välillä ilmenee. McHalen ym. (2006, 129) mukaan 

sisarussuhteet eroavat muista läheisistä ihmissuhteista siinä, etteivät ne ole 

vapaaehtoisia. Se onkin yksi syy, miksi samassa suhteessa esiintyy niin paljon lämpöä, 

mutta samanaikaisesti myös paljon konflikteja.  

Niin ikään Pfouts (1976, 200–204) toteaa sisarussuhteiden olevan rasittavampia ja 

häilyväisempiä kuin muut ihmissuhteet niihin keskeisesti kuuluvan ambivalenttisen 
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luonteen vuoksi; rakkaus ja viha sisarussuhteessa ovat kuin kolikon kaksi puolta (ks. 

myös Dunn & Kendrick 1982, 85; Edwards ym. 2006, 48). Isosisarus osoittaa Bryantin 

(1982, 95, 99–101) mukaan jatkuvasti voimakkaampia ominaisuuksia kuin pikkusisarus. 

Ambivalenttisuuden on havaittu ilmestyvän sisarussuhteen piirteeksi keskilapsuuden 

aikana ja sen on havaittu olevan sitä suurempaa, mitä pienempi ikäero sisarusten välillä 

on. Yleensä sisaruksia pidetään ensisijaisina sosiaalisen vertailun kohteina myös 

perheen ulkopuolella. Toisaalta McHale ym. (2006, 139) huomauttavat, että sisarukset 

voivat joko tietoisesti tai tiedostamattaan pyrkiä eriytymään toisistaan. He voivat siten 

pyrkiä vähentämään kilpailua ja vakiinnuttaa ainutlaatuisen raon perheeseen. 

Lapsi tarvitsee kuitenkin sisarustaan, sillä suuri osa lapsen sosiaalisesta 

ymmärryksestä, kuten kuinka jakaa ja kuinka tapella tai ratkaista väittelyitä, syntyy 

vuorovaikutuksessa sisaruksen kanssa. Isoveljet ja -siskot toimivat usein tutoreinakin 

pikkusisaruksilleen esimerkiksi opettaen pelejä ja taitoja sekä kertomalla, mitä odottaa 

koululta. He voivat toimia myös portinvartijoina nuoremmille sisaruksilleen tai suojella 

heitä muilta lapsilta kodin ulkopuolella. Isosisarukset voivat puolestaan oppia 

prososiaalisuutta ollessaan vuorovaikutuksessa pikkusisarustensa kanssa. (Bowes, 

Pearson & Watson 2009, 102.) Mikäli sisarusten välinen suhde on läheinen ja 

vuorovaikutusta tapahtuu riittävästi, pikkusisarus voi omaksua isosisarukseltaan myös 

hyvin monimutkaisia ja persoonallisia sosiaalisia käytänteitä (Rannikko 2008, 157).  

Edellä tuli esille prososiaalisuuden käsite. Sen määrittelyissä on Pulkkisen (2002, 

86) mukaan erilaisia painotuksia, mutta usein siihen liittyy vapaaehtoisuuden 

näkökohta. Bar-Talin (1976) määritelmän mukaan prososiaalisella käytöksellä 

tarkoitetaan vapaaehtoista toista hyödyttävää käyttäytymistä vailla odotuksia ulkoisista 

palkkioista. Olosuhteista riippuen se voi olla joko altruistista eli pyyteetöntä toimintaa 

tai korvaavaa, jolloin päämääränä on hyvittää toiselle aiemmin saatu apu tai aiheutettu 

harmi. Prososiaalisella käytöksellä tarkoitetaan positiivisia sosiaalisen käyttäytymisen 

muotoja. (Bar-Tal 1976, 3.) Siihen liitetään usein tunnetilat empatia ja sympatia 

(Pulkkinen 2002, 87). Prososiaalisia käyttäytymismuotoja ja motiiveja ovat muun 

muassa lohduttaminen, auttaminen, pelastaminen ja jakaminen (Eisenberg 1982, 6–7 ). 

Howe ja Recchia (2005, 498, 501) puolestaan väittävät sisarussuhteen laadun 

vaikuttavan eroihin sisarusten välisissä leikki- ja opettamistyyleissä, jotka ovat tärkeitä 

yhteyksiä yksilö- ja parityöskentelyn sekä vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. 

Kun sisaruspari pitää suhdetta positiivisena, sisarukset todennäköisemmin sitoutuvat 
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ystävälliseen käyttäytymiseen leikkiessään ja käyttävät vähemmän kontrollia 

opettaessaan toisiaan. Myös Coldwellin ym. (2005, 530–531) mukaan erityisesti 

sisaruksille, jotka viettävät paljon aikaa yhdessä ystävällisesti leikkien, saattaa kehittyä 

sellaisia prososiaalisia taitoja kuin jakaminen, yhteistyö ja empatia. Ne ilmenevät ajasta 

ja tilanteesta riippumatta. Positiivisuus sisarussuhteessa on myös keskeistä, ja se 

heijastuu yhtä hyvin prososiaalisena käytöksenä kuin totaalisina käytöshäiriöinä. 

Sisarukset reagoivatkin herkästi toistensa tunnetiloihin (Rannikko 2008, 148).  

Brody ja Stoneman (1990) toteavat Buhrmeisterin ja Fuhrmanin (1985) tutkineen 

5.- ja 6.-luokkalaisten lasten sisarussuhteita. Sen tutkimuksen mukaan peruskouluikäiset 

sisarukset kertoivat sekä positiivisia että negatiivisia ominaisuuksia heidän 

sisaruksestaan painottaen kuitenkin negatiivisia ominaisuuksia. (ks. Brody & Stoneman 

1990, 192.) Sen sijaan Congerin ja Kramerin (2009) tutkimuksessa sisarussuhteen 

yleisimmiksi positiivisiksi ominaisuuksiksi mainittiin seura (93 %), ihailu (81 %), 

prososiaalinen käyttäytyminen (77 %) sekä rakkaus (65 %). Myös negatiivisia 

ominaisuuksia ilmaistiin, kuten vihamielisyys (91 %) ja riitely (79 %). (Conger & 

Kramer 2009, 7.) Brodyn ja Stonemanin (1990, 192–195) mukaan sisarusten väliset 

konfliktit kuvastavat sisarussuhteen sisältävän silti enemmän positiivista tai neutraalia 

kuin negatiivista käytöstä. Myös heidän mukaansa leikkimielisyys, solidaarisuus ja 

prososiaalisuus ovat yleisempiä kuin konfliktit. Esikoulu- ja kouluikäisinä 

sisarussuhteita leimaa kuitenkin ambivalenttisuus. Kalliopuskan (2005, 18) mukaan 

tällä ambivalenttisuuden käsitteellä tarkoitetaan tunteiden kaksinaisuutta eli on 

olemassa samanaikaisesti ristiriitaisia, vastakkaisia asenteita ja tunteita samaa henkilöä 

kohtaan. Ambivalenttiset tunteet pitävätkin sisällään samanaikaisesti sekä rakkautta että 

vihaa heijastaen siten sisäistä ristiriitaa. Sama henkilö voidaan siis nähdä sekä 

kielteiseksi että halutuksi. McHale ym. (2006, 136) puolestaan huomauttavat, että 

vanhempien suosiminen toista sisarusta kohtaan on yhteydessä sisarusten välisen 

kilpailun ja kateuden kasvuun sekä siten negatiivisiin seurauksiin heidän suhteessaan.  

Rannikon (2008, 126−127, 153) tutkimuksessa ilmeni, että alle 3-vuotiaat lapset, 

jotka haluavat olla paljon tekemisissä sisarustensa kanssa suhtautuvat 

huolehtivaisemmin, empaattisemmin ja auttavaisemmin sisarustaan kohtaan kuin lapset, 

jotka eivät halua tai ole paljoakaan vuorovaikutuksessa sisaruksensa kanssa. Rannikon 

tutkimuksen mukaan sisarussuhteen olennaisin elementti näyttäisikin olevan 

säännöllinen vuorovaikutus. Lam, Solmeyerr ja McHale (2012, 1657, 1664) puolestaan 
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tutkivat 7−14-vuotiaiden empatian kehittymistä sekä sisarusten välistä lämpöä, empatiaa 

ja konflikteja. He havaitsivat, että sisarusten välinen lämpö ja empatia tulevat 

voimakkaammiksi iän myötä. Siten sisarukset saattavat olla hyvinkin merkittävässä 

roolissa toisilleen nuoruudessa sosioemotionaalien kehityksen kannalta. Tutkimuksen 

perusteella tyttöjen empatia kasvoi siirryttäessä nuoruuteen, mutta pojilla suhteessa 

alhaisempi taso säilyi muuttumattomana. Myös tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita siitä, millaista vuorovaikutusta ja käyttäytymistä sisarusten välillä 

ilmenee keskilapsuusvuosina. Tässä tutkimuksessa niitä tarkastellaan kiintymyksen 

näkökulmasta.  

 

3.5 Sisarusten välinen kiintymys 

 

 

Dunnin (1984, 22−24) mukaan monien pienten lasten ja heidän sisarustensa välillä on 

ystävällinen side. Yhdessä toimiminen korostuu etenkin ahdistavissa tilanteissa. 

Käsitettä kiintymys (suhde, joka tarjoaa turvallisuusperustan toiselle, häntä kaivataan 

poissa ollessa ja käytetään luottamuksen ja turvallisuuden lähteenä) voidaan käyttää 

sisaruksienkin väliselle siteelle, mutta ei kaikissa perheissä. Skotlannissa ja Ugandassa 

tehtyjen tutkimusten perusteella on yleistä, että vauvat kiintyvät heidän isosisaruksiinsa. 

Cambridgessa tehdyssä tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että 50 prosenttia 14 

kuukauden ikäisistä vauvoista kaipasi isosisarustaan hänen poissa ollessaan ja kaksi 

kolmasosaa heistä sanoi kaipaavaansa isosisarustaan erittäin paljon. Jo kahdeksan 

kuukauden ikäisenä osa vauvoista oli omistautunut heidän isosisarukselleen. Osa 

toisena syntyneistä lapsista, jotka olivat 14−16 kuukauden ikäisiä, yritti lohduttaa 

isosisarustaan. Tämä on huomiota herättävän hienostunutta käytöstä näin nuorilta 

lapsilta. Niin ikään hyvin nuoret veljet ja siskot tarjosivat turvaa vauvoille, jotka olivat 

oudoissa paikoissa. Toisessa tutkimuksessa taas havaittiin, että 16−22 kuukauden ikäiset 

tutkivat ympäristöä kauempana äidistään heidän isosiskonsa tai -veljensä ollessa 

paikalla. Jopa 2- tai 3-vuotiaat lapset voivatkin lohduttaa tehokkaasti ja pitää huolta 

vauvasisaruksestaan niin halutessaan. Ainsworth (1991, 47) toteaakin, että biologisen 

selityksen mukaan yksilön selviytymisen lisäksi lajin selviytymisen turvaaminen on 

tärkeää. Tämän vuoksi läheiset sukulaiset pyrkivät edistämään toistensa hyvinvointia. 

Näin ollen sisarukset, jotka jakavat keskimäärin puolet heidän harvinaisista geeneistään, 
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pyrkivät edesauttamaan geeniensä selviytymistä edistämällä toistensa hyvinvointia ja 

sitä kautta selviytymistä. Sen sijaan psykologinen selitys sukulaisuussuhteille perustuu 

jaettujen kokemusten taustaan perheessä tai muussa sukulaisuusryhmässä. Siten 

huolimatta eroista aktiviteeteissa ja kiinnostuksen kohteissa sekä huolimatta kilpailusta 

tai muista ambivalenttisuuden seurauksista, sisaruksilla on jaettujen kokemusten tausta 

suhteellisen pitkältä ajalta. Se suosii samankaltaisuuksia heidän tilannekäsityksissään ja 

arvosysteemeissään, jotka vaikuttavat päätöksiin sekä edistää heidän keskinäistä 

yhteisymmärrystä. Tällöin ei olekaan välttämätöntä vaatimusta selkeään keskinäiseen 

kommunikointiin.  

Toisen lapsen syntymä ennustaa muutosta myös perhekehityksessä ja siihen liittyy 

muutoksia perhesuhteissa. Lapsen kasvatusresurssit, mitkä kohdistuivat aiemmin 

ainoaan lapseen, pitää nyt jakaa kahden eri kehitystasolla olevan lapsen kesken. 

Vanhemmat joutuvat jälleen kerran muuttamaan päivittäisiä toimintojaan käsittääkseen 

uuden vauvan tarpeet ja jakaakseen resurssinsa. Yleisesti isät ottavat enemmän vastuuta 

esikoisesta äidin keskittyessä vastasyntyneeseen. (Goldberg 2000, 88−89.) Ammaniti, 

Speranza ja Fedele (2005, 128−129, 131) toteavat selvittäneensä 

pitkittäistutkimuksessaan muun muassa kiintymyksessä tapahtuvia muutoksia 12 

kuukauden ikäisestä 11-vuotiaaksi. He havaitsivat nuorempien sisarusten lukumäärän 

olevan ainoa muuttuja, joka ennusti kiintymyksen jatkuvuutta tai epäjatkuvuutta 

kiintymysluokittelussa. Sisarusten lukumäärä olikin merkitsevästi yhteydessä 

kiintymysluokittelussa tapahtuvan muutoksen todennäköisyyteen syntymästä 11-

vuotiaaksi (ainoa lapsi 16,7 %, yksi pikkusisarus 36,4 %, 2 pikkusisarusta 100 %). Eli 

suurin osa sisaruksen omaavista lapsista (kuusi kahdeksasta) muuttui 

kiintymyssuhdeluokittelusta turvattomasta turvalliseksi. Sisaruksen syntymän vaikutus 

perheen suhdekuvioihin voi siten olla huomattava. Tällöin äidin sensitiivisyys ja 

lapselle vastaaminen voivat sen johdosta muuttua. 

Riippuen iästä, jolloin isosisarus saa uuden sisaruksen, osa huolehtimisvastuusta 

voi olla myös sisaruksella. Teoreetikot ovatkin ehdottaneet lukuisia tapoja, joilla 

isosisaruksen kiintymyskokemukset vaikuttavat kykyyn huolehtia pikkusisaruksesta. 

Esimerkiksi sisäisissä kiintymysmalleissa on ajateltu olevan edustus suhteista huoltajien 

kanssa kuten myös kunkin osanottajan roolista. (Goldberg 2000, 90−91.) Rannikon 

(2008, 127) mukaan paljon yhdessä puuhailevat ja leikkivät sisarukset kiintyvät 

toisiinsa. Tällöin sisarusta kohtaan tunnettu empatia ja auttamisen halu ovat 
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luonnollisia. Dunn ja Kendrick (1982, 93−94) puolestaan havaitsivat tutkimuksessaan, 

että puolet pikkusisaruksista sanoi kaipaavansa isosisarustaan hänen poissa ollessaan. 

Useissa tapauksissa isosisarus nähtiin kiinnostavana kohteena ja potentiaalisena 

leikkitoverina pikkusisarukselle. Isosisarusta kaivattiin, koska häntä käytettiin 

turvallisuuden ja lohdutuksen lähteenä uhkaavissa tilanteissa. 

Jopa esikouluikäinen lapsi voi jo tarjota kiintymyssuhteen pikkusisarukselleen. 

Kun sisarusten välinen ikäero on pieni, he voivat toimia leikkitovereina. Joistakin heistä 

tulee kavereita, ehkä jopa parhaita kavereita, joilla on samanlainen yhteistyötapa, 

vastavuoroinen ja molemminpuolinen luottamussuhde eli läheinen ystävyyssuhde. 

Tämä kuvastaa turvallisen kiintymyksen komponenttia sisarusystävyydessä. Toisaalta 

monille sisarussuhteille on ominaista ambivalenttiset tunteet luottamuksen sijaan, ja silti 

niistä muodostuu kestäviä tunnesiteitä. (Ainsworth 1991, 47.) Rannikon (2008, 183) 

mukaan vaikka ikäero sisarusten välillä olisi suurikin, heidän välisensä kiintymys voi 

olla hyvin voimakasta. Siihen vaikuttaa se, että isosisaruksen hoivatessa 

pikkusisarustaan ja suhtautuessa häneen lämpimästi näyttää isosisarus hänen silmissään 

äitihahmolta. Pieni lapsi kiintyykin lujasti isosisarukseensa, joka on sisarustaan 

huomioiva, sensitiivinen ja hoivaava. Kiintymysteorian tulisi siis näiden 

tutkimustulosten valossa laajentaa huomioimaan perinteisen äiti−lapsi-suhteen lisäksi 

sisarussuhteet. Dunn ja Kendrick (1982) puolestaan toteavat sisarusten välisen 

vuorovaikutuksen yhteensopivuuden ja erojen heidän välisessä ystävällisyydessään 

vaikuttavan heidän välisen vuorovaikutuksen laatuun (Dunn & Kendrick 1982, 95). 

Ikäeron ollessa suuri vanhemman sisaruksen rooli kiintymyssuhteen rakentajana 

korostuu. Yleensä pikkusisarus pyrkii lähentymään isosisarustaan kohti. Mikäli 

isosisarus torjuu nämä lähestymisyritykset, ei suhdetta pääse muodostumaan ja täten 

myöskään kiintymyssuhdetta ei kehity. Rannikko (2008) havaitsi tutkimuksessaan, että 

isosisaruksen halukkuus toimia pikkusisaruksensa hoivaajana on ratkaisevaa 

sisarussuhteen syvyyden kannalta. Päivittäinen yhdessäolo tai arkielämän jakaminen 

eivät takaa sitä, että suhteesta muodostuisi läheinen ja lämmin. Niinpä kiintymys ei 

synnykään ainoastaan siitä, että kaksi ihmistä on yhdessä. (Rannikko 2008, 183−184.) 

Isosisarukset saattavat siis toisinaan olla huoltajan roolissa yhdellä tai useammalle 

pikkusisarukselleen, jolloin heistä voi tulla täydentäviä kiintymyskohteita. Lapsen 

vanhemman kuoleman yhteydessä on havaittu, että pikkusisaruksen murheentunteissa 

isosisarus voi toimia lievittäjänä. Niinpä isosisaruksella onkin suojelijan ja huolehtijan 
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roolit. Tällaiset isosisaruksen roolit saattavat auttaa myös häntä itseään tuntemaan 

olonsa turvalliseksi, sillä huolehtiessaan hän tuntee vähemmän avuttomuutta tai se 

auttaa suuntaamaan hänen omia tunteitaan surussa. (Ainsworth 1991, 46.) Jos suhde on 

muodostunut riittävän läheiseksi ja intensiiviseksi, ei päivien tai viikkojenkin ero 

toistuvanakaan pysty heikentämään sidettä ja vierottamaan sisaruksia toisistaan 

(Rannikko 2008, 178).  

Seuraamalla huoltajiensa tarjoamia käyttäytymismalleja lapset oppivat 

käyttäytymään muita ihmisiä kohtaan, mukaan lukien perheen nuorimpia jäseniä. 

Niiden, jotka kokevat huolenpidon saavan aikaan turvallista kiintymystä, pitäisi olla 

kykenevämpiä tarjoamaan samanlaista huolenpitoa myös sisaruksilleen. Katsellessaan 

vanhempiensa saatavilla oloa ahdistuksen aikoina lapsi kehittää tietynlaisen 

luottamuksen vanhempiinsa. Se puolestaan vaikuttaa laajuuteen, jolla uusi sisarus 

nähdään uhkana omalle hyvinvoinnille. Mikäli lapsi on epävarma vanhempiensa 

saatavilla olosta, hänelle kehittyy epävarma kiintymysstrategia. Se saattaa johtaa 

todennäköisemmin negatiivisiin reaktioihin uutta sisarusta kohtaan kuin päinvastainen 

strategia. (Goldberg 2000, 91.) Lapsena koettu myönteinen hoivasuhde sisarusten välillä 

onkin ensiarvoisen tärkeä suhteen kehittymisen ja kiintymisen kannalta. Lisäksi 

lapsuudessa yhdessä vietetyn ajan määrällä on merkitystä sisarusten välien 

kehittymiseen. Vaikka sisarusten välinen ikäero olisi suurikin, sisarusten viettäessä 

paljon aikaa keskenään muodostuu heidän välilleen tiivis side. Se kestää aikuisuuteen 

saakka. Muuten sisarusten välisen ikäeron ollessa suuri lähentymistä alkaa tapahtua 

vasta sitten, kun molemmat ovat aikuisia. (Rannikko 2008, 168, 177, 186.) 

Seibert ja Kerns (2009, 347, 352) selvittivät tutkimuksessaan, ketkä sosiaalisen 

yhteisön jäsenet täyttävät lapsen kiintymystarpeet keskilapsuuden aikana. Kun 

tarkasteltiin kaikkia lapsen etsimiä ihmisiä kiintymys- tai kumppanuustarpeidensa 

tyydyttämiseen, saivat sisarukset pääsääntöisesti suhteessa vähemmän mainintoja kuin 

vanhemmat. Äidin saamat mainintojen määrät ovat vertailun vuoksi suluissa. Sisaruksen 

mainitsi kiintymyksen yhteydessä 24 % (82 %) suruun ja 27 % (64 %) pelkoon liittyen. 

Kumppanuuteen liittyen sisaruksen mainitsi salaisuuksien yhteydessä 25 % (14 %) ja 

leikin 40 % (5 %) eli näissä tarpeissa sisarusta pidettiin tärkeämpänä kuin äitiä. Sen 

sijaan konteksti-spesifissä kiintymyksessä sisarus mainittiin tärkeäksi seuraavasti: uusi 

koulu 18 % (61 %), tappelu parhaan kaverin kanssa 19 % (60 %), kesäleiri 28 % (83 

%), parhaan ystävän muutto 21 % (70 %) ja kiusaaminen 21 % (59 %). Puolestaan 
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kumppanuuden kohdalla sisarusmainintoja tuli seuraavasti: elokuvat 34 % (29 %), 

hauskat tarinat 47 % (33 %), pyöräily 36 % (27 %) ja kirjoista juttelu 26 % (32 %). Sen 

sijaan tunteet esille saavissa tilanteissa sisarukselle nähtiin tarvetta seuraavasti: 

välitunnilla loukkaaminen 11 % (29 %), tietty ystävä 15 % (48 %), vaikeuksiin 

joutuminen 15 % (49 %) ja tarjottimen kaatuminen 17 % (33 %). (Seibert & Kerns 

2009, 352.) 

Sisarussuhde on osa perhekontekstia, johon kuuluviksi alajärjestelmiksi katsotaan 

yleensä puoliso, vanhemmuus, vanhempi-lapsi, sisaruus ja muut alajärjestelmät 

(subsystem), jotka koostuvat erityisistä liittoutumista perheen sisällä. Kukin 

alajärjestelmä on tunnistettavissa sen käyttämistä omista säännöistä ja 

kommunikointisäännöistä muiden alajärjestelmien kanssa. Usein yksilöt kuuluvat 

useampaan alajärjestelmään ja he voivat vaihtaa niistä toiseen. Tällainen joustavuus 

alajärjestelmien jäsenenä on yleensä adaptiivista, mutta se voi tulla myös 

maladaptiiviseksi. Näin voi käydä esimerkiksi yksilöiden joutuessa pakotetuksi 

vastakkaiseen alajärjestelmään samanaikaisesti tai heidän ollessa liian kauan 

kehityksellisesti epäsopivassa alajärjestelmässä tai tarkoituksenmukaisen jäsenen poissa 

ollessa. Tällöin epätarkoituksenmukaisesta jäsenestä voikin tulla hyväksytty. 

Esimerkiksi sisarusalajärjestelmä pyrkii sulkemaan vanhemmat pois siitä joko 

aktiivisesti tai vanhempien tätä suhdetta kunnioittaen. Tällöin lapset oppivat 

ratkaisemaan konflikteja suhteellisen tasapuolisessa joukossa ja selviytymään 

pelottavista tilanteista ilman turvautumista kiintymyskäyttäytymisen aktivoitumiseen 

vanhempia kohtaan. (Marvin & Stewart 1990, 59, 75.) Myös tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita siitä, millaisena sisarusten välinen kiintymys näyttäytyy, sekä miten se 

sijoittuu suhteessa vanhempiin. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti 

keskilapsuusikäisiin lasten kokemuksiin ja vanhempien kuvauksiin heistä.  
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää keskilapsuusikäisten sisarusten välisiä 

kiintymyssuhteita. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään millaisia kokemuksia 

lapsilla on kiintymyssuhteista sisaruksiinsa, sekä millainen merkitys näillä suhteilla on 

heidän mukaansa. Tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita siitä, miten vanhemmat 

näkevät lastensa välisen sisaruskiintymyksen. Tutkimusasetelma käy ilmi kaaviosta 1. 

Seuraavaksi esitän tarkemmat tutkimuskysymykset. 

 

1) Miten lapset kokevat kiintymyksen ja/tai irrallisuuden 

sisarukseensa/sisaruksiinsa keskilapsuudessa? 

2) Miten vanhemmat näkevät lastensa välisen sisaruskiintymyksen ja/tai 

irrallisuuden? 

3) Millaisena sisarusten välinen kiintymys näyttäytyy ja koetaan suhteessa 

vanhempiin kiintymyskohteina saman perheen keskuudessa keskilapsuudessa 

lasten ja vanhempien mukaan? 
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Kaavio1. Tutkimusasetelma. 

 

 

 

 

 

Aineisto maaseudulta Aineisto kaupungista 

Pikkusisaruksen 
näkemys 

Isosisaruksen 
näkemys 

Vanhemman 
näkemys 

Sisarusten välinen kiintymyssuhde 

Teorian rakentaminen 

Aineiston kerääminen avoimilla 
kyselylomakkeilla ja kirjoitelmilla 

Sisarussuhdetutkimukset Kiintymyssuhdetutkimukset 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU 

 

 

5.1 Fenomenologinen ja hermeneuttinen tutkimusperinne 

 

 

Tämä tutkimus kuuluu fenomenologian ja hermeneutiikan tutkimusperinteiden piiriin. 

Seuraavaksi tarkastelen näiden tutkimusotteiden keskeisiä ajatuksia teorian valossa. 

Lisäksi pohdin niiden näkyvyyttä tutkimuksessani.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena on ihmisen kokemus eli 

ihmisen suhde hänen elämismaailmaansa. Ihmistä voidaan ymmärtää vain suhteessa 

siihen, mitä hän kokee. Yksilön suhde toisiin ihmisiin näkyykin hänen kokemuksissaan. 

Kokemus muodostuu siis vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa ja se on merkityksiä 

sisältävä. Ihmisen suhde maailmaan onkin intentionaalinen, jolla tarkoitetaan kaiken 

merkitsevän jotain yksilölle. Täten kaikki havainnot ilmenevät havaitsijan uskomusten, 

kiinnostusten ja pyrkimysten valossa. Näin ollen kokemukset rakentuvat merkitysten 

mukaan ja ne ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. Näitä merkityksiä 

voidaan pitää subjekteja yhdistävinä. (Laine 2010, 29; Tuomi & Sarajärvi 2009, 34; 

Virtanen 2006, 165.) Patton (2002,107) tiivistää fenomenologisen tutkimuksen 

keskittyvän kuvauksiin siitä, mitä ihmiset kokevat ja millaista se on, mitä he kokevat. 

Tässä tutkimuksessa fenomenologinen tutkimusote näkyy siinä, että 

tutkimuksessa selvitetään lasten kokemuksia sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. 

Tutkimuksessa pyritään saamaan selville, millaisena lapsi kokee kiintymyksen 

sisarukseensa. Kokemusta sisarusten välisestä kiintymyssuhteesta ei voida tarkastella 

ilman sisarusta, koska kokemus siitä syntyy nimenomaan suhteessa sisarukseen. Lisäksi 

kokemukseen liittyy merkityksiä sen mukaan, koetaanko suhde kiintyneeksi vai 

irralliseksi. Kokemus, yhteisöllisyys ja merkitys ovat siis oleellisesti läsnä 

tutkimuksessani.  

Aarnos (2010, 181) puolestaan tuo esiin, että fenomenologista menetelmää 

voidaan käyttää lasten kokemusten tutkimiseen. Sen taustalla on käsitys lasten kyvystä 

jäsentää maailmaansa omassa elämismaailmassaan ja rakentaa kokemuksista 

merkityksiä. Lähdettäessä tutkimaan lasten kokemuksia on perehdyttävä etenkin siihen, 

miten tutkimusaihe näyttäytyy lasten omassa kokemusmaailmassa, ja miten heitä 
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kehotetaan kuvailemaan omia kokemuksiaan. Kuten edellä kävi ilmi, tutkimuksessani 

pyritään selvittämään, millaisena lapset kokevat oman elämismaailman sisarustensa 

ympäröimänä. Aiheen näyttäytymiseen lasten maailmassa yritin perehtyä ennen 

aineiston keruuseen lähtemistä juttelemalla sisarukseni kanssa muodostaakseni 

käsityksen siitä, miten keskilapsuusikäinen lapsi näkee sisarussuhteen ja kiintymyksen. 

Olin kuitenkin tämän suhteen hyvin kriittinen, koska kyseessä oli oma sisarukseni. 

Osaltaan tämän käsityksen muodostumista auttoi myös tekemäni sisarusaiheinen 

kandidaatin tutkielma.   

Fenomenologian kohdallisuuden periaatteen mukaisesti toisen ihmisen 

subjektiivinen kokemus pyritään kaivamaan esille mahdollisimman aitona (Virtanen 

2006, 167). Tässä tutkimuksessa onkin pyritty saamaan esille mahdollisimman 

totuudenmukaisia kokemuksia lasten sisaruskiintymyksestä. Tähän on pyritty 

käyttämällä aineiston keruussa avoimia kysymyksiä valmiiden vastausvaihtoehtojen tai 

kehyskertomusten sijaan, koska ne olisivat voineet ohjata vastausten suuntaa tai peittää 

alleen aitoja kuvauksia. Metsämuuronen (2006. 92) määrittelee fenomenologian myös 

opiksi ilmiöistä ja niiden tulkitsemisesta. Tutkimukseni pyrkiikin yksittäisten 

kokemusten kautta myös ymmärtämään sisarusten välisiä kiintymyssuhteita ilmiönä.  

Laineen (2010, 31, 36) mukaan hermeneutiikalla tarkoitetaan puolestaan ”teoriaa 

ymmärtämisestä ja tulkinnasta”. Vain niiden kautta voidaan lähestyä merkityksiä. 

Tulkinnoille pyritään löytämään sääntöjä, jotta voidaan puhua vääristä tai oikeammista 

tulkinnoista. Hermeneutiikka astuukin kuvioihin fenomenologiseen tutkimukseen 

tulkinnan tarpeen myötä. Tämä tutkimus ei olisikaan ollut mahdollinen ilman 

hermeneutiikkaa, sillä aineiston analysointivaiheessa vastauksia on tulkittu ja pyritty 

ymmärtämään niitä mahdollisimman hyvin. Hermeneutiikka on toisaalta Laineen (2010, 

36) mielestä mukana tutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkijan kohdatessa ns. 

hermeneuttisen kehän ongelman. Sillä tarkoitetaan tutkimusaineiston kanssa käytyä 

vuoropuhelua omien tulkintojen ja aineiston välillä kehämäisesti. Se mahdollistaa 

tutkijan ymmärryksen korjautumisen ja syventymisen vähitellen. Tutkimuksessani 

aineistoa onkin luettu moneen kertaan ja tehty siitä tulkintoja kirjaten niitä ylös. 

Tällainen kehä on toistunut useaan otteeseen.   

Fenomenologiseen tieteenperinteeseen kuuluu deskription käsite, joka käsittää 

informantin kuvauksen kokemuksestaan sekä tutkijan siitä antaman kuvauksen 

(Virtanen 2006, 169). Tätä tutkijan tutkittavan kokemuksesta antamaa kuvausta voinee 
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pitää tulkintana siitä. Eli hermeneuttinen ulottuvuus kietoutuu fenomenologiseen 

tutkimusotteeseen. Laine (2010, 32−33) toteaa, että sekä hermeneutiikkaa että 

fenomenologiaa voidaan tarkastella kahden tason kautta. Perustaso rakentuu tutkittavan 

koetusta elämästä esiymmärryksineen. Esiymmärryksellä tarkoitetaan tässä tutkijan 

tapaa ymmärtää tutkimuskohdettaan jo ennen tutkimusta. Se on edellytyksenä 

merkitysten ymmärtämiselle. Puolestaan toisella tasolla tapahtuu varsinainen tutkimus, 

joka kohdentuu ensimmäiseen tasoon. Tutkimuksen päämääränä on siten tehdä jo 

tunnettua näkyväksi ja tietoiseksi esimerkiksi itsestäänselvyyksiä. Tämän tutkimuksen 

aihe, sisarusten välinen kiintymys saattaakin olla monelle itsestään selvä eikä sitä tule 

ajateltua. Tutkimuksessani sisaruskiintymyksen merkitykset pyritään kuitenkin 

kaivamaan pintaan ja tekemään ne siten tietoisiksi niin tutkittaville itselleen kuin 

tutkielman lukijoillekin. Tähän tarvitaan sekä fenomenologista että hermeneuttista 

tutkimusotetta. 

 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

 

Kvalitatiivinen ilmaisee jo sanana kokonaisuuksien ja prosessien sekä merkitysten 

laatua. Ne eivät ole kokeellisesti tutkittavissa tai mitattavissa määrinä, intensiteetteinä 

tai frekvensseinä. Kvalitatiivinen tutkija kohdistaakin huomionsa sosiaalisesti 

rakentuneen todellisuuden luonteeseen, läheiseen suhteeseen tutkijan ja tutkittavan asian 

välillä sekä tilannekohtaisiin tutkimusta muotoileviin rajoihin. Hän etsii vastauksia 

kysymyksiin, kuinka sosiaalinen kokemus on luotu, ja miten sille on annettu merkitys. 

Sen sijaan kvantitatiiviset tutkijat korostavat mittauksia ja muuttujien välisten 

kausaalisuhteiden analysoimista prosessin sijaan. (Lincoln & Denzin 2011, 8.) Niin 

ikään kvalitatiivinen tutkimus tapahtuu luonnollisissa olosuhteissa, on ensisijaisesti 

kuvailevaa eli sanoja numeroiden sijaan, keskittyy prosessiin ja merkityksiin sekä 

osallistujien itsensä näkemyksiin ja on induktiivista verrattuna kvantitatiiviseen 

tutkimukseen (Feeney 2006, 54).  Kvalitatiivisella tutkimusotteella saadaan tuotettua 

arvokasta ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin kvantitatiivisella keskittymällä vain 

muutamiin tapauksiin. Tällöin ymmärrys tutkittavasta asiasta syvenee, mutta samalla 

tulosten yleistettävyys heikkenee. (Patton 2002, 14.) 
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Tämä tutkimus on metodologialtaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, koska 

siinä ollaan kiinnostuneita sisarusten välisten kiintymyssuhteiden luonteesta ja niiden 

merkityksestä. Tutkimuksessani tietoa ei pyritty saamaan määriä mittaamalla, vaan 

selvittämällä informanttien kokemusten kautta sisaruskiintymyksen luonnetta. 

Laadullisen tutkimusotteen valinta oli luonteva myös sen vuoksi, että aiempaa 

tutkimustietoa sisaruskiintymyksestä oli saatavilla vähän. Sen vuoksi tutkimukseni 

teoria rakentui kahdesta melko erillisestä teoreettisesta viitekehyksestä. Tällöin 

onnistuneen mittarin rakentaminen niiden pohjalta olisi ollut haastavaa eikä olisi saatu 

vastauksia tutkimuksessa haettuihin kysymyksiin. Laadullisen tutkimusotteen 

valitsemista tukee myös Greigin, MacKayn ja Taylorin (2007, 57, 137) näkemys 

laadullisen tutkimuksen erityisestä sopivuudesta tutkimukseen, jonka kohdejoukkona 

ovat lapset.  

Kvalitatiivinen tutkimusote nojautuu eksistentiaalis-

fenomenologishermeneuttiseen tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen 2008, 14). Se 

koostuu tulkinnoista ja aineiston käytöstä, jolla maailmaa pyritään tekemään näkyväksi. 

Laadulliset tutkijat tarkastelevat asioita niiden luonnollisissa olosuhteissa yrittäen 

järkeistää tai tulkita ilmiöitä sen suhteen, millaisia merkityksiä ihmiset niille antavat. 

(Denzin & Lincoln 2011, 3.) Kvalitatiivinen tutkimus pyrkiikin ymmärtämään läheisiä 

ihmissuhteita tavoilla, jotka paljastavat niiden ainutlaatuisen luonteen, muodot sekä 

erottamaan prosessit, yksilön roolin niiden luomisessa ja tulkitsemisessa että jatkuvan 

sosiohistoriallisen kontekstin. Näistä saatavien tietojen avulla on mahdollista parantaa 

ihmisten välisen elämän laatua. (Allen & Walker 2000, 30.)  

Niin ikään Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010, 161, 184) mukaan 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. He esittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen 

seitsemän tyypillistä piirrettä: ” 

1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, ja aineisto 
kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.      

2. Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina. 
3. Käytetään induktiivista analyysia. 
4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. 
5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen 

menetelmää käyttäen. 
6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 
7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen 

mukaisesti.” 



48 

 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 164.) 

Tarkastelen seuraavaksi näiden piirteiden toteutumista tutkimuksessani. Näistä 

ensimmäinen periaate toteutui tässä tutkimuksessa, sillä aineisto koottiin lapsilta 

todellisissa tilanteissa eikä käytetty laboratorio-olosuhteita tai kuvitteellisia tarinoita, 

vaan kysyttiin nimenomaan lasten omia todellisia kokemuksia. Pattonin (2002, 39) 

mukaan tutkija ei siis tällöin manipuloi ilmiötä eli tässä tapauksessa sisarusten välistä 

suhdetta. Toiseen periaatteeseen liittyen Kiviniemi (2010, 70) toteaa laadullisen 

tutkimuksen olevan prosessi. Näin ollen tutkijan itse ollessa aineistonkeruun välineenä 

voi tulkintojen nähdä muodostuvan tutkijan tietoisuudessa pikku hiljaa 

tutkimusprosessin edettyä. Myös tutkimuksessani kävi näin tutkielman tekemisen 

muotouduttua pitkäksi prosessiksi, joten toinenkin periaate täsmää.  Niin ikään kolmas 

periaate toteutui, koska aineiston analysoinnissa on lähdetty liikkeelle yksilöiden 

kokemuksista kohti yleistyksiä. Neljäskin periaate pitää paikkansa, sillä aineisto 

kerättiin kirjoitelmilla ja kyselylomakkeilla, joissa oli avoimia kysymyksiä. Toisaalta 

lomakekyselyä pidetään yleensä kvantitatiivisena metodina, mutta tutkimuksessani sitä 

voidaan pitää myös ns. kirjallisena haastattelulomakkeena. Metsämuurosenkin (2006, 

118) mukaan laadullinen aineisto on tyypillisesti kirjoitettua. Puolestaan viidennen 

periaatteen mukaisesti kohdejoukko tulee valita tarkoituksenmukaisesti. Näin toimittiin 

tässä tutkimuksessa eli mukaan otettiin vain lapsia, joilla oli sisarus/sisaruksia. 

Kuudeskin periaate pitää paikkansa tämän tutkimuksen kohdalla, sillä 

tutkimussuunnitelmani on elänyt. Aluksi teoriaa muotoillessa minulla ei ollut tarkkaa 

kuvaa esimerkiksi aineistonkeruumenetelmän valinnasta, mutta tutkimuksen edetessä 

valinta selkeytyi. Kiviniemi (2010, 76) laajentaa tätä näkemystä toteamalla, että 

laadullinen tutkimusprosessi on myös tutkijan oppimisprosessi. Läpi tutkimuksen 

pyritäänkin kasvattamaan tutkijan tietoisuutta tarkasteltavasta ilmiöstä ja sitä 

ohjailevista tekijöistä. (Kiviniemi 2010, 76.) Niin ikään Allenin ja Walkerin (2000, 28) 

mukaan kvalitatiivinen tutkija on aktiivinen osallistuja tutkimusprosessissa. Niinpä 

laadullinen tutkimus edellyttää tutkijalta oman tietoisuutensa kehittymisen tiedostamista 

tutkimuksen kuluessa (Kiviniemi 2010, 70). Tutkimusprosessi onkin ollut hyvin 

opettavainen, sillä oma ymmärrys ja tietoisuus niin aiheesta kuin tutkimuksen tekemisen 

luonteesta ovat kehittyneet prosessin myötä. Myös Seitsemäs periaate pätee, koska 

kaikkia saamiani vastauksia voidaan pitää ainutlaatuisina. Kuten jo teoriassa todettiin, 
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kukin sisarussuhde on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Tämä on otettu huomioon myös 

aineiston analyysissä ja tulosten tulkinnassa.  

 

5.3 Tutkimuslomake ja kirjoitelma aineistonkeruun menetelminä 

 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruuseen sekä lomakekyselyä että kirjoitelmia. 

Seuraavaksi kuvaan aineistonkeruumenetelmän valintaprosessia ja valittuja menetelmiä 

teorian valossa. Tarkastelen myös niiden etuja ja heikkouksia aineistonkeruumuotoina 

muihin menetelmiin vertaamalla sekä pohdin valitsemieni menetelmien soveltuvuutta 

tähän tutkimukseen. 

Aineistonkeruumenetelmän valinta ei ollut helppo. Tutkimukseni luonteen vuoksi 

oli kuitenkin järkevää hylätä strukturoitu kysely menetelmänä jo varhaisessa vaiheessa, 

sillä halusin tietoa nimenomaan kokemuksista. Tähän tarkoitukseen strukturoitu kysely 

olisi ollut liian ohjaava eikä sillä olisi saatu vastauksia tutkimuskysymyksiin. Sen sijaan 

päädyin valitsemaan menetelmäksi avoimia kysymyksiä sisältävän lomakekyselyn, 

koska uskoin sitä kautta tavoittavani aitoja kokemuksia. Niin ikään haastattelu olisi 

soveltunut menetelmänä samaan tarkoitukseen. Totesin kuitenkin, ettei se ole toimivin 

menetelmä tähän tutkimukseen. Nimittäin tutkimuksessani halusin saada esiin 

mahdollisimman paljon erilaisia kokemuksia sisarusten välisistä kiintymyssuhteista, 

joiden kartoitukseen lomakekysely oli parempi  ratkaisu kuin haastattelut. 

Lomakekyselyiden käyttö mahdollisti suuremman otannan, ja uskoakseni siten 

todennäköisyys tavoittaa erilaisia kokemuksia oli suurempi kuin haastatteluilla. Tosin 

haastatteluilla olisin saanut syvällisempää tietoa tutkimusaiheesta. 

Läheisiä ihmissuhteita tutkittaessa yleisesti käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä 

ovat itse-raportoinnin (self-report) metodit. Niillä tarkoitetaan sitä, että vähintään yksi 

suhteen osapuoli tarjoaa sanallista tai kirjoitettua tietoa suhteesta. Näiden menetelmien 

käyttö on suhteellisen helppoa ja tehokasta haluttaessa tietoa ihmisten 

henkilökohtaisista ajatuksista ja tunteista suhteessaan. Itse-raportointimenetelmiä ovat 

muun muassa kyselyt, haastattelut, päiväkirjat ja kirjeet. (Feeney 2006, 49−50.) 

Tutkimuksessani näistä itse-raportointimenetelmistä on käytetty lomakekyselyä ja 

kirjoitelmia kirjallisen tiedon saamiseen sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Näiden 
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menetelmien avulla yritettiin saada tietoa lasten omista kokemuksista ja aikuisten 

näkemyksiä lastensa sisarussuhteista.  

Tuomen ja Sarajärven (2009, 72) mukaan haluttaessa tietää, mitä ihminen 

ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla, on viisasta kysyä asiaa häneltä itseltään. 

Tähän voidaan käyttää esimerkiksi lomakekyselyä, kuten tutkimuksessani. Hirsjärvi ym. 

(2010) mainitsevat kyselytutkimuksen eduiksi mahdollisuuden kysyä monia asioita ja 

saada paljon tiedonantajia, joiden lisäksi se on tehokas menetelmä. Tutkija voikin 

säästää aikaa ja vaivaa. Toisaalta aineisto voi jäädä pinnalliseksi eikä ole varmuutta 

vastaajien huolellisuudesta ja rehellisyydestä vastauksien suhteen. Niin ikään 

vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi. (Hirsjärvi ym. 2010, 195.) Lisäksi tutkijan on 

vaikea arvioida, kuka kyselyyn on todellisuudessa vastannut. Sen sijaan etu on se, että 

kyselyyn voi vastata itselle sopivimpana ajankohtana. Tämä voikin lisätä tulosten 

luotettavuutta. (Valli 2010, 106.) Lomakekyselyä käytettäessä ei ole kuitenkaan 

mahdollisuutta pyytää täsmennystä vastauksiin toisin kuin haastattelussa. Haastattelussa 

vastaajat saattavat olla myös motivoituneempia vastaamaan, mutta se on kallis ja aikaa 

vievä verrattuna lomakekyselyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73−74.)  

Vaikka lomakekyselyyn liittyy monia heikkouksia, päädyin silti valitsemaan sen 

aineistonkeruumenetelmäksi. Koska tutkimukseni pääasiallisina tiedonantajina toimivat 

lapset, koin lomakekyselyn paremmaksi menetelmäksi kuin haastattelun. Kandidaatin 

tutkielmaa tehdessäni havaitsin lasten jännittävän haastatteluita hyvin paljon, mikä 

vaikeutti huomattavasti tietojen saamista heiltä. Tällöin on myös suuri vaara ohjailla 

lasten vastauksia, minkä halusin välttää tässä tutkimuksessa. Lomakekyselyiden kautta 

uskoinkin saavani totuudenmukaisempia ja aidompia lasten vastauksia kuin 

haastatteluilla. Lomakekyselyiden ja kirjoitelmien valintaa tutkimusmenetelmiksi puolsi 

lisäksi tutkimuksen fenomenologinen tutkimusote. Nimittäin Virtanen (2006, 170−171) 

toteaa, että fenomenologisessa tutkimuksessa päämääränä on saada selville tutkittavan 

välitön kokemus. Sen vuoksi aineisto pitää hankkia siten, että tutkija ei vaikuta 

tutkittavien esiin tuomiin kokemuksiin. Lisäksi kysymysten tulisi olla mahdollisimman 

avoimia, jotta tutkittava voi liittää vastaukseensa kokemiaan elämyksiä ja mielikuvia 

aiheesta. Fenomenologisessa erityistieteessä tutkimusaineiston on yleensä kerätty joko 

haastatteluin tai avoimin haastattelulomakkein, joihin tutkittavat ovat antaneet 

kirjallisen kuvauksen. (Virtanen 2006, 170−171.) Valitsemieni menetelmien avulla on 

siten voitu vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen, koska en ole voinut vaikuttaa 
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tiedonantajien esiin tuomiin kokemuksiin tutkimusvaiheessa. Lisäksi avoimet 

kysymykset ovat mahdollistaneet vapauden valita kertomansa kokemukset. Lasten 

kohdalla haastattelumenetelmään olisi liittynyt riski vaikuttaa tutkimustuloksiin, koska 

tuntemattomaan tutkijaan olisi voinut olla vaikeaa luottaa. Toisaalta lomakekyselyyn 

liittyvä haaste oli lasten kirjallisen ilmaisukyvyn arvioiminen. Järvensivun (2007) 

mukaan tutkimuslomake tuleekin rakentaa siten, että se on lapsen kielelliselle, 

kognitiiviselle ja sosiaaliselle ikätasolle sopiva. Kyselylomakkeissani näiden 

huomioiminen näkyy siinä, että kysymykset on pyritty muotoilemaan yksinkertaisiksi, 

sanavalinnat on mietitty tarkoin ja yritetty nähdä maailmaa lasten silmin. Esimerkiksi 

kiintymys on käsitteenä vaikeasti ymmärrettävä, joten jouduin kysymään asiaa lapsilta 

kiertoteitse. Lopulta päädyin käyttämään sanaa läheisyys, jotta lapset saattoivat käsittää 

sen laajasti joko fyysisenä tai henkisenä läsnäolona. Maailman näkeminen lasten silmin 

onkin pyritty tavoittamaan kysymysten muotoilun kautta. Tarkastelen vielä seuraavaksi 

lomakekyselyn ja kirjoitelman keskeisiä piirteitä.   

Lomakekyselyyn liittyy standardoituvuus, jolla tarkoitetaan tietyn asian kysymistä 

kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Lomakekyselyssäni käytettiin avoimia 

kysymyksiä eli esitettiin kysymys, jota seurasi tyhjä vastaustila. Lisäksi kartoitettiin 

taustatietoja monivalintakysymyksillä, joissa oli kysymyksen lisäksi valmiit 

vastausvaihtoehdot. (Hirsjärvi ym. 2010, 193, 198−199.) Valli (2010, 126) toteaa 

avoimien kysymysten hyviksi puoliksi mahdollisuuden selvittää vastaajan mielipiteet 

perusteellisesti, mahdollisuuden luokitella aineistoa usealla tavalla ja niiden joukosta 

löytyvät helmet. Sen sijaan huonoja puolia ovat ylimalkaiset, epätarkat ja aiheen 

vierestä annetut vastaukset sekä vastaamatta jättäminen. Avoimien kysymyksien etuna 

on kuitenkin mahdollisuus sanoa todellinen näkemyksensä, vaikka samalla vaarana 

onkin sisällön kirjavuus (Hirsjärvi ym. 2010, 201). Niin ikään Foddyn (1995, 128) 

mielestä avoimien kysymyksien hyvänä puolena on, etteivät ne ehdota vastauksia. 

Tällöin päästään kiinni siihen, mikä tiedonantajien ajattelussa on keskeistä, ja miten 

voimakkaita tunteita niihin liittyy. Avoimien kysymysten myötä vastaaja saa siis 

ilmaista itseään omin sanoin. Alasuutarin (2011, 110) mukaan esitettyjen kysymysten 

koskiessa vastaajaa itseään saadaankin ensikäden tietoa. Koska vastaaja ei tiedä 

yksittäisten kysymysten tarkoitusta ja tiedot tulevat häneltä eli yhdestä ainoasta 

lähteestä, voidaan saatuja lähdetietoja pitää pääsääntöisesti luotettavina. Aina tulee 

kuitenkin muistaa lähdekritiikki. 
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Sen sijaan kirjoitelmia voidaan puolestaan pitää ns. yksityisinä dokumentteina, 

joilla tarkoitetaan muun muassa kirjeitä, muistelmia, esseitä ja päiväkirjoja. Näiden 

käyttöön tutkimusaineistona kuuluvat oletukset kirjoittajan kyvystä ilmaista itseään 

kirjallisesti ja olla parhaimmillaan kyseisessä ilmaisun muodossa. Täten tiedonantajan 

ikä ja kirjalliset ilmaisukyvyt tuleekin ottaa huomioon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 84.) 

Näiden huomioimista tutkimuksessani kuvasin jo edellä lomakekyselyn yhteydessä. 

Kaijanaho (1987, 286) puolestaan kuvailee kirjoitelman kirjoitusprosessia. Hänen 

mukaansa kirjoittaja pystyy ilmaisemaan tuottamassaan kirjoitelmassa vain sellaista, 

mitä löytyy hänen sisäisestä todellisuudestaan. Kirjoittaessaan hän tuottaa sen aistein 

havaittavaan muotoon eli kirjoitelmaksi. Kirjoitustilanteessa ihminen on yksin omien 

ajatustensa kanssa, jolloin hän kirjoittaa tekstiksi sen, mitä haluaa tietyn ihmisen saavan 

tietoonsa. Tutkimuksessani lapset kirjoittivat siis asioista minulle sen mukaan, mitä 

halusivat paljastaa sisarussuhteestaan. Puolestaan Hirsjärven ym. (2010, 217) mukaan 

tiedonantajien itse kirjoittamien kertomusten ja tarinoiden avulla voidaan pyrkiä 

ymmärtämään heitä. Tällöin puhutaan ns. persoonallisiin dokumentteihin pohjautuvasta 

tutkimuksesta. Tutkimuksessani lasten kokemuksia sisarusten välisistä 

kiintymyssuhteista on pyritty ymmärtämään myös kirjoitelmien kautta saatujen tietojen 

avulla.  

 

5.4 Aineistonkeruu käytännössä 

 

 

5.4.1 Aineistonkeruun toteutus ja eteneminen 

 

Koehenkilöiden valintaan käytin ei-satunnaista otosta, jolla tarkoitetaan koehenkilöiden 

valintaa joko harkinnan tai saatavuuden mukaan. Harkinta tarkoittaa tässä halua tutkia 

oleellisia henkilöitä ja saatavuus helposti kokoon saatua joukkoa. (Metsämuuronen 

2006, 45.) Puolestaan Patton (2002, 243) käyttää termiä tarkoituksenmukainen otanta. 

Tarkemmin ottaen kyseessä on kriteeriotanta eli koehenkilöt täyttävät tietyn kriteerin. 

Tässä kriteereinä olivat keskilapsuusikäisyys ja sisaruksen omaaminen. Tutkimustani 

varten tarvitsin useita nämä kriteerit täyttäviä tiedonantajia, joten lähdin hankkimaan 

potentiaalisia vastaajia koululuokista saadakseni kerralla useampia vastauksia. Lisäksi 
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käytin heidän valintaan harkintaa eli varmistin etukäteen, että valitsemissani 

koululuokissa on suurimmalla osalla sisaruksia. 

Vaikka pääpaino tämän tutkimuksen aineistonkeruussa oli lapsissa, halusin saada 

myös aikuisten näkemyksiä tutkimusaiheestani. Tämä mahdollisti vastausten 

vertailemisen keskenään ja sitä kautta syvemmän ymmärryksen sisarusten välisiin 

kiintymyssuhteisiin. Aarnos (2010, 186) toteaakin, että tutkimusaineistosta saa 

mielenkiintoisen pyytämällä samasta ilmiöstä ajatuksia ja käsityksiä sekä lapsilta että 

heidän vanhemmiltaan. Hänen mukaansa elämysmaailmojen rinnakkain asettamalla voi 

saada usein hyvin kiinnostavia tulkintoja. Niin ikään molempien näkemysten 

huomioimista voi nähdäkseni pitää luotettavuustekijänä. 

Keräsin tutkimusaineistoni kahdessa osassa. Saatuani tutkielmani teoriaosuuden 

lähes valmiiksi muotoilin kyselylomakkeen, joka muodostui avoimista kysymyksistä ja 

muutamista taustatietokysymyksistä. Tein erikseen kyselylomakkeet vanhemmille ja 

lapsille. Kuhunkin kotiin lähti oppilaan mukana saatekirje (Liite 1), kaksi 

kyselylomaketta lapsille (Liite 2) ja yksi kyselylomake vanhemmille (Liite 3). 

Kyselylomakkeet jaettiin kotona täytettäviksi yhdelle 5. luokalle pohjoisessa Keski-

Suomessa lokakuun 2012 alussa. Sisaruksia tämän luokan oppilaista oli 

seitsemällätoista (n = 17). Heistä kyselylomakepaketin palautti takaisin viisi (n = 5) eli 

lasten vastauksia sain tältä koululuokalta kymmenen, mutta niistä kaksi hylkäsin 

vastausten puutteellisuuden vuoksi eli vastausten määrä jäi kahdeksaan (n = 8). 

Vanhempien vastauksia sain puolestaan viisi (n = 5). Tiedonantajien määrän jäädessä 

vähäiseksi jatkoin aineistonkeruuta kyselylomakkeilla toiselta koululta pohjoisessa 

Keski-Suomessa 5.−6. luokan oppilailta lokakuun  2012 lopussa. Näiden luokkien 

kymmenestä oppilaasta vastauspaketin palautti kaksi (n = 2) oppilasta eli sain neljä 

lasten ja kaksi aikuisen vastausta. Kaikestaan kyselylomakkeiden avulla sain siis 12 

lapsen ja 7 aikuisen vastausta.     

Aineiston koko oli kuitenkin edelleen liian pieni. Tämän vuoksi päädyin 

jatkamaan aineistonkeruuta kirjoitelmien avulla harjoitteluluokastani Jyväskylästä 

joulukuun 2012 alussa. Vaihdoin menetelmän lomakekyselystä kirjoitelmiksi 

saadakseni mahdollisesti hieman erityylisiä kuvauksia kuin kyselylomakkeilla. Pyrin 

siis tällä valinnallani rikastamaan aineistoa. Kirjoitelmat tehtiin koulussa, joten sitä 

varten vanhemmilta pyydettiin kirjallinen suostumus lapsen osallistumisesta 

tutkimukseen (Liite 4). Kyseisellä 5. luokalla oli 23 oppilasta, joista 17 palautti 
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myönteisen lupa-anomuksen. Heistä yksi jätti tyhjän vastauksen. Muista oppilaista kaksi 

oli poissa koulusta, yksi ei saanut lupaa osallistua tutkimukseen ja kolme oppilasta ei 

palauttanut lupaa lainkaan. Näin ollen tutkimuksessa hyödynnettäviä kirjoitelmia kertyi 

yhteensä 16. Kirjoitelmien kirjoittaminen tapahtui valvonnassani yhden oppitunnin (45 

min) aikana. Kirjoittamisen tueksi oppilaat saivat apukysymyksiä taustatietolomakkeen 

yhteydessä (Liite 5). Nämä apukysymykset olivat samat kuin kyselylomakkeissa lukuun 

ottamatta pieniä sanamuutoksia (vrt. Liite 2 ja 5). Lisäksi vaihdoin hieman kysymysten 

järjestystä lomakekyselyiden vastauksista tekemiini havaintoihin perustuen. Siirsin 

ensimmäisiksi ne kysymykset, joihin oli vastattu runsassanaisemmin. 

 Lasten kirjoitelmia ja kyselylomakevastauksia sain siis yhteensä 28.  Vastaajista 

14 oli poikia ja 14 tyttöjä. Eli lasten vastausten sukupuolijakauma oli tasainen. 

Aikuisten vastauksia kertyi puolestaan 7. 

 

5.4.2 Lasten tutkimiseen liittyvät erityispiirteet 

 

Minulle oli tutkimuksen alusta asti tärkeää saada esiin nimenomaan lasten omia 

kokemuksia ja näkemyksiä sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Myös Greig ym. 

(2007) pitävät tärkeänä lasten oman äänen kuuluviin saamista ja lasten ottamista 

mukaan tutkimuksiin (Greig, MacKay & Taylor 2007, 186). Tiedostin kuitenkin jo 

tutkimuksen alussa, ettei lasten tutkiminen tulisi olemaan yksinkertaista. Toisaalta koin, 

ettei tästä ilmiöstä keskilapsuusvuosina osaa kertoa ketkään muut yhtä aidosti kuin 

lapset itse. Järvensivu (2007) rohkaiseekin kysymään lapsilta itseltään todeten heidän 

olevan parhaita tiedonantajia itse, sillä lapset osaavat vastata kysymysten koskiessa 

lapsen arkielämää tai hänelle tärkeitä tilanteita. Niinpä päädyttyäni tutkimaan lapsia 

jouduin huomioimaan muutamia erityispiirteitä, joita tarkastelen seuraavaksi. 

Greigin ym. (2007, 31) mukaan on tiedostettava, että lapset ajattelevat eri tavalla 

kuin aikuiset ja eri-ikäisinä lapset ymmärtävät ympäröivää maailmaansa eri tavoin. 

Doverborg ja Samuelsson (2009, 49) sanovatkin lasten käsittävän ja ymmärtävän tätä 

maailmaa omista kokemuksistaan käsin. Graue ja Walsh (1998) puolestaan 

muistuttavat, että lapset tietävät yleensä tutkimusaiheesta enemmän kuin he tiedostavat 

tietävänsä siitä. Tämä kävi ilmi myös tässä tutkimuksessa. Kirjoitelmia kirjoitettaessa 

pystyin auttamaan lapsia jututtamalla heitä aiheesta lisäkysymysten avulla. Tällöin he 

havaitsivat itsekin tietävänsä enemmän kuin aluksi luulivat.  
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Lasten tutkimiseen liittyy myös valta-asema tutkijan ja tutkittavan välillä. Nämä 

aikuisten ja lasten väliset valtasuhteet pitäisi pyrkiä minimoimaan saavuttaakseen 

kunnioittavan ja vastuullisen suhtautumisen lasten kokemuksiin, vaikka tutkijasta ei 

tulekaan koskaan tasavertaista osallistujaa lasten kanssa (Graue & Walsh 1998, 79, 

112). Doverborgin ja Samuelssonin (2009, 49) mielestä oleellista ei saa olla myöskään 

väärin tai oikein vastaaminen, vaan se, mitä lapset käsittävät ja miten sen ilmaisevat. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 129, 133) toteavat haastatteluihin liittyen, että 

esikouluikäisten lasten vastaukset ovat yleensä lyhyitä ja pintapuolisia. Nuoret sen 

sijaan kykenevät jo paremmin analysoimaan vastauksensa kohdetta. Saatoin havaita 

edellä mainitut iän vaikutukset selvästi myös kirjallisten vastausten yhteydessä.  

Lisäksi huomioitava piirre tämän tutkimuksen aineistonkeruussa on kirjoitelmien 

kerääminen yliopistokaupungista. Näin lapset osallistuvat kouluaikanaan 

todennäköisesti useampiin tutkimuksiin. Aarnoksen (2010, 172) mukaan tällöin ei ole 

kyseessä tietojen ja ajatusten kertaluonteinen kertominen tutkijalle. Lapsi oppii itsestään 

ja muotoilee käsityksen tutkijasta sekä tutkijan työstä. Niinpä yksittäisen tutkijan 

lapsilta saamiin vastauksiin voivatkin vaikuttaa muut lähiaikoina koululla vierailleet 

aineistonkerääjät. Tämä voikin olla yksi syy siihen, miksi kaikki lapset eivät olleet 

kovin innokkaita kirjoitelmien kirjoittamiseen. Muutamat lapset totesivatkin heti 

tutkimuksesta kerrottuani: ”Ei taas tutkimuksia”. Toisaalta osa lapsista vaikutti olevan 

tutkimuksesta innoissaan, koska olin heille harjoittelun kautta tuttu. Tässä 

tutkimuksessa tuttuuteni tutkijana näytti joidenkin kohdalla edistävän vastaamista ja 

toisten kohdalla osin siitä sekä yleisestä tutkimuksiin osallistumiseen kyllästymisestä 

johtuen kääntyen esteeksi vastaamiselle. Aarnoksen (2010, 173) mukaan useimmat 

lapset nauttivat silti tutkimuksiin osallistumisesta. Samaa ongelmaa ei tullut 

kyselylomakkeiden kanssa, koska aineisto kerättiin maaseudulta. Siellä taas tutkimusten 

vieraus saattoi vähentää tutkimukseen osallistumista.    

 

5.5 Sisällönanalyysi 

 

 

Olen käyttänyt aineistoni analysoimisessa sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan usein 

kokonaisuutena (Alasuutari 2011, 38). Sisällönanalyysin tavoitteena on järjestää 
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aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon säilyttämällä kuitenkin se informaatio (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108). Eskolan ja Suorannan (2008, 19) mukaan aineistolähtöinen 

analyysi tarkoittaa pelkistetysti teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien. Se 

on heidän mielestään tarpeen etenkin tarvittaessa perustietoa jonkin ilmiön luonteesta. 

Tällaista aineistolähtöistä päättelyä kutsutaan Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 136) 

mukaan myös induktiiviseksi päättelyksi. Tutkimuksessani yritettiinkin selvittää 

keskilapsuusikäisten lasten kokemuksia sisarusten välisestä kiintymyssuhteesta ja sitä 

kautta tavoitella tämän ilmiön perusolemusta. Sen sijaan teoriasidonnaisessa analyysissä 

on mukana teoreettisia kytköksiä. Analyysi ei kuitenkaan tällöinkään nouse suoraan 

teoriasta tai pohjaudu siihen. (Eskola 2010, 182.) Tuomi ja Sarajärvi (2009, 95, 112, 

117) nimittävät tätä teoriasidonnaista teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi, jossa 

teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina ilmiöstä ikään kuin jo tunnettuna. Analyysi voi 

edetä tällöin siten, että alaluokat muodostetaan aineistolähtöisesti, mutta yläluokat 

poimitaan teoriasta. Puolestaan aineistolähtöisessä analyysissä kaikki käsitteet luodaan 

aineistosta käsin. Muodostuneiden käsitteiden kautta saadaan vastaus 

tutkimustehtävään. Tällöin analyysin ollessa aineistolähtöistä aiemmilla teorioilla, 

tiedoilla tai havainnoilla tutkittavasta ilmiöstä ei saisi olla mitään tekemistä analyysin 

tai lopputuloksen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan sisällönanalyysi on tehty 

teoriaohjaavasti; esimerkiksi käsitteet ”konfliktit”  ja ”kontrolli” nousivat teoriasta 

yläluokiksi. Teoria on siis otettu mukaan analysointiin vasta saatuani alaluokat 

muodostetuksi. Sen sijaan kaikissa kohdin ei ole ollut mielekästä ja mahdollista 

muodostaa yläkäsitettä teoriaan nojaten, jolloin olen edennyt aineiston ehdoilla, kuten 

yläluokka ”erot koulunkäynnissä”.    

Metsämuurosen (2008, 48) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston 

kerääminen ja analysointi tehdään osittain yhtä aikaa. Aina niiden välille ei voidakaan 

vetää selvää eroa. Tässäkin tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi 

tapahtuivat osin yhtä aikaa, vaikka konkreettista analyysiä en paperilla tehnytkään vielä 

aineistonkeruuvaiheessa. Alasuutari (2011, 39) puolestaan näkee laadulliseen analyysiin 

kuuluvan kaksi vaihetta. Näistä ensimmäisessä vaiheessa havainnot pelkistetään ja 

toisessa ratkaistaan arvoitus, mutta käytännössä nämä eivät tapahdu toisistaan irrallaan. 

Niin ikään Miles ja Huberman (1994, 10−11, 245−249) esittävät mallin laadullisen 

aineiston analysoimiselle. Siihen kuuluu heidän mukaansa kolme vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään, jolloin valikoidaan, 
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tarkennetaan, yksinkertaistetaan, poistetaan ja muokataan puhtaaksi kirjoitetusta 

aineistosta nousseita tietoja. Toisessa vaiheessa tapahtuu aineiston klusterointi eli 

ryhmittely, jolloin aineisto järjestellään ja puristetaan kokoon johtopäätösten 

tekemiseksi. Kolmannessa vaiheessa tehdään puolestaan johtopäätökset. Niihin 

pääsemiseksi voidaan hyödyntää 13 vaiheen yksityiskohtaisempaa mallia seuraavasti: 

havaitaan teemat (1), nähdään uskottavuus (2), klusteroidaan eli kerätään asioita 

alaluokkiin ja yläkategorioihin (3), tehdään vertauksia (4), lasketaan (5), vertaillaan ja 

poimitaan vastakohtaisuuksia (6), tehdään halkominen (7), sisällytetään erityinen 

yleiseen (8), faktoroidaan (9), huomataan muuttujien välisiä yhteyksiä (10), etsitään 

muuttujien välisiä asioita (11), rakennetaan looginen todistusketju (12) ja 

käsitteellistetään ja varmistetaan teoreettinen johdonmukaisuus (13). Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, 109) ovat kuvanneet tämän Milesin ja Hubermanin (1994) mallin 

yksinkertaisemmin todeten kaiken lähtevän tutkimusaineiston litteroinnista, sen läpi 

lukemisesta ja siihen perehtymisestä, jonka jälkeen aletaan etsiä pelkistettyjä ilmauksia 

ja alleviivaamaan niitä. Sitten pelkistetyt ilmaukset listataan ja etsitään niistä 

samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia, joiden pohjalta yhdistetään pelkistetyt 

ilmaukset alaluokkien muodostamiseksi. Sen jälkeen yhdistetään alaluokat ja 

muodostetaan yläluokat niistä. Syntyneet yläluokat yhdistetään edelleen ja rakennetaan 

kokoava käsite. Analysointivaiheessa olen edennyt erityisesti tämän yksinkertaistetun 

mallin mukaan sen selkeyden vuoksi, vaikka analysointiprosessiin ovat sisältyneet 

muutkin Milesin ja Hubermanin kuvaamat asiat. Kuvaan seuraavaksi, miten olen tehnyt 

analyysin konkreettisesti. 

Aineiston analysoinnin alkuvaiheessa ja jo paljon ennen sitä luin saamiani 

vastauksia useaan kertaan läpi. Sitten kirjoitin vastaukset tietokoneella puhtaaksi eli 

litteroin ne. Listasin kaikkien kyselylomakkeiden vastaukset kysymyksittäin. 

Kirjoitelmat litteroin puolestaan yksittäisinä teksteinä. Litterointivaiheessa aloin jo 

pelkistää aineistoa poistamalla tutkimuksen kannalta täysin epäolennaiset asiat. 

Vastaajien perään merkitsin myös taustatietoja vastaajista sekä muutin kaikki 

alkuperäisissä vastauksissa mainitut nimet. Lisäksi merkitsin vastausten perään 

lomaketta tai kirjoitelmaa vastaavan kirjain−numero-tunnuksen. Luettuani vastauksia 

lukuisia kertoja läpi päädyin yhdistämään ne kysymykset, joiden alla mainittiin 

samansuuntaisia vastauksia. Tämä jako oli varsin selvä jo kysymysten teemojen 

pohjalta. Sen jälkeen tulostin kirjaamani vastaukset ja leikkelin ne yksittäisiksi, mutta 
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mielekkäiksi ilmauksiksi. Sitten aloin sijoitella niitä paperille teipin kanssa ja kirjasin 

kunkin alkuperäisilmauksen perään siitä muodostuneen pelkistetyn ilmauksen. 

Esimerkiksi alkuperäisilmauksesta ”Tietävät toistensa heikot kohdat, joihin voi vedota 

ts. ärsyttää tahallaan toista.” on tehty pelkistetty ilmaus ”sisaruksen ärsyttäminen 

tahallaan.”. Tätä vaihetta seurasi näiden ilmausten tarkka tutkiminen eroavaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä etsien. Tämän jälkeen olikin vuorossa samankaltaisten pelkistettyjen 

ilmausten yhdistäminen sekä niiden pohjalta alaluokkien muodostaminen. Esimerkiksi 

pelkistetty ilmaus ”riitelyä ja härnäämistä” on yhdistetty edellä kuvatun pelkistetyn 

ilmauksen kanssa. Niistä on muodostettu alaluokka ”riitely”.  Saatuani alaluokat 

valmiiksi jatkoin analysoimista rakentamalla alaluokista yläluokkia niitä yhdistäen. 

Esimerkiksi alaluokat ”riitely”  ja ”ala-arvoinen kohtelu” on yhdistetty yläluokaksi 

”konfliktit”. Yläluokista kokosin vielä lopuksi kokoavia käsitteitä. Esimerkiksi 

yläluokat ”konfliktit”  ja ”kontrolli” on yhdistetty kokoavaksi käsitteeksi ”negatiiviset 

vuorovaikutus- ja käyttäytymismuodot.” Sen jälkeen olen vielä tarkastellut muutamien 

tekijöiden mahdollista samankaltaisuutta vastauksien suhteen. Näitä tekijöitä ovat olleet 

sisaruspari, sukupuoli, lasten lukumäärä, perhetyyppi ja sisarusasema. Lisäksi olen 

katsonut kyselylomakekokonaisuutta perheittäin. Mikäli vastauksista on ollut 

havaittavissa selkeitä yhtäläisyyksiä näiden tekijöiden suhteen, on ne tuotu ilmi tulosten 

tarkastelun yhteydessä. Näiden tutkimustulosten suhteen on kuitenkin oltava erityisen 

kriittinen, koska tiedonantajien määrä on pieni. 

Sisällönanalyysissä olen käyttänyt myös kvantifiointia, josta Miles ja 

Hubermankin mainitsevat (1994). Eskola ja Suoranta (2008, 164) sanovat, että 

kvantifiointi voi olla mekaanista mainintojen laskemista. Olen käyttänyt kvantifiointia 

nimenomaan aineistosta nousseiden mainintojen laskemiseen. Tuomi ja Sarajärvi (2010, 

121) kritisoivat kuitenkin aineiston kvantifiointia. Heidän mukaansa aineiston ollessa 

pieni ei se välttämättä tarjoa lisätietoa. Tämä on ehkä totta tutkimuksenikin kohdalla. 

Toisaalta se auttoi hahmottamaan esimerkiksi aktiivisen ja passiivisen yhdessäolon 

määrien suhdetta toisiinsa. Kvantifiointia voi pitää tärkeänä myös luotettavuuden 

näkökulmasta. Nimittäin Alasuutari (2011, 41) toteaa, että useiden tiedonantajien 

antaessa saman tiedon toisistaan irrallisina, on se silloin yleensä luotettava. 

Aineiston analyysiin voidaan käyttää myös tyypittelyä, jolla tarkoitetaan aineiston 

luokittelua tietyiksi tyypeiksi. Aineistoa tarkastellaan esimerkiksi tietyn teeman suhteen 

ja pyritään löytämään yhteisistä näkemyksistä yleistys, tyyppiesimerkki. (Tuomi ja 
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Sarajärvi 2010, 93.) Tällöin aineisto esitellään usein yhdistettyjen tyyppien kautta 

(Eskola & Suoranta 2008, 181). Tutkimuksessani tällaista tyypittelyä on hyödynnetty 

erilaisten sisarusten välisten kiintymyssuhteiden äärityyppien löytämiseksi. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus 
 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella sekä validiteetin että reliabiliteetin 

käsittein. Näistä reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. Validiteettti taas 

kertoo, että mitataanko sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 2006, 56.) 

Seuraavaksi tarkastelen validiteettia ja reliabiliteettia tarkemmin.  

Aineiston tulkinta on reliaabeli, kun siihen ei sisälly ristiriitaisuuksia (Eskola & 

Suoranta 2008, 213). Validiteetti on puolestaan luotettavuutta siinä mielessä, että 

tutkitaanko sitä, mitä oli päämääränä tutkia. Tiedeyhteisössä aineiston luotettavuutta 

arvioidaan sekä sisäisen että ulkoisen luotettavuuden näkökulmasta. Aineiston sisäisestä 

luotettavuudesta on kyse, kun arvioidaan miten hyvin kootut tiedot kuvaavat juuri niitä 

asioita ja sitä ilmiötä, johon tutkielmassa oli tarkoitus perehtyä. Eli sisäisessä 

validiteetissa on kyse tutkimuksen omasta luotettavuudesta. Sen sijaan aineiston 

ulkoisella luotettavuudella tarkoitetaan sitä, voidaanko koottujen tietojen pohjalta tehdä 

yleisiä päätelmiä. Toisin sanoen onko tutkimus yleistettävissä, ja mikäli on, mihin 

ryhmiin. (Hakala 2010, 22−23; Metsämuuronen 2006, 48.) Sisäisen validiteetin ollessa 

kohdallaan teoreettis-filosofiset lähtökohdat, käsitteelliset määritteet ja menetelmälliset 

ratkaisut ovat loogisessa suhteessa keskenään (Eskola & Suoranta 2008, 213).  

Virtanen (2006, 167, 198) huomauttaa tutkijalla olevan aina olettamuksia 

tutkimuskohteestaan etukäteen. Lisäksi hänellä on intressejä, ennakkokäsityksiä ja 

esitulkintoja aiheestaan ennalta. Omat kokemukseni ja havaintoni sisarusten välisistä 

kiintymyssuhteista ovat toimineet innoituksena tälle tutkimukselle ja kulkeneet mukana 

pitkin tutkimusprosessin, vaikka olen tietoisesti pyrkinyt pitämään ne taka-alalla. Koska 

tutkimusaihe on kuitenkin itselleni läheinen omien sisarussuhteiden kautta, liittyy siihen 

vaara omien kokemusten sekoittamisesta. Hakala (2010, 19) varoittaakin 

tutkimusaiheista, jotka ovat hyvin lähellä tutkijan omaa elämää. Tällöin tulokset voivat 

vaikuttaa ennakoivilta jo ennen tutkimuksen tekemistä. Tältä ongelmalta voi kuitenkin 

välttyä tiedostamalla vaaran siitä, että tutkimuskohteen elämänrytmi ja tutkijan tunteet 

voivat sekoittua tutkimuksen tekemiseen. Toisaalta osa tutkimukseen tuotua 
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subjektiivisuutta voi olla tarkoituksellista ja se liittyy kuvaan. Aloittaessani tätä 

tutkimusta pelkäsinkin, miten omat sisarussuhteeni vaikuttavat tutkimuksen tekemiseen. 

Tiedostamalla vaaran otin tunteettoman suhtautumisen vastausten analysoimiseen, mikä 

onnistui mielestäni hyvin. Toisaalta myöskään ilman omia kokemuksia sisarussuhteista 

en olisi uskoakseni osannut muotoilla kysymyksiä yhtä hyvin kuin nyt. Kokemukseni 

näkyvät kuitenkin taustalla jo aineistonkeruuvaiheessa kyselylomakkeen kysymyksiä 

laatiessani.  

Kiviniemi (2010, 83) huomauttaa tutkimusraportin olevan lisäksi tutkijan 

tulkinnallinen konstruktio.  Nimittäin tutkija on tulkintojen tekijä raportoidessaan 

aineistoa. Metsämuuronen (2006, 48) puolestaan toteaa, että hyvällä asetelmalla, 

oikealla käsitteen muodostuksella, teorian johtamisella ja otannalla voidaan pyrkiä 

kohottamaan tutkimuksen luotettavuutta. Sen sijaan Moilanen ja Räihä (2010, 61) 

kannustavat löytämään vastaavia selityksiä muiden tutkimuksista tutkimuksen 

luotettavuutta kohottaakseen. Näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan tutkimuksessani 

mahdollisimman hyvin. 

 

5.7 Tutkimuksen eettisyys 

 

 

Aarnos (2010, 173) muistuttaa, että lapsia tutkittaessa tärkeintä on huolehtia 

lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen etiikasta läpi tutkimusprosessin. Osallistumisen 

tulisi olla mukavaa. Lisäksi siihen tulisi olla sekä lapsen että huoltajien suostumus. 

Myös Niemisen (2010, 33−35) mukaan huoltajilta tarvitaan suostumus alle 18-

vuotiaiden tutkimiseen. Lisäksi tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista 

perustuslain itsemääräämisoikeiden mukaisesti. Kuula (2006, 61−62, 153) muistuttaakin 

lasten antavan lopullisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Jotta päätöksen 

tutkimukseen osallistumisesta ylipäätään osaisi antaa, tulisi tutkittavan saada siitä 

etukäteen riittävästi informaatiota. Niin ikään tutkimuspaikalta pitää kysyä suostumus 

tutkimukseen (Kallio 2010, 172). Tässä tutkimuksessa lupien kysyminen aloitettiinkin 

kouluilta kysymällä tutkimuslupa rehtoreilta. Sen jälkeen lähestyin luokanopettajia ja 

kysyin heiltä suostumusta aineistonkeruuseen heidän luokistaan. Huoltajilta ja lapsilta 

suostumusta tutkimukseen osallistumisesta kysyttiin kirjoitelmien yhteydessä 

kirjallisella tutkimuslupalomakkeella (Liite 4).  Sen sijaan kyselylomakkeiden 
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yhteydessä huoltajat ja lapset ilmaisivat suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta 

vastaamalla tai jättämällä vastaamatta kyselyyn. Myös kirjoitelmien yhteydessä lapsilla 

oli mahdollisuus jättää tyhjä kyselylomake, kuten yksi vastaaja jättikin. Kummassakin 

aineistonkeruun muodossa kotiin lähti saatekirje (Liitteet 1 ja 4), jossa kerrottiin 

tutkimuksen päämääristä.   

Vehkalampi, Rutanen, Lagström ja Pösö (2010, 21) huomauttavat, että 

tutkimuseettisten ongelmien ohella jo tutkimuksen tekeminen on eettinen teko. Lapsiin 

kohdistuvissa tutkimuksissa tutkijaa motivoi usein halu tuottaa lapsia ja nuoria itseään 

hyödyttävää tietoa. Niin ikään Kuula (2006, 147) pitää tärkeänä, että lapset tulevat 

kuulluksi omilla ehdoillaan. Myös YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksissa painotetaan 

tätä. Minulle olikin tutkimuksen alkumetreiltä saakka selvää, että haluan saada lasten 

oman äänen kuuluviin. Tätä valintaa voi siis pitää eettisenä tekona. Puolestaan Kallion 

(2010, 170−171) mukaan käyttämällä lapsen itsensä tuottamia ns. luonnollisia aineistoja 

saadaan kuuluviin lasten omaa ääntä. On kuitenkin huomattava, että näidenkin 

aineistojen lapsesta antama kuva on erilainen kuin suorassa vuorovaikutuksessa 

syntyvä. Lisäksi se tulee uudelleentulkituksi aineiston analysointivaiheessa. 

Tutkimuksessani lasten ääni on tuotu esiin tällaisten luonnollisten aineistojen kautta, 

mutta sitä ei voida pitää koko totuutena. Tekemäni yhteenvedot ja tulkinnat eivät 

välttämättä vastaa lasten todellista näkemystä, vaikka se onkin pyritty tavoittamaan 

mahdollisimman totuudenmukaisesti.  

Niin ikään Vehkalampi ym. (2010, 15) toteavat, että tutkijoiden mukaan 

keskeisimpiä tutkimuseettisiä haasteita ovat lasten erityisen aseman huomioiminen 

tutkimuskohteita, heidän kohteleminen täysivaltaisina subjekteina tutkimustilanteissa ja 

mahdollisuus aitoon osallisuuteen. Nämä tekijät on pyritty huomioimaan 

tutkimuksessani tiedostamalla lasten erityinen asema tutkimuskohteina. Lasten 

tutkimista ohjaavat aina myös käsitykset lapsuudesta. Tutkijan eettiset valinnat ja 

tutkimuksen toteutus rakentuvat sen pohjalle, millaisena ajanjaksona lapsuutta pidetään. 

(Vehkalampi, Rutanen, Lagström & Pösö 2010, 15.) Oma suhtautuminen lapsuuteen on 

arvostavaa, jonka vuoksi olen kohdellut lapsia kunnioittavasti ja arvostanut suuresti 

heidän vastauksiaan. Aarnos (2010, 173) puolestaan huomauttaa vaatimuksesta, jonka 

mukaan lasten tulee voida tarkkailla tutkijaa vapaasti ja tottua häneen. Lisäksi jotta 

tutkimus olisi lapsiystävällinen, tulee aineistonhankinta sovittaa lapsen ajattelun 

kehitysvaiheeseen, itseilmaisunsa tyyliin ja määrään. Lasten kehitysvaihe ja itseilmaisu 
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onkin pyritty huomioimaan lomakekyselyiden kysymyksissä tekemällä niistä lapsille 

suunnattuja ja keskittymällä vain muutamiin kysymyksiin. Kirjoitelmien yhteydessä 

huomioiminen näkyi puolestaan apukysymysten tarjoamisena. Sen sijaan tutkijaan 

tottumiseen on pyritty tässä tutkimuksessa kirjoitelmien yhteydessä siten, että toteutin 

kirjoitelmat harjoitteluluokastani vasta harjoittelun loppupuolella.  

Tutkimuksen etiikkaan liittyy myös tunnistettavuuden estäminen. Yleensä 

tunnistetiedot ja arkaluonteiset tiedot joko poistetaan tai ne muutetaan eli 

anonymisoidaan suojellakseen tiedonantajia mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta, 

mitä voisi aiheutua heidän tunnistamisestaan. Niin ikään taustatietojen kategorisointi on 

anonymisointia. (Kuula 2006, 200−201, 214−215.) Tässä tutkimuksessa anonymisointi 

on tehty kirjoitelmien yhteydessä poistamalla vastaajan nimi heti aineistonkeruun 

jälkeen. Nimet merkittiin lomakkeisiin ainoastaan tutkimusluvan varmistamiseksi. 

Niinpä analysointi- ja raportointivaiheessa on käytetty kirjain−numero-tunnuksia. 

Lisäksi kaikki vastauksissa esitetyt nimet on vaihdettu peitenimiksi. Niin ikään 

luottamuksellisuus on tärkeä tutkimuseettisyyteen kuuluva asia, jolla tarkoitetaan 

annettujen lupausten noudattamista tutkimusaineiston suhteen. (Kuula 2006, 64, 88.) 

Tutkimuksessani luottamuksellisuus on toteutunut, sillä anonymisointi on huomioitu 

eivätkä ulkopuoliset ole päässeet käsiksi tutkimusaineistoon. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2002, 386−387) on esittänyt hyvän tieteellisen 

käytännön periaatteet, joita voidaan pitää tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, 

luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytyksenä. Jotta hyvä tieteellinen käytäntö 

toteutuisi, tulisi toimia seuraavasti.  

” (1) noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, se on 
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 
tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten 
arvioinnissa; 
(2) soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti 
kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat 
tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia 
julkaistessaan; 
(3) ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla 
huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän 
saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa 
tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan; 
(4) tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja 
tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla; − −.” 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 386−387.)  
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Tutkimuksessani olen pyrkinyt noudattamaan mahdollisimman hyvin näitä hyvän 

tieteellisen käytännön periaatteita. 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen erikseen vanhempien ja lasten näkemyksiä sisarusten välisistä 

kiintymyssuhteista. Lasten vastausten sukupuolen tunnuksena tässä luvussa on käytetty 

kirjaintunnuksia T (tyttö) ja P (poika). Puolestaan vanhempien kirjaintunnus on V. 

Lisäksi vastausten yhteydessä on käytetty satunnaisesti annettuja numeroita vastaajien 

erottamiseen toisistaan sekä toista kirjainta numeron perässä sisarusparien 

tunnistamiseksi. Kaikki vastauksissa käytetyt nimet on muutettu raportoinnin 

yhteydessä anonymiteetin takaamiseksi. Vastausten perässä oleva (n = ) -merkintä 

tarkoittaa aineistosta löytyneiden mainintojen määrää yhteen laskettuna.  

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat pääosin ydinperheistä. Lapsista 

täyssisaruksia oli 24, sisarpuolia kolmella ja uussisaruksia yhdellä vastaajalla. 

Puolestaan vanhempien vastauksista viisi tuli ydinperheistä ja kaksi uusperheistä. 

Lasten ikäjakauma oli seuraavanlainen: 7−12-vuotiaita 79 % (n = 22), 13−18-vuotiaita 

14 % (n = 4) ja 18−25-vuotiaita 7 % (n = 2). Näin ollen valtaosa vastaajista oli 

keskilapsuusikäisiä. Nuorin vastaaja oli 10-vuotias ja vanhin 24-vuotias. Vastaajista oli 

esikoisia 21 % (n = 6), keskimmäisiä 39 % (n = 11) ja kuopuksia 39 % (n = 11). Lasten 

lukumäärä vaihteli perheissä 2 lapsesta 14 lapseen: 2 lasta (n = 7), 3 lasta (n = 8), 4 lasta 

(n = 4), 5 lasta (n = 2), 6 lasta (n = 3), 7 lasta (n = 2) ja 14 lasta (n = 2). Keskimäärin 

perheissä oli siis 3,9 lasta, mutta eniten mukana oli kahden ja kolmen lapsen perheitä. 

Tutkimukseen osallistuneet perheet olivat siis kooltaan suurempia kuin keskiverto 

suomalaisperheet, sillä perheen keskikoko vuonna 2011 oli 2,8 lasta (Suomen virallinen 

tilasto a). Tosin tässä tilastossa on huomioitu vain alle 18-vuotiaat kotona asuvat lapset.  

Sisarusten yhdessä viettämä aika vaihteli hyvin paljon perheittäin. Vähiten 

yhdessäoloa oli sisarusten keskuudessa, jotka asuivat eri osoitteissa joko vanhempien 

eron tai sisaruksen kotoa poismuuton vuoksi. Vähimmillään sisarukset saattoivat nähdä 

vain kerran kahdessa kuukaudessa viikonlopun ajan, kun taas toista ääripäätä edustavien 

sisarusten mainittiin viettävän keskenään aikaa 12 tuntia päivässä. Ydinperheissä 

sisarukset viettivät keskenään aikaa yhdessä keskimäärin 3,7 tuntia. Muutamat 
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vanhemmat olivat täsmentäneet vastaustaan kysymyksen alle todeten, että viikonloput 

vietetään yhdessä.      

 

6.2 Lasten kokemuksia sisarusten välisistä kiintymyssuhteista 

 

 

6.2.1. Sisarusten välinen läheisyys ja sen ilmeneminen lasten kokemana 

 

Lapsilta kysyttiin kyselylomakkeessa ja kirjoitelman apukysymyksissä tilanteita ja 

asioita, joissa sisarus koetaan läheiseksi sekä sisarussuhteen eteen tehtyjä asioita. 

Vastauksia analysoidessani olen yhdistänyt erityisesti näihin kysymyksiin tulleet 

vastaukset niiden yhteneväisyyksien vuoksi. Tarpeen tulleen tämän otsikon alle on 

huomioitu muihinkin kysymyksiin annettuja vastauksia. Kaikestaan 24 lasta antoi tämän 

otsikon alle sijoitetun vastauksen.  

Lapset kokevat sisaruksensa läheiseksi monenlaisissa asioissa ja tilanteissa. 

Sisarukseen kohdistuvat läheisyyden kokemukset ilmenevät yhdessä olemisena ja 

positiivisina vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoina. Tarkemmin katsottuna sisarusten 

välinen läheisyys näyttää jakautuvan sekä aktiiviseen että passiiviseen yhdessäoloon. 

Passiivisuudella tarkoitan tässä fyysistä läheisyyttä eli samassa tilassa olemista, kuten 

tv:n katselua vailla tarvetta vastavuoroisuuteen. Sen sijaan yhdessä tekeminen ja 

positiiviset vuorovaikutus- ja käyttäytymismuodot ovat aktiivisempaa toimintaa, jossa 

ollaan vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Niissä psykologinen läheisyys on fyysisen 

läheisyyden lisäksi vallalla. Lasten vastausten perusteella voidaan todeta, että aktiiviset 

läsnäolon muodot ovat yleisempiä kuin passiiviset. Mainittuihin positiivisiin 

vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoihin kuuluvat auttaminen, huolenpito, toisen 

huomioiminen, jakaminen, sovussa eläminen ja jäljittelykäyttäytyminen. Sisarusten 

välinen läheisyys voidaan kokea myös suhteen luonnollisuutena vailla tarvetta 

ponnisteluille sen eteen. 

Aktiiviseen yhdessäoloon kuului yhdessä tekemistä ja yhdessä olemista, joiden 

näkymistä tutkimusaineistossani tarkastelen seuraavaksi tarkemmin. Läheisyyttä 

sisarukseen koettiin yhteisissä rutiineissa (n = 6) ja askareissa (n = 4). Näistä erityisenä 

rutiinina vastauksista mainittiin ruokailu (n = 5). Myös yhdessä tekemisen, johon 

kuuluivat seuranpito (n = 4), yhdessä tekeminen yleisesti (n = 2) ja määritelty yhteinen 
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tekeminen (n = 9), voi katsoa olevan aktiivista yhdessäoloa. Näistä määriteltyyn 

yhteiseen tekemiseen lueteltiin seuraavanlaisia aktiviteetteja: vapaa-aika (n = 1), 

harrastukset (n = 2), leivonta (n = 2), shoppailu (n = 1), piirtäminen (n = 1), palapelit (n 

= 1) ja musiikki (n = 1). Erityisenä yläluokkana vastauksista nousi esille myös liikunta 

(n = 4) ja leikit (n = 3). Selkeästi aktiivista yhdessäoloa aineistossa edusti niin ikään 

juttelu (n = 10) ja perheen asioiden pohtiminen (n = 3). Erityisiä tilanteita, joissa 

koettiin läheisyyttä sisarukseen, olivat yhteisen tekemisen lisäksi juhlat (n = 5), 

tapahtumat (n = 1), tapaamiset (n = 3), viikonloput (n = 4), matkat (n = 1) ja yhteisten 

kaverien seura (n = 3).  

”Äitin ja iskän joululahjaa hankkiessa, koska yhdessä päätetään ja maksetaan, 
yhteisissä askareissa koska se luo yhteisöllisyyttä, joulukuusen etsiminen ja 
hakeminen, koska se kuuluu jouluperinteeseen meillä.” (P14S 16-vuotias) 
 
” − − teemme asioita yhdessä, keskustelemme perheenjäsenistä, ’leikimme’ 
yhdessä, syömme kahdestaan ja olemme kahdestaan kotona. Nuo asiat tuntuvat 
erilaisilta kuin muitten ihmisten kanssa.” (P11A 15-vuotias) 
 
”No esim. sillo ku katotaa leffaa yhdessä, piirretää jtn., puhutaa jostain, pelataan 
kaksintaistelupeliä, kun me syödää yhes ruokia, kun myö käyää joissai 
tapahtumissa.” (T12E 11-vuotias)  
 

Lapset totesivat kokevansa läheisyyttä sisaruksiinsa myös passiivisessa yhdessäolossa. 

Nämä tilanteet liittyivät tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, sillä vastauksissa 

mainittiin TV:n katselu (n = 4), elokuvat (n = 6) sekä tietokone- ja Play Station -pelit (n 

= 7). Passiivista yhdessäoloa edustavana vastauksista nousi esiin myös oleskelu (n = 9), 

josta kertoi esimerkiksi P6 (11-vuotias): ”Olemme ollut läheisissä tilanteissa veljeni 

kanssa kun pelaamme tietokonepelejä, keskustelemme, oleskelemme.” 

Sisarussuhteessa läheisyyden kokeminen ja sen ylläpitäminen tai edistäminen 

näkyi yhdessäolon ohella myös positiivisina vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoina. 

Sisarusten välinen läheisyys ilmeni esimerkiksi auttamisena, johon kuuluivat avunanto 

(n = 9), neuvominen (n = 2), tukeminen (n = 4) sekä turva (n = 3). Tukea ja turvaa 

kaivattiin sisarukselta erityisesti sairauksien (n = 2), ongelmien (n = 1) tai nolojen 

tilanteiden (n = 2) yhteydessä.  

”Auttamisena (esim. vaikeissa koulutehtävissä). Jos on sattunut esim. joku 
’nolo juttu’ itselle on mukavampi, että olisi sisarus eikä joku vieras.” (P10N 
11-vuotias) 
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”Kun pelaamme kahdestaan jotain peliä, koska hän neuvoo usein minua, 
kun en osaa. Siinä kun hän lainaa minulta vaikkapa teippiä ja toisinpäin.” 
(T10A 11-vuotias) 
 
”Sukulaisten luona vieraillessa, koska pelkään ihmisiä, joita en näe kovin 
usein.” (T13S 12-vuotias) 
 

Niin ikään huolenpito sisaruksesta koettiin läheisyyden kokemuksiin liittyväksi. Se 

näkyi huolehtimisena (n = 2) ja hoivaamisena (n = 1). T5 (11-vuotias) kuvasi 

huolehtimista seuraavasti:” − − Siskoni on isosiskoni, joten jos vanhempani ovat poissa 

hän huolehtii minusta. Ainakin pitäisi.” T7 (11-vuotias) puolestaan kertoi 

hoivaamisesta: ”siskopuoltani nään vain viikonloppuisin mutta hoidan häntä usein.” 

Myös toisen huomioiminen ilmensi lasten mukaan läheisyyttä. Siihen kuuluivat 

yhteydenpito (n = 5), ajan antaminen sisarukselle (n = 2), toisen miellyttäminen (n = 2) 

ja ylipäätään huomioiminen (n = 2). 

”Pidän yhteyttä esim. onnittelen nimi- ja syntymäpäivinä.” (T12E 11-
vuotias) 
 
”Yritän olla hänelle mukava ja tehdä asioita yhdessä.” (P11A 15-vuotias)  
 
”Teen sisar suhteen eteen jotain asioita esim. autan pikku veljeäni 
piirtämään ja kirjoittamaan sekä leikkaamaan.” (T6 11-vuotias) 
 

Jakaminenkin koetaan sisarusten väliseksi läheisyystekijäksi. Siihen lukeutuivat toisen 

tavaroiden lainaaminen (n = 4) ja tavaroiden jakaminen (n = 1). Lisäksi sisarusten 

välistä läheisyyttä edisti lasten mukaan sovussa eläminen, johon he kertoivat pyrkivänsä 

riitoja välttelemällä (n = 2) ja niitä sopimalla (n = 2). Sisarusläheisyyden voidaan nähdä 

ilmenevän myös jäljittelykäyttäytymisenäkin, johon mainittiin kuuluvan ihailun (n = 3) 

ja roolimallin saamisen (n = 1).  

”Jos sovitaan riitelyitä. Koska sillon miettii sitä.” (P12M 11-vuotias) 
 
”Yritän olla ärsyttämättä, kiusaamatta ja härnäämättä veljeäni.” (T10A 11-
vuotias) 

 
”Eerika on aina muodin tasalla. Hänellä on ihania vaatteita ja meikkejä.” 
(T4 11-vuotias) 

 
” − − ja isovelin (tai siskon) rooli on tärkeä.” (P6 11-vuotias) 

 
”mäenlasku, koska sain laskea siskoni rattikelkalla” (P14S 16-vuotias) 
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”ikäerosta huolimatta olemme aika saman pituisia, joten voimme käyttää 
toistemme vaatteita joka on kivaa, koska siskollani on kivoja vaatteita.” (T2 
11-vuotias) 
 

Sisarussuhde voidaan kuitenkin kokea myös luonnolliseksi suhteeksi. Tämä tarkoittaa 

sitä, ettei koeta tarvetta tehdä mitään suhteen eteen (n = 3) ja sen kokemisena 

automaattiseksi (n = 2). Nämä näkemykset erosivat edellä kuvatuista prososiaalisista 

toiminnoista, kuten auttamisesta ja huolenpidosta, joissa sisaruksen hyväksi tehdään 

jotain. Lisäksi läheisyys sisarukseen voidaan kokea henkisenä läheisyyden tunteena (n = 

3) ja luontevana jutteluna (n = 2), jossa saa olla oma itsensä. Sisarusten välillä ilmeni 

niin ikään fyysistä läheisyyttä, joka ilmenee halailuna (n = 2).   

”En mitään, ei tarvii, ei ole huolta kaikki hoituu automaattisesti.” (P15Q 
12-vuotias) 

 
”Ei siihen erikoisempia…” (T9N 14-vuotias)  

 
”Läheinen ihmissuhde läpi elämän. Sisarukselle voi puhua ’kaikesta’ ikään 
sopivasta luonnollisesti. Sisarus pysyy läheisenä vaikka ei useasti 
näkisikään.− − aina henkisesti läheinen ja mielessä.” (T14Q 24-vuotias) 
 
” − − voi sanoa asiat suoraan” (T11E 19-vuotias) 
 
”Hän tykkää halailla minua ja minä häntä, olisi hyvin yksinäistä ilman 
häntä.” (T4 11-vuotias) 

 

6.2.2 Sisarusten välinen etäisyys ja sen ilmeneminen lasten kokemana 

 

Lasten mukaan sisarussuhteeseen kuuluu myös sisarusten välistä etäisyyttä ilmentäviä 

tekijöitä, joita kuvaan tässä luvussa. Analysoidessani vastauksia olen yhdistänyt tämän 

otsikon alle sellaisia asioita ja tilanteita koskevat vastaukset, joissa sisarusta ei koettu 

kovin läheiseksi. Tämän otsikon alle luokiteltuja vastauksia kertyi kaikestaan 20 

lapselta. 

Tämän otsikon alle annettuja vastauksia oli muutenkin huomattavasti vähemmän 

kuin edelliseen kysymykseen. Myös näkemykset sisarusten välisistä etäisyystekijöistä 

olivat yhtäläisempiä. Lapset kertoivat, ettei suhdetta sisarukseen koeta kovin läheiseksi 

negatiivisten vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotojen sekä sosiaalisen elämän 

eriytymisen yhteydessä. Negatiivisina vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoina 

mainittiin konfliktit ja kontrolli. Sosiaalisen elämän eriytyminen käsittää puolestaan 

koulunkäyntierot, muut ihmissuhteet, itsenäisen tekemisen ja erillään olon. 
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Lapset mainitsivat sisarusten välillä esiintyvän riitoja (n = 9), tappeluja (n = 2), 

syyttelemistä (n = 1), ärsyttämistä (n = 3) ja kiusaamista (n = 2). Tällaisten konfliktien 

osuus korostui sisarusten välistä etäisyyttä ilmentävissä vastauksissa.   

 ”Nykyään riitelen siskoni kanssa ihan hirveesti. Siskoni on iha hirvee 
hössöttäjä joka ei anna minulle rauhaa. − − Vietän siskoni kaa päiväs noin 
tunnin ja riitelen siitä 30 min.” (P7 11-vuotias) 
 
”Riidellessä, koska sillon hän ei tunnu oikealta veljeltä. Kun hän 
aliarvostaa minua.” (T13S 12-vuotias) 
 
”Kun veli heittää huoneeseeni jätteitä” (T3 10-vuotias) 
 
”Olen veljien kanssa yleensä tappelemassa.” (T6 11-vuotias)  

 
Sisarusten välillä esiintyi myös kontrollia, mikä näkyi liittoutumisina sisarusta vastaan 

(n = 1) sekä sisarusten puuttumisena toistensa asioihin (n = 2) ja kanteluna (n = 1). 

Nämä käyvät ilmi esimerkiksi T13S:n (12-vuotias) kommenteista: ”Tulee ulkopuolinen 

olo, kun hän liittoutuu muiden sisarusteni kanssa minua vastaan. − − Kun pelaan K−18 

pelejä hän motkottaa siitä.” Myös hänen veljensä P14S (16-vuotias) kuvasi samaa asiaa 

seuraavasti: ”Silloin kun sisarukset paljastavat minusta jotain vanhemmille. − − silloin 

kun sisarukset puuttuvat liikaa mun elämään.” Merkille pantavaa oli, että tällaisesta 

sisarusten välisestä kontrolloinnista kertoi vain tämä sisaruspari.  

Edellä mainittujen negatiivisten vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotojen ohella 

vastauksista nousi esiin sosiaalisen elämän eriytyminen. Tähän kuuluivat esimerkiksi 

muut ihmissuhteet, jotka vaikuttivat etäisyyden kokemuksiin sisarussuhteessa. Niin 

ikään muut kaverit ja tuttavat (n = 5) nähtiin etäisyystekijänä sisarussuhteelle. Tätä 

kuvasti esimerkiksi P10N:n (11-vuotias) vastaus: ”Tavallisissa koulutilanteissa ollaan 

yleensä koulu ym. kavereiden kanssa, ei sisarusten.” Samoin sisarusten 

seurustelukumppanit (n = 3) todettiin sisarusläheisyyttä vähentävänä tekijänä, mikä käy 

ilmi P8:n (11-vuotias) vastauksesta: ”Tiivistetysti en näe siskoani usein, koska se on 

poikaystävän luona melkein aina.” P9 (12-vuotias) puolestaan arveli sisarensa olevan 

läheisempi miehensä kuin hänen kanssaan: ”siinä asiassa koen kun hän ei ole minulle 

läheinen on kun hän on hänen miehensä Paulin kanssa.”  Myös muut sisarukset (n = 1) 

koettiin etäännyttävinä ja sitä kautta toisaalta vahvistavina toisille sisarussuhteille, kuten 

T13S:n (12-vuotias) toteaa: ”Kun olen muiden sisarieni kanssa, koska hän ei ymmärrä 

välillä meidän juttuja.” Kukin sisarussuhde voi olla siis erilainen. 
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Lisäksi vastauksista nousi esille erot koulunkäynnissä sisarussuhteen 

etäisyystekijänä. Koulussa oleminen ja omat koulujutut nähtiin tilanteina, joissa 

sisarusta ei koettu läheiseksi. Syynä oli eri koulu (n = 4), kuten P12M:n (11-vuotias) 

tapauksessa: ”Koulussa. Koska hän on jo yläasteella.” Mahdollisesti myös samassa 

koulussa oltaessa (n = 2) voitiin kokea etäisyyttä sisarukseen T3:n (10-vuotias) mukaan 

”Kun ollaan koulussa.” Niin ikään omat koulujutut (n = 3) vaativat aikansa ja voivat 

olla täten pois sisarusten yhteisestä ajasta, kuten T2 (11-vuotias) antaa ymmärtää: 

”Emme arkisin vietä niin paljon aikaa yhdessä, koska Kirsillä loppuu koulu yleensä 

neljältä ja sitten hänen täytyy tehdä läksyjä ja lukea kokeisiin.”  

Sisarukset kokivat etäisyyttä sisaruksiinsa myös tilanteissa, joissa tekevät asioita 

itsekseen. Tämä näkyi sisarusten erilaisuutena kiinnostusten suhteen (n = 3) sekä omina 

harrastuksina (n = 4). Mahdollisesti sisarusten välinen ikäero voi myös selittää heidän 

eriytyneisyyttään (n = 1).  

”Harrastuksissa, koska hän ei tiedä niistä kovin paljon. Eläinten hoidossa, 
koska hän ei hoida eläimiä kanssani.” (T13S 12-vuotias) 
 
”Olemme aika erilaisia. Minä harrastan telinevoimistelua ja hän Team 
Gymiä.” (T2 11-vuotias) 
 
”Ollaan eri-ikäisiä ja erilaiset jutut.” (P14S 16-vuotias) 
 

Sisarukset kokivat etäisyyttä toisiinsa erillään ollessaankin, mikä näkyi joko vähäisenä 

yhteisenä aikana (n = 4) tai erillään asumisena (n = 3). Nämä maininnat tulivat 

uusperheiden lapsilta yhtä lukuun ottamatta. Toisaalta vastaukset tulivat kuopuksilta 

yhtä lukuun ottamatta. T10A (11-vuotias) kuvasi tilannetta kummassakin tapauksessa: 

”Ja kun emme me näe edes välillä moneen kuukauteen, koska asumme kaukana 

toisistamme. Kun olemme vain eri huoneissa ja emme puhu toisillemme.” Vähäinen 

yhteinen aika näkyi myös passiivisena yhdessäolona, kuten P8:n (11-vuotias) 

tapauksessa: ”Isosiskon kanssa en tee juuri koskaan mitään, koska hän ei ole kotona 

juuri koskaan ja senkin ajan hän lukee kokeisiin ja istuu koneella ja minä omalla.”  
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6.3 Vanhempien näkemyksiä lastensa välisestä sisaruskiintymyksestä 

 

 

6.3.1 Sisarusten välinen läheisyys ja sen ilmeneminen vanhempien näkemänä  

 

Vanhemmilta kysyttiin kyselylomakkeessa sisarusten välillä ilmeneviä positiivisia 

asioita, sisarusten yhteisiä rutiineja ja toimintoja sekä läheisyyden ilmenemistä heidän 

välillään. Analysointivaiheessa olen yhdistänyt näiden kysymysten alle sijoitetut 

vastaukset niiden samankaltaisuuden vuoksi sekä tarpeen mukaan myös muiden 

kysymysten alle sijoitettuja vastauksia. Tähän vastasivat kaikki seitsemän vanhempaa.  

Vanhempien mukaan sisarusten välinen läheisyys ilmeni yhdessä tekemisenä ja 

olemisena, positiivisina vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoina sekä 

persoonallisuuden kasvuna. Positiivisiin vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoihin 

mainittiin kuuluvan auttamisen, jäljittelykäyttäytymisen, huolenpidon, erityisen 

yhteistyön ja lämmön. Yhdessä tekeminen ja oleminen käsittivät niiden eri muodot sekä 

erityisen yhteistyön. Sen sijaan persoonallisuuden kasvuksi yhdistyivät kasvun 

tukeminen ja persoonallisuuksien kohtaaminen.   

Sisarusten välinen läheisyys ilmeni monissa asioissa ja tilanteissa. Se näkyi 

yhdessä tekemisenä ja olemisena. Yhdessä tekeminen liittyi harrastuksiin (n = 4) ja 

yhteisiin vapaa-ajan toimintoihin (n = 7) sekä perheen yhteisiin tapahtumiin (n = 3). 

Tässä on huomattava, että erillään asuvien sisarusten yhteiset toiminnot keskittyivät 

viikonloppuihin (V3Q, V4E ja V6A). Sen sijaan ydinperheissä ne näyttivät jakautuvan 

tasaisemmin viikolle. Muuten vastauksissa ei ollut kuitenkaan havaittavissa eroja 

sisarusten välisen vuorovaikutuksen tai käyttäytymisen luonteeseen, vaikka osa 

sisaruksista asui erillään. Yhdessäolo oli konkreettisen tekemisen ohella kuulumisten 

vaihtoa (n = 2), juttelua (n = 4) tai vain lähekkäin olemista (n = 5). Myös vanhempien 

vastaukset jakautuivat passiiviseen ja aktiiviseen yhdessäoloon. Vanhemmat ilmoittivat 

kuitenkin vain lähekkäin olon passiivisena yhdessäolon muotona. Erityisenä tilanteena 

läheisyyden ilmenemiselle mainittiin juhlatilanteet (n = 2). 

” − − hyvänyön toivottaminen halaamalla edelleenkin, vaikka jo teini-iässä.” 
(V7) 
 
”Fyysisenä läheisyytenä. Köllöttelevät vierekkäin lukemassa tai tv:tä 
katselemassa.” (V3Q) 
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”Lauantait ovat viikon ’purkupäivä’ silloin puretaan viikolla tapahtuneet 
asiat niin hyvät kuin huonot. Joskus voi olla äänekästäkin keskustelua. 
Katsovat samoja TV-ohjelmia. Saunaillat ovat suosittuja, jos vain se on 
mahdollista. Eläimet ovat tärkeitä kaikille.” (V2S) 
 
”Juhlapyhinä ja juhlatilanteissa he ovat yhtä ’maata’ kuin myös 
pikkusisar.” (V6A) 
 

Läheisyyden ilmentäjänä vastauksissa pidettiin myös auttamista (n = 4), mikä voi 

kohdistua vaikeisiin asioihin tai konkreettisemmin koulutehtäviin. Lisäksi sisarus saattoi 

myös saada toisen helpommin auttamaan kuin muut, minkä voinee nähdä kuvastavan 

jäljittelykäyttäytymistä. Läheisyys näkyi vanhempien mukaan sisarusten välisenä 

huolenpitonakin, johon kuuluivat toisesta huolehtiminen (n = 2) ja toisen puolustaminen 

(n = 4). Huolehtiminen näyttäytyi kiinnostuksena toisen kuulumisista ja huolena 

sairauden tai vastoinkäymisten yhteydessä.    

”Huolehtivat toisistaan. Jos toinen ei ole tullut kotiin, niin ottaa selvää 
missä toinen on. Halu tietää mitä toiselle kuuluu.” (V2S) 
 
”Jos jollain sairautta tai muuta vastoinkäymistä → siitä huoli. Yhdistää 
monesti koko perhettä.” (V5N)  
 
”Usein auttavat toisiaan vaikeissa asioissa.”(V1M) 
 
”Isosisko saa pikkuveljen auttamishalun päälle helpommin kuin muut.” 
(V3Q) 
 

Edellä mainittuun huolenpitoon lukeutuva sisarusten välinen puolustaminen näkyi sen 

sijaan vaatimuksena tasapuolisuuteen sisarusten keskuudessa sekä toisaalta myös haluna 

saada oikeudenmukaista kohtelua vanhemmilta. Sisaruksen puolustaminen ilmeni myös 

siinä, ettei sallittu toisen huonoa kohtelua hänen poissa ollessakaan. Vaatimus 

tasapuolisuudesta kertoi siitä, että sisarukset ovat toisilleen tärkeitä. Sisarus nähtiin 

tällöin ikään kuin samalla viivalla itsensä kanssa.   

”Puolustavat toisiaan, jos toinen joutuu molempien mielestä väärin 
’tuomituksi’ pikku erheistä.” (V6A) 
 
”Ovat aika tasapuolisia → huolehtivat, että toinenkin saa oman osuutensa, 
jos esim. jaetaan jotain (karkkia…).” (V1M) 
 
”Pitää toisen puolia vaikka toinen ei olisi läsnä, jos joku esim. puhuu pahaa 
toisesta.” (V2S) 
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Niin ikään sisarusten välillä ilmeni erityistä yhteistyötä, mikä näkyy huolien jakamisena 

(n = 3) ja myötätunnon antamisena toista lohduttamalla. Lisäksi perheenasiat jaetaan ja 

käsitellään yhdessä (n = 2). Tässä olikin havaittavissa asetelma perheen alajärjestelmien 

kohtaamisesta, jossa sisarukset edustivat samaa alajärjestelmää vanhempien 

alajärjestelmän edessä.  

”Jos toisella menee huonosti, lohduttaja kuuntelija. Kuuntelevat toistensa 
huolia.” (V2S) 
 
”He ovat selkeästi samaa ’perhettä’ eli vaikka nykyisin asuvat toinen äidin, 
toinen isän luona, he vaihtavat ajatuksia äidin ja isän uusperheistä − ja 
tilanteista − keskenään, vertailevat ja ovat jopa yhtä mieltä, lähestyvät äitiä 
tai isää yhteisellä asialla.” (V6A)  
 

Sisarusten välinen läheisyys näkyi ilmenevän myös heidän välisenä lämpönä. Lämpö 

rakentui kaipauksesta sisaruksen luo (n = 3) ja halusta olla yhdessä (n = 3). Kaipaus 

ilmeni ikävänä sisaruksen poissa ollessa. Sisarukset saattoivat kaivata toisiaan, vaikka 

suhde olisi riitainenkin. Halu olla yhdessä näkyi lämpiminä väleinä ja haluna tavata 

mahdollisuuksien mukaan.  

” − − kun vanhimmat välillä pois kotoa, heitä odotetaan kuin joulupukkia. 
Samoin vanhemmat ikävöi pieniä.” (V5N) 
 
”Toisistaan välittäminen. Lämpimät välit kohdatessa. Tapaavat toisiaan 
mielellään.” (V3Q) 
 
”Ihmeekseni lasten välit ovat säilyneet läheisinä, vaikka asuvat erillään 
vanhempiensa uusperheissä. − − Pyrimme siihen, että he tapaisivat 
mahdollisimman paljon toisiaan, kumman tahansa vanhemman luona. He 
myös itse siitä muistuttavat, jos eivät ole viikkoihin nähneet, kyselevät 
toisistaan, hyvässä ja pahassa…” (V6A) 
 

Vanhempien mukaan sisarusten välinen läheisyys näyttäytyi myös toistensa kasvun 

tukemisena. Sisarukset olivat voineet ihailun ja jäljittelyn (n = 2) kautta oppia 

sisarukseltaan. Lisäksi sisarus tarjosi pohjan henkiselle kasvulle (n = 2), sillä lapsi 

joutui ottamaan sisaruksen huomioon ja jakamaan asioita hänen kanssaan. Toisaalta 

samalla hän sai harjoitusta sosiaalisista suhteista ja oppi pärjäämään. Sisaruksen kautta 

lapsi voikin vahvistua henkisesti ja saada samalla ympärilleen ainutlaatuisen 

ymmärtävien ihmisten tukiverkoston yhdessä jaettujen kokemusten seurauksena.   

”Yleensä vanhemmat sisarukset antavat hyviä (joskus huonoja) tapoja 
toimia. Näitä toimia nuoremmat sisarukset seuraavat. Esimerkkinä voisi 
olla toisesta huolehtiminen.” (V4E) 
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”Eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat sisarukset ovat kasvattaneet varmasti 
heistä jokaista. On ollut pakko ottaa huomioon toinen ja luopua joskus 
omista tavaroistaan. Ovat oppineet jakamaan asioita. Heillä on ihmisiä 
lähellä, jotka ymmärtävät, koska heillä on yhteinen lapsuus.” (V2S) 
 
”Nuoremmille isot ovat ’idoleita’, ottavat esimerkkiä. − − Sisaruksen kanssa 
harjoitellaan sosiaalisia suhteita, toisen huomioon ottamista, toisaalta 
’pärjäämistä’. Antaa henkistä vahvuutta lapselle.” (V5N) 
 

Läheisyyttä ilmensi vanhempien mukaan myös sisarusten persoonallisuuksien 

kohtaaminen (n = 2). Huumorintajun, luonteiden ja kiinnostuksen kohteiden 

kohtaaminen olivat voineet johtaa läheisyyteen, vaikka ikäero oli ollut hyvin suuri. 

 ”Samanlainen huumorintaju.” (V7) 
 
”Isossa perheessä iän myötä voi sisaruksista, joilla usean vuoden ikäero, 
tulla läheisiä, jos luonteet ja harrastukset hyvin samanlaiset. Nuorimmat ja 
vanhimmat tosi tärkeitä toisilleen (ikäero nuorimman ja vanhimman välillä 
21 vuotta) − −.” (V5N)  
 

6.3.2 Sisarusten välinen etäisyys ja sen ilmeneminen vanhempien näkemänä 

 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin sisarusten välisen etäisyyden ilmenemistä ja 

negatiivisia asioita sisarusten välillä. Analysointivaiheessa näihin liittyvät vastaukset, 

joita antoivat kaikki seitsemän vanhempaa, on yhdistetty tämän otsikon alle. Nämä 

vastaukset olivat huomattavasti lyhyempiä ja yhtäläisempiä verrattuna kysymyksiin 

sisarusten välillä ilmenevistä positiivisista asioista ja läheisyydestä. Sisarusten välistä 

etäisyyttä ilmensivät tämän tutkimuksen mukaan negatiiviset vuorovaikutus- ja 

käyttäytymismuodot sekä sisarusten väliset eroavaisuudet. Negatiivisiin vuorovaikutus- 

ja käyttäytymismuotoihin kuuluivat kontrolli ja konfliktit. Puolestaan sisarusten välisiä 

eroavaisuuksia olivat ikä-, sukupuoli-, taito-, persoonallisuus- ja kiinnostuserot. Lisäksi 

yksi vastaaja (V3N) totesi, ettei sisarusten välillä ilmene mitään negatiivisia asioita, ja 

ettei etäisyys tule esiin. Tämä saattaa liittyä siihen, että sisarukset asuvat eri osoitteissa.  

Sisarusten välillä voi vanhempien vastausten perusteella nähdä olevan kontrollia. 

Sisaruksen toimintaa seurattiin tarkasti ja siihen reagoidaan helposti. Kontrollin saattoi 

havaita ilmenevän kilpailuna vanhemman suosiosta (n = 3), kateutena vanhempien 

jakamasta huomiosta (n = 3) ja kanteluna toisen tekemisistä vanhemmille (n =1). On 
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huomattava, ettei kilpailun, kantelun ja kateuden yhteydessä myöskään vanhemman 

rooli jäänyt irralliseksi sisarusten välisestä suhteesta. 

 
”Kilpailu suosiosta.” (V7)  
 
”Mustasukkaisuus tai kateus äidin tai isän ajasta tai saaduista lahjoista, 
matkoista. − − Nuorempi aika hanakasti ’kantelee’ vanhemmasta, 
turhankin pieniä asioita toisinaan. 5-vuotta vanhempi ei aina osaa arvostaa 
nuoremman olemassaoloa tai vahvuuksia.” (V6A) 
 
”Keskinäinen kilpailu huonossa mielessä. Kilpailu vanhempien huomiosta 
(äiti).” (V4E) 
 
”Sisaruskateutta (täytyy olla tosi tasapuolinen)” (V5N) 
 

Myös toisen toiminnan arvostelua (n = 3) ja vaatimusten esittämistä hänelle (n = 2) 

voinee pitää kontrollointina, koska niissä toisen toimintaan pyritään puuttumaan. 

Tällöin päämääränä voi olla sisaruksen toiminnan suuntaaminen. 

”Isompi valvoo pienemmän tekemisiä. Joskus negatiivista arvostelua toisen 
tekemisestä.” (V2S) 
 
”Ollaan vaativiakin toista kohtaan, monesti kovaa arvostelua.” (V5N) 
 

Niin ikään sisarusten välillä esiintyi konflikteja, jotka voivat ilmetä sekä ala-

arvoisena kohteluna (n = 2) että riitoina (n = 2). Näistä ala-arvoinen kohtelu näkyi 

toista loukkaavana käytöksenä tai kunnioituksen puutteena.  Erityistä näissä 

konflikteissa oli tahallisuus eli esimerkiksi ärsyttämisestä käytetään hyväksi toisen 

heikkoja kohtia tietoisesti.  

”Riitelyä ja toistensa härnäämistä.” (V1M) 
 
”Tietävät toistensa heikot kohdat, joihin voi halutessaan vedota ts. ärsyttää 
tahallaan toista.” (V2S) 
 
”5 vuotta vanhempi ei aina osaa arvostaa nuoremman olemassaoloa ja 
vahvuuksia. Vanhempi lapsi teoillaan loukkasi nuorempaa − −.” (V6A) 
 

Vanhempien mukaan sisarusten väliset eroavaisuudet näyttäytyivät myös 

sisarusten välisenä etäisyytenä. Näiden eroavaisuuksien kirjo oli moninainen. 

Sisarusten välillä voi olla taito- (n = 2) ja/tai persoonallisuuseroja (n = 2). 

Taitoerot ilmenivät toisen osaamattomuuden ihmettelynä, kun taas 

persoonallisuuserot näkyivät erilaisina luonteenpiirteinä ja kiinnostuksen 

kohteina.  Lisäksi sisarusten välinen ikä- ja sukupuoliero (n = 2) näyttivät saavan 
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aikaan etäisyyttä suhteessa. Sisaruksilla oli myös eri kavereita (n = 2) ja erilaisia 

harrastuksia (n = 3).  

”Vanhempi lapsi saattaa ihmetellä, miten nuorempi ei osaa jotain hänen 
mielestään yksinkertaista asiaa (esim. matikan lasku).” (V1M) 
 
”Toinen koulussa puheliaampi → koulumenestys parempi. Toinenkin 
sosiaalinen → mutta koulunkäynti ei kiinnosta. Jutellessa yleistieto asioista 
erilainen.” (V7) 

 
”Mielipiteet eroavat eri asioissa.” (V2S) 
”Ikäero on viisi vuotta, sukupuoli –toinen poika, toinen tyttö. Ihan aina ei 
ymmärrä eri-ikäistä eri sukupuolen ’edustajaa’ .” (V6A) 
 
”Lapsena ei yhteisiä leikkejä. Ei yhteisiä kavereita.” (V4E) 

 

6.4 Sisarusten välinen kiintymys verrattuna vanhempiin kiintymyskohteina 

 

 

6.4.1 Lasten kokemuksia sisaruskiintymyksestä suhteessa vanhempiin  

 

 Lasten kokemusten perusteella oli havaittavissa, että äidin, isän ja sisaruksen tärkeys 

suhteessa toisiinsa kiintymyskohteina vaihtelee yksilöllisesti eikä ole yksiselitteinen. 

Vastauksista ei voinutkaan päätellä näiden kiintymyskohteiden järjestystä suhteessa 

toisiinsa. Kuitenkin kaikki 16 kysymyksiin vastannutta antoivat ymmärtää, ettei 

kiintymyssuhde vanhempiin ja sisaruksiin ole täysin samanlainen.  

Äiti ja sisarus erosivat lasten mukaan kiintymyskohteina roolien suhteen. 

Sisaruksia pidettiin läheisinä kavereina (n = 2) ja samanarvoisina (n = 2). Sen sijaan 

äidin nähtiin olevan aikuinen (n = 2) ja viisaampi (n = 2) kuin sisaruksen. Merkille 

pantavaa oli, että nimenomaan esikoiset (n = 4) toivat sisaruksen ja vanhemman välisen 

eron kiintymyskohteina esille vanhemman aikuisuuden kautta. Äitiä myös kunnioitettiin 

(n = 1) ja hän oli opettaja (n = 1).  

”Sisarus on enemmänkin kaveri, mutta läheisempi kuin kaveri, sisaruksen 
kanssa ollaan saman arvoisia ja kunnioitetaan äitiä, joka on tuki ja turva, 
rajojen pitäjä, opettaja jne. ” (T14Q 24-vuotias) 
 
”Äiti on aikuinen ja sisko lapsi. Joten se on ero.” (P11A 15-vuotias) 
 

Äidillä kerrottiin olevan myös erityinen rooli huolenpitäjänä niin henkisesti kuin 

aineellisesti. Henkinen huolenpito oli tuen ja turvan tarpeisiin vastaamista (n = 2), 
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jokapäiväistä huolehtimista (n = 1) ja luottamusta (n = 2). P10N (11-vuotias) 

sanoo kuvaavasti: ”Äiti on välttämätön turva ’olis paha olo jos ei olis äitiä’.”  

Aineellinen huolenpito näkyi puolestaan ruoan (n = 1) ja rahan (n = 1) 

tarjoamisena. 

”Äiti antaa mulle joskus rahaa mutta sisarukset ei koskaan.” (P14S 16-
vuotias) 
 
”Äiti asuu saman katon alla tällä hetkellä ja tekee mulle ruokaa toisinkuin 
sisarukseni.” (T12E 11-vuotias) 
 

Niin ikään isällä nähtiin olevan erilainen rooli kiintymyskohteena kuin 

sisaruksella. Esimerkiksi NP10 totesi: ”Isältä saa myös miehen mallin. Sisarukset 

on tasavertaisia minun kanssa. Isä on esikuva ja tietää kaikki.” Isällä nähtiin siis 

olevan erityinen rooli esikuvana (n = 2) verrattuna sisaruksiin. Isä toimi myös 

opettajana (n = 2), kuten P14S:n (16-vuotias) vastauksesta käy ilmi: ” − − iskä 

opettaa miten eri asioita tehdään mutta sisarukset opettavat paljon harvemmin 

mitään.” Kunnioitus isää kohtaan ja hänen auktoriteettinsa (n = 1) näkyy 

puolestaan P12M:n (11-vuotias) vastauksessa: ”Isiä on helpompi totella. Koska isi 

on isi ja hän on aikuinen.” Myös isää pidettiin siis aikuisena (n = 3). 

Vanhemmat ja sisarukset erosivat kiintymyskohteina myös suhteen luonteen 

vuoksi. Sisarusten välisen suhteen voi todeta olevan ambivalenttinen toisin kuin 

lapsi−vanhempi-suhteen. Tämä näkyi lasten vastauksissa, joissa todettiin riitojen 

ja kiusaamisen (n = 5) olevan vähäisempää tai puuttuvan isän ja äidin taholta. 

”Iskä ei kiusaa, niin kuin veli välillä.” (T10A 11-vuotias) 
 

”No iskä ei marise, komentele niin paljon kuin sisko.” (T12E 11-vuotias) 
 
”Äidin kanssa ei riitele niin paljon kuin sisaruksien. Äidin kanssa ei ole niin 
paljon aiheita riidellä.” (P12M 11-vuotias) 
 
”Suhteeni vanhempiin eroaa veljeni suhteesta niin että vanhempani ei ala 
huutamaan, jos eivät saa katsoa criminal mindsiä.” (T8 11-vuotias)      
  

Sisarusten tärkeys toisilleen kiintymyskohteina heijastui puolestaan 

läsnäolon määrän (n = 6) ja yhteisen tekemisen kautta (n = 5). T9N:n (14-vuotias) 

mukaan suhde vanhempiin erosikin siinä, että ”Sisarusten kanssa vietetään 

enemmän aikaa ja niiden kanssa on enemmän yhteisiä harrastuksia kuin 

vanhempien.” Myös kiinnostuksen kohteiden kohtaamisella (n = 3) oli merkitystä 
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tarkasteltaessa kiintymyskohteiden suhdetta toisiinsa, kuten P6 (11-vuotias) 

kertoi: ”Äidin suhde on erilainen kuin veljen koska äiti ei tee mitään tegnologista. 

Isäni suhde on samanlainen.”  

Toisaalta sisaruksen poismuutto (n = 2) tai lasten sijoittaminen (n = 1) eron 

yhteydessä eri perheisiin etäännytti sisaruksia toisistaan kiintymyskohteina 

keskinäisen ajan ollessa vähäistä, mikä käy ilmi T13S:n kommentista: ”Äiti 

viettää myös enemmän aikaa kanssani, sillä sisaret ei asu enää kotona.” ja 

T10A:n (11-vuotias) vastauksesta ”Äitiä näen paljon, paljon, paljon useammin. 

Ja äidin kanssa jutellaan eri asioista.” Myös vanhemman asuminen erillään 

näytti vaikuttavan heikentävästi kiintymyskohteen asemaan muiden 

kiintymyskohteiden joukossa (n = 3). P5 totesi: ” − − sisarukset ovat lähempiä 

kuin isä.” T6 (11-vuotias) kertoi samansuuntaisesti: ”Isin läheisyys eroaa sillä 

lailla että en nää isää viikolla ollenkaan koska vanhempani ovat eronneet.” 

Erillään olo kiintymyskohteesta näytti siis tekevän suhteesta etäisemmän, mutta 

toisaalta vahvisti kiintymystä saatavilla oleviin kiintymyskohteisiin. 

 

6.4.2 Vanhempien näkemys sisarusten välisestä kiintymyksestä itseensä verrattuna 

 

Kaikki vanhemmat näkivät sisarusten välisen suhteen erilaisena kuin vanhemman 

ja lapsen välisen kiintymyssuhteen. V1M totesi sisarusten väliseen suhteeseen 

kuuluvan enemmän fyysistä läheisyyttä kuin lapsi−vanhempi-suhteeseen (n = 1). 

V4E, V5N ja V6A nostivat puolestaan esiin sisarussuhteen muuttuvan luonteen 

verrattuna lapsi−vanhempi-suhteen pysyvyyteen (n = 3).  Kuitenkin V7 kertoi, 

että lasten rakkaus vanhempaansa voi vaihdella toisen ollessa välillä kiintynyt 

enemmän äitiinsä ja toisen isäänsä (n = 1). Tämä lienee yhteydessä sisarusten 

väliseen kilpailuun vanhemman huomiosta. 

 
”Lapsilla on keskenään enemmän fyysistä läheisyyttä kuin minulla ja 
lapsilla.” (V1M) 
 
”Vanhempien (äidin) huolenpito ja rakkaus omiin lapsiin on pysyvä. 
Sisarusten välinen suhde vaihtelee iän myötä.” (V4E) 
 
” − − Minä luulen rakastavani molempia (kaikkia) lapsiani yhtä paljon, 
heidän välinen läheisyys/rakkaus ehkä vaihtelee enemmän. Olen 
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vaativissakin tilanteissa onnekseni huomannut, että rakkaus lapsiin ei katoa, 
vaikka kuinka suuttuisi jne. Eikä se ole kadonnut heidänkään väliltä.” (V6A) 
 
”Kumpikin pojista yhtä läheisiä tällä hetkellä. Jossain vaiheessa toinen oli 
isän poika ja toinen äidin poika.” (V7) 
 

V2S puolestaan kertoi sisarusten liittoutumisesta keskenään (n = 1). Lisäksi hän 

toi esiin vanhemmalle kuuluvan kasvatusvastuun ja -roolin. Useampi vastaaja 

nostikin esiin lapsi−vanhempi-suhteeseen kuuluvan roolieron (n = 3). Niin ikään 

V3Q totesi sisarusten välisen suhteen olevan sallivampi ja lapsen tekevän asioita 

mieluimmin sisaruksensa kanssa. V5N puolestaan kuvasi sisarusten välisen 

suhteen olevan tasavertainen verrattuna vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen, 

jossa vanhempi on auktoriteetti. Lapsi voi kuitenkin aina luottaa vanhempaansa ja 

hänen rakkauteensa.  

”Sisaruksilla on salaisuuksia, joita ei välttämättä vanhemmille kerrota. He 
voivat liittoutua keskenään. Vanhempana minulla on kasvattajan rooli ja 
vastuu. Sovituista asioista pidetään kiinni, vaikka se ei aina ole mukavaa.” 
(V2S) 
 
”On sallivampaa, mutta turvallista. Nuorempi haluaa tehdä mieluummin 
asioita sisaren kanssa kuin äidin.” (V3Q) 
 
”Sisarusten välit toverilliset, tasavertaiset. Äidin ja isän rakkaus ehdotonta, 
pyyteetöntä, ja ovat kuitenkin auktoriteetteja, ei aina mukavia, mutta niitä, 
joihin lapsi voi aina luottaa → hyväksyvät lapsen, vaikkei aina hänen 
tekojaan. Sisarusten välillä myös kilpailua, kateutta.” (V5N) 

 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, että sisarukset ovat toisilleen 

tärkeitä kiintymyskohteiden joukossa vanhempien mukaan. Tarkkaa hierarkista 

järjestystä on kuitenkin vaikea muotoilla luotettavasti näiden vastausten pohjalta. 

 

6.5 Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet lasten ja vanhempien vastauksissa tiivistetysti 

 

 

Esitän tässä luvussa vielä yhteenvedon lasten ja vanhempien vastausten välillä 

havaituista yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista. Tarkastelen niitä erikseen sisarusten 

välisen läheisyyden ja etäisyyden suhteen sekä vertailen näkemyksiä sisarusten roolista 

kiintymyskohteina suhteessa vanhempiin. Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet käyvät ilmi 

myös taulukosta 1. 
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Sisarusten välisen läheisyyden suhteen lasten ja vanhempien näkemykset olivat 

osin yhtenevät, mutta nähtävissä oli myös eroavaisuuksia. Sekä vanhemmat että lapset 

mainitsivat yhdessä tekemisen ja olemisen sisarusten välisen läheisyyden ilmentäjänä. 

Vanhemmat puhuivat kuitenkin näistä yleisellä tasolla lasten kuvatessa tekemisiään 

hyvin tarkasti. Molempien vastauksissa korostuivat aktiiviset yhdessäolon muodot. 

Lapset nostivat kuitenkin passiivisen yhdessäolon kohdalla esille tieto- ja 

viestintätekniikan, kun taas vanhemmat puhuivat vain lähekkäin olemisesta. Niin ikään 

molemmat mainitsivat positiivisia vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoja huolenpidon, 

auttamisen ja jäljittelykäyttäytymisen muodoissa. Vanhemmat kertoivat huolenpitoon 

liittyen tasapuolisuusvaatimuksesta, josta lapset eivät puhuneet. Lapset puolestaan 

nostivat erityisesti esille toisen huomioimisen ja sovussa elämisen. Sen sijaan 

vanhemmat toivat esille erityisen yhteistyön sisarusten välillä ja lämmön, mutta lapset 

eivät puhuneet lämmöstä eli kaipuusta tai ikävästä sisaruksen luo. Vanhemmat nostivat 

esille myös kasvun tukemisen ja persoonallisuuksien kohtaamisen merkityksen toisin 

kuin lapset. Toisin kuin vanhemmat lapset puhuivat suhteen luonnollisuudesta eli 

tarpeettomuudesta tehdä sen eteen mitään.  

Puolestaan sisarusten välistä etäisyyttä tarkasteltaessa oli havaittavissa, että niin 

vanhempien kuin lasten vastaukset olivat suppeampia kuin läheisyyden yhteydessä. 

Lasten ja vanhempien mukaan suhdetta sisarukseen ei koettu kovin läheiseksi 

negatiivisten vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotojen eli konfliktien ja kontrollin 

ilmetessä. Tämän lisäksi lapset mainitsivat sosiaalisen elämän eriytymisen, johon 

kuuluvat erot koulunkäynnissä, muut ihmissuhteet, itsekseen tehdyt asiat ja erillään olo 

sisaruksesta. Sen sijaan vanhemmat kertoivat sisarusten välisinä etäisyystekijöinä 

sisarusten välisistä eroavaisuuksista, kuten ikä-, sukupuoli-, taito-, persoonallisuus- ja 

kiinnostuseroista. Lisäksi yksi vanhempi totesi, ettei sisarusten välillä ilmene etäisyyttä. 

 Vertailtaessa lasten ja vanhempien näkemyksiä äidistä ja isästä suhteessa 

sisaruksiin kiintymyskohteina voidaan havaita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia heidän 

vastauksissaan. Sekä vanhemmat että lapset näkivät sisarusten välisen kiintymyssuhteen 

erilaisena kuin lapsi−vanhempi-kiintymyssuhteen. Yhtäläisenä heidän vastauksistaan 

kävi ilmi myös rooliero. Vanhemmat totesivat omaavansa kasvattajan roolin, kun taas 

lapset näkivät aikuisen ja huolenpitäjän roolien kuuluvan äidille ja isälle. Sisarussuhde 

puolestaan näyttäytyi vanhemmille tasavertaisena kaverisuhteena. Niin ikään lapset 

kokivat suhteensa sisarukseen läheisenä kaverina ja aseman tasavertaisena. Sen sijaan 
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eroavaisuutena vastauksissa ilmeni lasten toteamukset sisaruksen läsnäolon määrästä ja 

yhteisestä tekemisestä sekä suhteen ambivalenttisesta luonteesta. Kun taas vanhemmat 

kertoivat sisarusten välisestä fyysisestä läheisyydestä ja suhteen muuttuvasta luonteesta, 

joista lapset eivät maininneet.   

 

 Sisarusten välinen 
läheisyys 

Sisarusten välinen 
etäisyys 

Sisarukset 
kiintymyskohteina 
verrattuna 
vanhempiin 

Yhtäläisyydet 
lasten ja 
vanhempien 
vastauksissa 

yhdessä tekeminen ja 
oleminen (aktiiviset 
muodot korostuivat) 
 
positiiviset 
vuorovaikutus- ja 
käyttäytymismuodot: 
huolenpito, auttaminen 
ja jäljittely 
 

suppeammat 
vastaukset kuin 
läheisyyden 
yhteydessä 
 
negatiiviset 
vuorovaikutus- ja 
käyttäytymismuodot 
(konfliktit ja 
kontrolli) 

kiintymyssuhde 
sisaruksiin 
näyttäytyy 
erilaisena kuin 
vanhempiin 
 
roolierot 
 
sisaruksilla 
tasavertainen 
kaverisuhde 

Vain lasten 
vastauksissa 

 passiivinen yhdessäolo: 
tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö  

  
 toisen huomioiminen ja 

sovussa eläminen, 
luonnollinen suhde  
 

sosiaalisen elämän 
eriytyminen (erot 
koulunkäynnissä, 
muut ihmissuhteet, 
itsekseen tehdyt 
asiat, erillään olo 
sisaruksesta) 
 

vanhemmalla 
huolenpitäjän ja 
aikuisen rooli 
 
sisarusten läsnäolon 
määrä, yhteinen 
tekeminen ja 
suhteen 
ambivalenttinen 
luonne 

Vain 
aikuisten 
vastauksissa 

 passiivinen yhdessäolo: 
lähekkäin oleminen  

  
 huolenpidossa 

tasapuolisuusvaatimus, 
erityinen yhteistyö, 
lämpö, kasvun 
tukeminen, kaipuu 
sisaruksen luo, 
persoonallisuuksien 
kohtaaminen 
 

ikä-, sukupuoli-, 
taito-, 
persoonallisuus- ja 
kiinnostuserot 
 
ei ilmene etäisyyttä 

näkivät omaavansa 
kasvattajan roolin 
 
sisaruksilla 
enemmän fyysistä 
läheisyyttä 
keskenään 
 
sisarussuhde on 
luonteeltaan 
muuttuvampi 

Taulukko 1. Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet lasten ja vanhempien vastauksissa 
(keskeiset tutkimustulokset).  
 



82 

 

6.6 Sisaruskiintymyksen äärityypit  

 

 

6.6.1 Aineiston pohjalta rakennetut kuvaukset sisaruskiintymyksen äärityypeistä 

 

Lasten vastausten pohjalta olen muotoillut kuvaukset sisaruskiintymyksen äärityypeistä. 

Tyyppi 1 on sisaruskiintyjä, jonka kiintymys sisarukseensa on vahvaa. Sen sijaan tyyppi 

2 on sisarusirtautuja, jonka kiintymys sisarukseensa on heikkoa. Nämä tyypit ovat 

aineistonpohjalta äärimmilleen rakennettuja yhdistelmiä. Kuvaan seuraavaksi, millaisia 

ominaispiirteitä näillä tyypeillä ilmenee. Muut tapaukset sijoittuvat näiden ääritapausten 

välille. 

Sisaruskiintyjä on tapaus, jolle sisaruksen kanssa yhdessä vietetty aika on tärkeää. 

Sisaruksilla on paljon yhteistä tekemistä ja erillään olo koetaan ikäväksi. Kiintymystä 

sisarukseen pyritään ylläpitämään muun muassa huolenpidon ja toisen huomioimisen 

kautta. Toisaalta suhde säilyy ilman suuria ponnistelujakin. Niin ikään sisarusten välit 

ovat lämpimät ja rakkaat. Sisaruksen olemassaololle on tarve. Tämän lisäksi sisarus voi 

luottaa siihen, että suhde kestää haastavista tilanteista ja omana itsenään olemisesta 

huolimatta. Vastaukset painottuvat siis tällöin positiivisiin vuorovaikutus- ja 

käyttäytymismuotoihin. Sisarus koetaan myös läheisemmäksi kuin äiti ja isä 

kiintymyskohteina. Tyyppi 1 rakentuu seuraavien aineistosta löytyvien mainintojen 

varaan. 

”Olisi hyvin yksinäistä ilman häntä. Minä rakastan siskoani <3 <3 <3 XO 
XO<3 ☺☺ ” (T5 11-vuotias) 
 
”Sisarukseni on minulle tärkeitä ja olen niiden kanssa joka päivä. Minun 
elämäni olisi tylsempää ja erinlaista jos heitä ei olisi.” (P1 11-vuotias.) 
 
” − jos on sattunut esim. joku ’nolojuttu’ itselle on mukavampi että olisi 
sisarus eikä joku vieras.− −” (P10N 11-vuotias) 
 
”Elämäni olisi tylsempää koska isoveli pitää seuraa ja isovelin (tai siskon) 
rooli on tärkeä.” (P6 11-vuotias) 
 
”Jos tehdään jotain yhdessä. Koska silloin saattaa miettiä sitä kuinka 
läheinen hän on.” (P12M 11-vuotias) 

 
”Kun juttelee, kun tapaa, kun tekee yhdessä. Miksi? Koska on niin mukavaa  
tavata ja olla yhdessä.− − En mitään ei tarvii, ei ole huolta kaikki hoituu 
automaattisesti.” (P15Q 12-vuotias) 
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” − − vanhempana tunnen ja haluan olla vastuussa pienemmän 
hyvinvoinnista.”(T14Q 24-vuotias) 

 
”ois vähemmän huolia” (P14S 16-vuotias) 
 
”Sisarukset ovat lähempiä kun äiti, sisarukset ovat lähempiä kun isä. (P5 
11-vuotias)” 

 
Sen sijaan sisaruskiintymyksen ollessa heikkoa koetaan, ettei sisarusta tarvita ja 

sisarusta kuvataan negatiivisin ilmauksin. Kiintymyksen heikkous näkyy myös yhteisen 

tekemisen puutteena ja suhde on hyvin riitainen. Erityistä näissä vastauksissa on 

positiivisten sisaruksia koskevien kuvausten puuttuminen. Tyyppi 2 pohjautuu näihin 

ilmauksiin. 

”Minä en tee mitään siskon kanssa. Reetta on idiootti.” (P2 11-vuotias)     
 
”nykyään riitelen siskoni kanssa ihan hirveesti. siskoni on iha hirvee 
hössöttäjä joka ei anna minulle rauhaa. kotona − ei rauhaa, koulussa − ei 
rauhaa, kavereiden kaa − ei rauhaa, yritän lukea kokeeseen − eri rauhaa. 
Vietän siskoni kaa päiväs noin tunnin ja riitelen siitä 30 min.” (P7 11-
vuotias) 
 
”Isosiskon kanssa en tee juuri koskaan mitään, koska hän ei ole kotona 
juuri koskaan ja senkin ajan hän lukee kokeisiin ja istuu koneella ja minä 
omalla. Jos minulla ei olisi sisaruksia ei sillä väliä olisi…varmaan. 
Tiivistetysti en näe siskoani usein, koska se on poikaystävän luona melkein 
aina ja muuttaa n. 2 kk päästä omaan kämppään! :D” (P8 11-vuotias)  
 

6.6.2 Todelliset aineistosta nousseet sisaruskiintymyksen äärityypit perheittäin 
 

Aineiston pohjalta voidaan nostaa esiin myös perhekohtaiset kuvaukset 

sisaruskiintymyksen äärityypeistä. Tyyppi 3 on sisaruskiintyjäpari, jolle sisarus on 

tärkeä kiintymyskohde. Sen sijaan tyyppi 4 on sisarusirtautuja. Kuvaan seuraavaksi, 

millaisia piirteitä näillä tyypeillä on. 

Tyyppi 3 edustaa sisaruskiintyjäparia, joiden läheisyys on vahvaa. Isosiskon 

vastauksessa läheisyys pikkuveljeen näkyy kuvauksena siitä, että sisaruksen kanssa 

vietetään enemmän aikaa kuin vanhempien. Sisarussuhteen eteen ei myöskään tarvitse 

ponnistella erikoisemmin, vaan se hoituu luontevasti. Niin ikään sisarussuhde koetaan 

tärkeäksi ja tarpeelliseksi.  

”Sisarusten kanssa vietetään enemmän aikaa ja niiden kanssa on enemmän 
yhteisiä harrastuksia kuin vanhempien.− − Ei siihen erikoisempia. Antaa 
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vähän aikaa sisaruksille.− −Yksinäistä, kuivaa, tekemisen puute.  (T9N 14-
vuotias)    
 

Pikkuveljen kuvauksesta käy myös ilmi tarve isosisarukselle. Häneltä saa apua ja 

voi jakaa nolotkin jutut. Isosisko toimii ymmärtäjänä, tukena ja turvana 

haastavissa tilanteissa. Lisäksi isosisko on kaveri, jonka kanssa voi tehdä kaikkea.  

” − auttamisessa (esim. vaikeissa koulutehtävissä) 
− jos on sattunut esim. joku ’nolojuttu’ itselle on mukavampi että olisi 
sisarus eikä joku vieras. 
−jos on sattunut jokin vahinko→ on helpompi ottaa apua omalta 
sisarukselta. 
− vapaa-aikana (mukava tehdä kaikkea yhdessä) 
− jos joutuu lähtemään itselle outoon paikkaan yöksi 
− jos vastoinkäymisiä (sairautta ym.) itsellä tai perheessä, silloin oma perhe 
tuntuu tärkeältä − − kuivakas, ankea. Ei olis kotona tekemistä. Olisi 
haettava enemmän kaverisuhteita muualta.” (P10N 11-vuotias) 
 

Myös vanhempi kertoo sisarusten olevan tärkeitä toisilleen. Vahva kiintymys heijastuu 

ikävän ja puolustamisen kautta.  

”Sisarukset toisilleen todella tärkeitä, vaikka riitaa usein tulee, huomaa että 
kun joku pois, häntä kaivataan. Nuoremmille isot ovat ’idoleita’, ottavat 
esimerkkiä. − − Kun on poissa → ikävä, jos toista kohdeltu kaltoin → halu 
puolustaa. − − ”(V5N) 
 

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla perheenjäsenillä on siis hyvin yhtenevä näkemys 

sisarusten välisestä kiintymyssuhteesta. Sisarusten välisen läheisyyden voi havaita 

olevan vahvaa.  

Sen sijaan tyyppi 4 kuvaa sisarusirtautujaparia, joiden läheisyys toisiinsa 

näyttäytyy heikkona. Läheisyyden heikkous näkyy pikkusiskon mukaan sisarusten 

vähäisenä yhdessä vietettynä aikana, pelkona ja toteamuksena elämän olevan kivempaa 

ilman sisaruksia.  

” − − Ja kun emme me näe edes välillä moneen kuukauteen, koska asumme 
kaukana toisistamme. −− Äitiä näen paljon, paljon, paljon useammin. − − 
Saisi leikkiä rauhassa ja ei tarvitsisi aina pelätä että kun tulee koulusta niin 
tavaroihini olisi koskettu tai ne olisi rikottu. Ei tarvitsisi kuunnella isoveljen 
musiikkia, jota se soittaa kovalla. Ei tarvitsisi kuunnella aina niitä ’isompi 
ensin’ –juttuja! JA MUUTENKIN OLISI PALJON KIVEMPAA, KUIN NYT 
KUN ON SISARUKSIA!**<3 <3 <3”(T10A 11-vuotias) 
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Äiti toteaa vastauksessaan isoveljen loukanneen ja aliarvostaneen pikkusiskoaan. 

Lisäksi heidän välillään on luottamuspula tapahtuneen ikävän asian vuoksi. Toisaalta 

äiti näki kuitenkin sisarussuhteen säilyneen läheisenä kaikesta huolimatta. 

”Vanhempi lapsi teoillaan loukkasi nuorempaa silloin kun vielä molemmat 
asuivat äidin perheessä, siksi vanhempi joutui muuttamaan isän luo− − 5-
vuotta vanhempi ei aina osaa arvostaa nuoremman olemassaoloa tai 
vahvuuksia − − 4 vuotta sitten paljastuneen heitä molempia koskeneen 
ikävän asian takia, heidän välillään on luottamuspula. Asioita voi autetusti 
antaa anteeksi, mutta ei voi kokonaan unohtaa.− − Ihmeekseni lasten välit 
ovat säilyneet läheisinä, vaikka he asuvat erillään vanhempiensa 
uusperheissä.”(V6A) 
 

Isoveli puolestaan kertoi pikkusiskostaan hieman etäisesti. Hänen kommenteistaan 

välittyy kuitenkin sisaruksen kokeminen läheisenä.  

”Kun riitelemme, teemme asioita yhdessä, keskustelemme perheenjäsenistä, 
’leikimme’ yhdessä, syömme kahdestaan ja olemme kahdestaan kotona. 
Niissä asioissa tunnen hänet läheiseksi. Nuo asiat tuntuvat erilaiselta kuin 
muitten ihmisten kanssa.”− − En oikein osaa kuvitella, koska ei ole ollut 
sellaista tilannetta.”(P11A 15-vuotias) 
 

Tyyppi 4 ei ole siis aivan yksiselitteinen läheisyyden näkökulmasta. Sisarusten välit 

ovat säilyneet läheisinä, vaikka taustalla on merkittäviä sisarusten välisiä ongelmia ja 

vanhempien ero. Toisaalta pikkusisko kokee pelkoa ja sanoo elämän olevan kivempaa 

ilman sisaruksia, vaikka kertoikin auttavansa heitä. Sen sijaan isoveli kertoo kokevansa 

läheisyyttä ja sisarussuhteen erityisenä. Tämän sisarusparin kohdalla läheisyys on siis 

heikentynyt, mutta näyttäisi kuitenkin säilyneen.     
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7 POHDINTA  

 

 

7.1 Pohdintaa keskeisistä tutkimustuloksista 

 

 

Kun huomioidaan sekä vanhempien että lasten kuvaukset sisarusten välisistä 

kiintymyssuhteista keskilapsuusvuosina, voidaan niiden todeta olevan hyvin 

samansuuntaisia. Eroja ilmeni ainoastaan näkökulmien valinnan suhteen. Tämän vuoksi 

tarkastelenkin tässä luvussa tutkimuksen keskeisempiä tuloksia yleisesti ilman erittelyä 

vanhempien ja lasten kokemuksiin. 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset kokevat sisaruksensa läheiseksi 

erilaisissa yhdessä tekemisen ja olemisen muodoissa. Nämä voidaan vuorovaikutuksen 

luonteen mukaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin yhdessäolon muotoihin. McHalen ym. 

(2006, 128, 142) mukaan sisarussuhteelle onkin ominaista laaja-alainen kontakti ja 

kumppanuus, johon kuuluu yhdessä vietettyä aikaa tai vain toisen tekemisen taustalla 

olemista. Voiko tällaista yhdessä oloa ja tekemistä sitten kuitenkaan pitää 

kiintymyksenä?  

Kiintymyksen määritelmät ovat moninaisia, kuten luvusta 2 käy ilmi. Bowlbyn 

(1969, 194) mukaan kiintymys tarkoittaa läheisyyden etsimistä tai ylläpitämistä toiseen 

yksilöön. Ainsworth (1972, 100−103) puolestaan määrittelee sen affektionaaliseksi 

siteeksi tai suhteeksi. Kiintymyskäyttäytymisen tunnusmerkkejä ovat läheisyyden 

etsintä tai kontakti kiintymyskohteeseen. Niin ikään kiintymyssuhde voidaan nähdä 

rakkaussiteenä, jossa on halu ylläpitää läheisyyttä kumppaniin (Ainsworth 1991, 38). 

Hazanin ja Shaverin (2004, 161−163) mukaan kiintymykseen kuuluu halu olla fyysisesti 

ja/tai psykologisesti lähellä tätä henkilöä. Näiden määritelmien pohjalta yhdessä 

tekemisen ja olemisen voisi nähdä kuvaavan kiintymystä sisarusten välillä. Lapset 

kertoivat kokevansa itsensä läheiseksi sisaruksensa kanssa näissä tilanteissa, jolloin 

heidän välillään voi sanoa olevan affektionaalisen siteen. Lisäksi silloin toteutuu ainakin 

fyysinen lähellä olo, mutta myös psykologinen läheisyys saatetaan tavoittaa esimerkiksi 

autettaessa. Toisaalta erityisestä läheisyyden etsinnästä ei ole tällöin kyse, mutta 

kontaktista on. Seibert ja Kerns (2009, 347, 352) ovat kuitenkin käyttäneet 

tutkimuksessaan yhdessäolosta ja tekemisestä kumppanuuden käsitettä. He havaitsivat 
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tutkimuksessaan, että sisarus nähtiin pääsääntöisesti tärkeämmäksi kuin äiti 

kumppanuustarpeissa. Sisarus sai mainintoja salaisuuksien yhteydessä 25 % (14 %), 

leikin 40 % (5 %), elokuvien 34 % (29 %), hauskojen tarinoiden 47 % (33 %), pyöräilyn 

36 % (27 %) ja kirjoista juttelun 26 % (32 %). Eli ainoastaan kirjoista juttelun kohdalla 

äitiä pidettiin sisarusta tärkeämpänä kumppanuustarpeissa. Näin ollen sisarusten 

voidaan nähdä olevan tärkeitä toisilleen ainakin kumppanuustarpeissa myös 

tutkimukseni perusteella. Seibertin ja Kernsin (2009) valmiina antamista 

kumppanuustilanteista monet nousivat tutkimuksessanikin esille. Kumppanuustarpeiden 

lisäksi yhdessä oleminen ja tekeminen saattavat tyydyttää kiintymystarpeita. Nimittäin 

Rannikko (2008, 127) on todennut, että paljon yhdessä puuhailevat ja leikkivät 

sisarukset kiintyvät toisiinsa. Yhdessäolo siis nähtävästi ainakin ylläpitää kiintymystä. 

Toisaalta Rannikko (2008, 183) on havainnut, ettei päivittäinen yhdessäolo takaa 

suhteen muodostumista läheiseksi. Joka tapauksessa tutkimustulokseni tukevat aiempia 

havaintoja sisarusten välisistä suhteista, sillä myös McHalen ym. (2006, 127) mukaan 

sisaruksia pidetään tärkeinä lasten päivittäisissä toiminnoissa ja rutiineissa. Puolestaan 

Congerin ja Kramerin (2009, 7) tutkimuksessa sisarussuhteen yleisimmiksi positiivisiksi 

ominaisuuksiksi mainittiin seura (93 %), ihailu (81 %), prososiaalinen käyttäytyminen 

(77 %) sekä rakkaus (65 %). Nämä tekijät nousivat myös tutkimuksessani esiin 

läheisyyden kokemuksiin liittyvinä. 

Tutkimukseni pohjalta voidaan jäädä pohtimaan myös ajanhengen yhteyttä 

sisarusten kokemuksiin kiintymys- tai kumppanuustarpeista. Passiivisista yhdessäolon 

muodoista esiin nousi tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mihin ei liity suoraa 

vuorovaikutusta toisen kanssa. Lapset kertoivat kuitenkin kokevansa sisaruksensa 

läheiseksi tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäessään. Näyttääkin siltä, että kiintymys- 

ja/tai kumppanuustarpeita voidaan tyydyttää nykyään myös epäsuorassa 

vuorovaikutuksessa.  

Toinen keskeinen tutkimustulokseni liittyy sisarusten väliseen prososiaaliseen 

käytökseen kiintymyksen ilmentäjänä. Goldberg (2000, 9, 134) määrittelee 

kiintymyksen emotionaaliseksi siteeksi, joka perustuu toisen tai molempien odotuksiin 

toisen suojelusta ja huolehtimisesta. Suhteen osapuolet sitoutuvat myös 

käyttäytymiseen, mikä kuvastaa ja ylläpitää suhdetta. Tällaiset vaatimukset toisen 

suojelusta ja huolehtimisesta kävivät ilmi lasten vastauksista. Sisarukselta sekä 

odotettiin että nähtiin omaksi tehtäväksi toisen huolenpito ja auttaminen. Kiintymystä 
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sisarukseen koetaankin keskilapsuusvuosina lasten mukaan positiivisten vuorovaikutus- 

ja käyttäytymismuotojen yhteydessä. Monet näistä esiin tulleista muodoista voidaan 

luokitella myös prososiaaliseksi käytökseksi. Muun muassa auttaminen, huolenpito, 

puolustaminen ja jakaminen edustavat prososiaalista toimintaa. Pulkkisen (2002, 86) 

mukaan prososiaalisuuden määrittelyissä on erilaisia painotuksia, mutta usein siihen 

liittyy vapaaehtoisuuden näkökohta. Bar-Talin (1976) määritelmän mukaan 

prososiaalisella käytöksellä tarkoitetaan vapaaehtoista toista hyödyttävää käyttäytymistä 

vailla odotuksia ulkoisista palkkioista. Olosuhteista riippuen se voi olla joko altruistista 

eli pyyteetöntä toimintaa tai korvaavaa, jolloin päämääränä on hyvittää toiselle aiemmin 

saatu apu tai aiheutettu harmi. Prososiaalisella käytöksellä tarkoitetaan positiivisia 

sosiaalisen käyttäytymisen muotoja. (Bar-Tal 1976, 3.) Siihen liitetään usein tunnetilat 

empatia ja sympatia (Pulkkinen 2002, 87). Prososiaalisia käyttäytymismuotoja ja 

motiiveja ovat muun muassa lohduttaminen, auttaminen, pelastaminen ja jakaminen 

(Eisenberg 1982, 6–7 ). Täyttävätkö sisarusten mainitsevat prososiaalisen käytöksen 

muodot todella siihen liittyvät kriteerit? Kukaan ei maininnut vanhempien käskyistä 

auttaa sisarustaan, joten vapaaehtoisuuden näkökulman voisi nähdä toteutuvan. 

Toisaalta on vaikea sanoa, liittyykö siihen kuitenkin esimerkiksi kilpailu vanhemman 

huomiosta, ja onko toiminta siten täysin pyyteetöntä. Tutkimuksessani nämä 

prososiaalisen toiminnan kokemukset tulivat ilmi kiintymyksen kokemuksina. Bowlbyn 

(1988, 26−27) mukaan kiintymyskäyttäytyminen tyydyttyykin lohduttamisella tai 

huolenpidolla. Tutkimuksessani lapset kertoivat pyrkivänsä edistämään sisarussuhdetta 

tällaisen toiminnan kautta ja toisaalta kokivat sitä saadessaan kiintymystä sisarukseensa. 

Näyttäisikin siltä, että sisarusten välinen prososiaalinen käytös kuuluu kiintymystä 

vahvistaviin kokemuksiin.  

Sen sijaan sisaruskiintymystä heikentävinä tekijöinä tässä tutkimuksessa 

mainittiin sosiaalisen elämän eriytyminen, negatiiviset vuorovaikutus- ja 

käyttäytymismuodot sekä eroavaisuudet. Täten irrallisuus sisaruksesta näyttäisi liittyvän 

joko erilaisuuden tai ulkopuolisuuden tuntemuksiin tai sisaruksen huonoon kohteluun. 

Konfliktit ovat nousseet myös aiemmissa tutkimuksissa esiin sisarusten välisinä 

negatiivisina asioina. Dunnin ja Kendrickin (1982, 84) mukaan sisarussuhteelle on 

ominaista tappelu ja toisen tahallinen ärsyttäminen. Congerin ja Kramerin (2009, 7) 

tutkimuksessa sisarussuhteen negatiivisina ominaisuuksina esiin tuotiin vihamielisyys ja 

riitely. Puolestaan Weissin (1991, 66−67) mukaan kiintymystä on, vaikka 
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kiintymyskohde olisikin laiminlyövä tai loukkaava. Myös tutkimuksessani kävi ilmi, 

että negatiivisista asioista huolimatta sisarus nähtiin silti läheiseksi, lukuun ottamatta 

kahta poikkeustapausta. 

Huomionarvoista näihin liittyen on vanhemman rooli. Perhettä tulisikin tarkastella 

kokonaisuutena myös sisaruskiintymyksen kohdalla. Kiintymysmallit opitaan 

vanhemmilta ja toisaalta vanhemmat voivat toiminnallaan joko edistää tai vaurioittaa 

sisarusten välistä kiintymyssuhdetta. Epätasa-arvoinen kohtelu voi johtaa kilpailuun, 

mikä heijastuu etäisyyden kokemuksina sisaruksesta. McHale ym. (2006, 136) ovatkin 

sanoneet, että vanhempien suosiminen toista sisarusta kohtaan on yhteydessä sisarusten 

välisen kilpailun ja kateuden kasvuun sekä siten negatiivisiin seurauksiin heidän 

suhteessaan. Toisaalta Dunnin ja Plominin (1990, 94−95, 114) mukaan kilpailu 

vanhemman huomiosta voi olla hyvin tärkeä tekijä lapsen itsetuntemuksen ja 

emotionaalisuuden kehittymisen sekä muiden ihmisten ymmärtämisen kannalta. 

Vanhemmat voivat siis osittain vaikuttaa sisaruksiin kohdistuviin 

läheisyyskokemuksiin. Toisaalta osa etäisyyskokemuksiin liittyvistä tekijöistä, kuten 

temperamenttien kohtaamattomuus ja sukupuoliero, ovat vanhempien vaikutuspiirin 

ulottumattomissa.  

Pfoutsin (1976) mukaan sisarussuhteet ovat rasittavampia ja häilyväisempiä kuin 

muut ihmissuhteet niihin keskeisesti kuuluvan ambivalenttisen luonteen vuoksi (Pfouts 

1976, 200−204). Ambivalenttisuus tarkoittaa tunteiden kaksinaisuutta, jolloin on 

olemassa samanaikaisesti ristiriitaisia, vastakkaisia asenteita ja tunteita samaa henkilöä 

kohtaan. Ambivalenttiset tunteet pitävätkin sisällään samanaikaisesti sekä rakkautta että 

vihaa heijastaen siten sisäistä ristiriitaa. Sama henkilö voidaan siis nähdä sekä 

kielteiseksi että halutuksi. (Kalliopuska 2005, 18.) Tämänkin tutkimuksen perusteella 

sisarussuhde on luonteeltaan ambivalenttinen. Nimittäin yhdessäolo nähtiin tärkeäksi, 

mutta toisaalta mainittiin esimerkiksi konflikteja ja kontrollointia. Tutkimuksessani 

ambivalenttisuus tuli ilmi läheisyyden näkökulmasta. Prososiaalinen ja muu positiivinen 

käyttäytyminen sekä vuorovaikutus nähtiin läheisyyden kokemuksiin liittyviksi. Sen 

sijaan vastaavasti negatiivisia asioita pidettiin läheisyyskokemuksia heikentävinä. 

Coldwellin ym. (2005, 530−531) mukaan positiivisuus sisarussuhteessa onkin keskeistä 

ja heijastuu niin prososiaalisena käytöksenä kuin totaalisina käytöshäiriöinä. Puolestaan 

Brody ja Stoneman (1990, 192–195) toteavat, että sisarusten väliset konfliktit 

kuvastavat sisarussuhteen sisältävän enemmän positiivista tai neutraalia kuin 
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negatiivista käytöstä. Myös heidän mukaansa leikkimielisyys, solidaarisuus ja 

prososiaalisuus ovat yleisempiä kuin konfliktit. Esikoulu- ja kouluikäisinä 

sisarussuhteita leimaakin ambivalenttisuus. Tutkimustulokseni ambivalenttisuudesta saa 

siis tukea myös aiempien tutkimusten havainnoista. 

Onko tällainen tunteiden moninaisuus loppujen lopuksi myös se, mikä kuvastaa 

juuri kiintymystä sisarusten välillä? Kenties riidellessä tai sisaruksen toimintaa 

kontrolloitaessa on pyrkimys tehdä itsestään tärkeä sisarukselle tai saada hänet 

huomaamaan omat tarpeensa. Jos sisarus ei vastaa käytettävissä olon tarpeisiin, voi se 

purkautua riitana.  Toisaalta kiintymykseen oleellisesti liittyvä emotionaalisuus kokee 

kolahduksen, jolloin sisarusta ei pidetä kovin läheisenä tällaisissa tilanteissa.  

Vaikka eroperheet olivatkin tutkimuksessani edustettuna vähemmistönä, en halua  

sivuuttaa niitä pohdinnassani. Eroperheiden lapset viettivät yleisesti ottaen vähemmän 

aikaa keskenään kuin ydinperheiden lapset. Ääritapauksena eräässä perheessä sisarukset 

näkivät vain kerran kahdessa kuukaudessa viikonlopun verran. Tämä jättää jo yksistään 

suuren kysymyksen, mitä sisarussuhteelle tapahtuu. Kiintymyksen kokemukset ovat 

todennäköisesti erilaiset kuin toisen ääripään sisaruksilla, jotka viettävät päivittäin 

yhdessä 12 tuntia. Erillään olo ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suhde voisi säilyä 

läheisenä. Toisaalta elettäessä koko ajan sisaruksen rinnalla voi hänen merkitystään olla 

jopa vaikea tiedostaa. Ainsworth (1991, 38) kuitenkin toteaa, että läheisyys voi säilyä 

suhteen katkonaisuudesta huolimatta. Tällöin on kuitenkin oltava edes ajoittainen halu 

vakiinnuttaa läheisyyttä uudelleen. Pitkästä erillään olosta seuraa silti murhetta ja 

stressiä. Eroperheiden lasten kohdalla suhteeseen tuleekin katkonaisuutta ja erillään olo 

koettiin myös tässä tutkimuksessa negatiivisena asiana. Lapset eivät kuitenkaan tuoneet 

sisarukseen kohdistuvaa ikävää suoraan esille, mutta vanhemmat totesivat lastensa 

ikävöivän sisarustaan ja haluavan tavata toisiaan tilaisuuden tullen. Kiintymyssuhteen 

tulee kuitenkin olla muodostunut riittävän läheiseksi ennen erilleen joutumista. 

Nimittäin Rannikon (2008, 178) mukaan jos suhde on muodostunut riittävän läheiseksi 

ja intensiiviseksi, ei päivien tai viikkojenkin ero toistuvanakaan pysty heikentämään 

sidettä ja vierottamaan sisaruksia toisistaan. 

Eroperheiden lapset eivät siis kokeneet sisarusta kovin läheiseksi erillään 

ollessaan ja se voikin heikentää kiintymystä sisarukseen. Tällöin yhteinen aika voi jäädä 

hyvin vähäiseksi, jolloin kiintymystä rakennetaan muihin kiintymyskohteisiin. Samoin 

voi käydä sisaruksen poismuuton yhteydessä. Dunnin (1993, 56−57) mukaan 
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negatiiviset elämäntapahtumat voivatkin olla yhteydessä sisarussuhteen laatuun, kuten 

myös normatiiviset elämäntapahtumat. Tällaisten tapahtumien voi havaita vaikuttaneen 

sisarusten väliseen kiintymykseen joidenkin vastaajien kohdalla. Tutkimuksessa tuli 

esille myös tapauksia, joissa suhde vanhempaan näytti voimistuneen sisaruksen muualla 

asumisen johdosta. Toisaalta sama ilmiö oli havaittavissa myös vanhempien kohdalla 

kiintymyskohteina. Tällöin sisarus saattoikin olla tärkeämpi kiintymyskohde kuin isä tai 

äiti.  

Rannikko (2008, 186) on nostanut esiin huolen sisarusten sijoittelusta 

avioerotilanteissa. Näissä tilanteissa tulisi hänen mukaansa pystyä turvaamaan 

sisarusten mahdollisimman paljon yhdessä viettämä aika, sillä isosisaruksen läsnäolo 

pikkusisarukselle voi olla hyvin tärkeää sosiaalisen kehityksen kannalta. Sisarusten 

yhdessäoloon tulee kiinnittää huomiota ja sitä tulee tukea. Myös tässä tutkimuksessa 

yksi äiti toi esiin vanhempien merkityksen lasten sisarussuhteen ylläpitäjänä. 

Tutkimukseni antoikin viitteitä siitä, että sisarukset kokevat tarvetta olla lähellä toisiaan. 

Tällainen läsnäolon tarve voidaan rinnastaa kiintymyssuhteisiin kuuluvaan käytettävissä 

olemiseen.      

Lisäksi tämä tutkimus osoitti, että sisarukset ovat toisilleen tärkeitä kohteita 

läheisyyden suhteen vanhempien ohella. Tutkimuksessani havaittiin, että vanhempien ja 

sisarusten roolit läheisyyskohteina ovat erilaiset. Sisarukset nähtiin tärkeinä erityisesti 

kumppanuustarpeissa, kun taas vanhempiin kohdistuivat suuremmat odotukset 

huolenpitäjinä. Sisarusten välinen suhde näyttäytyi puolestaan tasavertaisena 

kaverisuhteena. Myös Kerns ym. (2006, 1, 8−10, 17−18) havaitsivat tutkimuksessaan 

lasten kääntyvän vanhempiensa puoleen täyttääkseen kiintymystarpeensa (mm. sairaus, 

pelko, suru) 85−98 % ajasta ja ikätovereiden puoleen kumppanuustarpeissa (leikki, 

jakaminen, salaisuudet) 74−94 % ajasta. Puolestaan Seibert ja Kerns (2009, 347−348, 

350−355) huomasivat tutkimuksessaan lasten kohdistavan turvaperustaisen käytöksensä 

toisinaan sisaruksiaan kohtaan. Erityisenä vastauksista kävi ilmi myös rooliero. 

Sisaruksen nähtiin olevan samassa asemassa perheessä, mutta vanhemmat ovat aikuisia 

ja auktoriteetteja lapsille. Joihinkin kiintymysmääritelmiin on liitetty vaatimus itseä 

pätevämmästä henkilöstä kiintymyskohteena, kuten Bowlbyn (1973; 1988) määritelmät. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisikin siltä, että läheisyystarpeet kohdistuvat 

nimenomaan itseä pätevämpään henkilöön eli vanhempiin. Siitä huolimatta myös 

sisaruksia pidettiin tärkeinä ja heihinkin kohdistui läheisyystarpeita. Tulokseni on 



92 

 

yhtenevä myös Mayselessin (2005, 8) havainnon kanssa siitä, että lapsi voi luottaa 

yhteen kohteeseen, esimerkiksi ystävään, tietyssä avun tarpeessa, ja toisenlaisten 

ongelmien yhteydessä kääntyä toisen ihmisen, kuten isosisaruksen, puoleen. Nimittäin 

tutkimukseni antoi ymmärtää, että niin sisaruksia kuin vanhempia tarvitaan 

läheisyystarpeissa. 

Tutkimusaineistosta nousi myös sisarusläheisyyden vaihtelua kuvaavia ns. 

ääriesimerkkejä. Näistä tyypeistä ykkönen ja kakkonen ovat aineiston pohjalta 

rakennettuja yhdistelmäkuvauksia. Äärityyppi ykköselle eli sisaruskiintyjälle ominaisia 

kuvailevia sanoja ovat yksinäinen, rakas, tärkeä, tylsä, tuttu, läheinen, mukava, huoli, 

automaattinen ja vastuu. Näistä muutamista sanoista käy ilmi sisarusten välinen lämmin 

suhde, jossa läheisyys on vahvaa. Sisarus nähdään tällöin tärkeäksi ja erillään oloa 

hänestä vierastetaan. Sen sijaan äärityyppi kakkosta eli sisarusirtautujaa kuvaavat 

puolestaan sanat riitely, idiootti, ei sillä väliä, ei ole kotona, ei nähdä ja ei tehdä. Nämä 

sanat paljastavat suhteen olevan etäinen ja riitaisa. Sisaruksen läsnäololle ei ole tällöin 

suurta tarvetta, jolloin myös läheisyys on heikkoa. Tyypit 1 ja 2 ovat aineiston 

äärityyppejä eli näissä läheisyyden voimakkuus on viety aineiston pohjalta 

äärimmilleen. Tosin muutamat kuvaukset sisälsivät vain läheisyyttä tai etäisyyttä 

ilmentäviä kuvauksia. Suurin osa tapauksista sijoittui kuitenkin näiden kahden 

ääritapauksen välille. Eli heidän sisarussuhteitaan leimaavat ambivalenttiset piirteet.   

Dunnin (1984, 22−24) mukaan monien pienten lasten ja heidän sisarustensa välillä 

on ystävällinen side. Yhdessä toimiminen korostuu etenkin ahdistavissa tilanteissa. 

Käsitettä kiintymys (suhde, joka tarjoaa turvallisuusperustan toiselle, häntä kaivataan 

poissa ollessa ja käytetään luottamuksen ja turvallisuuden lähteenä) voidaan käyttää 

sisaruksienkin väliselle siteelle, mutta ei kaikissa perheissä. Äärityyppieni tapauksissa 

näyttäisi siltä, että äärityyppi 1 voisi täyttää Dunnin esittämän kiintymysmääritelmän eli 

heidän välillään voisi sanoa olevan kiintymystä. Sen sijaan äärityyppi 2 ei sisällä mitään 

Dunnin esittelemiä kiintymysominaisuuksia eli heidän välillään ei näyttäisi olevan 

kiintymystä. 

Sen sijaan äärityypit 3 ja 4 ovat aineistosta löytyneitä todellisia perhetapauksia, 

jotka ilmaisevat perheittäin tarkasteltujen vastausten ääripäitä. Tyyppi kolmonen on 

sisaruskiintyjäpari, joiden suhdetta kuvaavat sanat enemmän aikaa, yhteisiä 

harrastuksia, yksinäistä, kuivaa, tekemisen puute, apu, ymmärtäjä, kaveri, ikävä, riitely, 

idoli ja puolustaminen. Aivan kuten äärityyppi ykkösenkin kohdalla voidaan 
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sisaruskiintyjäparin suhteen sanoa olevan läheisyydeltään voimakas ja suhteen lämmin. 

Tässä kuvauksessa esille nousi kuitenkin lisäksi vastavuoroisuus ja riidat. Äärityyppi 3 

edustaakin tyypillisintä tapausta aineistossa. Sen sijaan äärityyppi 4 on puolestaan 

sisarusirtautujapari, jota kuvaavat sanat vähän yhteistä aikaa, erillään, riidat, loukkaus, 

luottamuspula, pelko, kivempaa ilman, läheinen ja kahdestaan. Nämä sanat antavat 

ymmärtää läheisyyden olevan heikkoa.  Äärityyppi 4 sisälsi kuitenkin myös hieman 

lämpöä kuvaavia ilmauksia toisin kuin äärityyppi 2. Muiden perheiden sisarusparit 

omasivat sekä äärityypin 3 ja 4 ominaisuuksia, mutta painottuen äärityypin 3 

kuvauksiin. 

Myös äärityyppi 3 näyttäisi täyttävän Dunnin (1984) kiintymysmääritelmän, 

vaikka siihen mainittiinkin kuuluvan riitoja. Sen sijaan äärityyppi 4 sisältää 

kiintymykselle vastakkaisia kuvauksia, kuten pelko ja luottamuspula osoittavat. Tyyppi 

nelosen kohdalla voi havaita sisarusten välisen negatiivisen tapahtuman vaikuttaneen 

heidän läheisyyden heikkenemiseen. McConnell ja Moss (2011, 73) toteavatkin 

negatiivisten elämäntapahtumien olevan voimakkaimpia ennustajia tarkasteltaessa 

kiintymyssuhteen muuttumista turvattomaksi. Tässä ei voida tehdä päätelmää siitä, 

ovatko äärityyppi nelosen sisarukset turvattomasti kiintyneitä. Kuitenkin heidän 

välillään oleva luottamuspula on mahdollisesti luonut turvattoman kiintymysmallin 

juuri heidän välilleen.  

Ylipäätään nämä äärityypit osoittavat sisarusten välisten läheisyyssuhteiden 

olevan hyvin vaihtelevia. Tämä havainto saa tukea Edwardsin ym. (2006, 1−2) 

väitteestä, että jotkut tuntevat sisaruksensa läheisiksi, toisilla taas on melko vaisu suhde 

tai vain hieman merkitsevä emotionaalinen side sisaruksiinsa. Tämän tutkimuksen 

pohjalta ei voida sanoa, mistä tämä vaihtelu sisarusten välisessä läheisyydessä johtuu. 

Sen selvittäminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta ymmärrys perhesuhteista syvenisi. 

 

7.2 Tutkimuksen anti  

 

 

Tämä tutkimus on valaissut minua sisarussuhteista ja auttanut ymmärtämään niitä  

syvällisemmin. Uskon, että myös tutkimukseen osallistuneet lapset ja aikuiset tarttuivat 

välillä itsestään selvältäkin tuntuviin sisarussuhteisiin edes hetken syvällisemmin. 

Tutkimuksen tekeminen ja sisarussuhteisiin perehtyminen osana perhekontekstia ovat 
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nähdäkseni tarjonneet minulle myös lisäeväitä tulevaan työhöni luokanopettajana. 

Seuraavaksi pohdin tarkemmin, mitä tästä tutkimuksesta jäi käteen. Lisäksi tarkastelen 

tutkimukseni heikkouksia ja vahvuuksia.  

Ainsworthin ym. (1978, 307−308) mukaan olisi tärkeää tutkia lasten suhteita 

sisaruksiinsa kiintymyksen liittyen. Edwards ym. (2006, 3) ovat puolestaan todenneet 

lasten oman äänen ja näkemysten puuttuvan sisarussuhdetutkimuksissa. Tässä 

tutkimuksessa näihin puutteisiin tieteen kentällä on pyritty vastaamaan. Tutkimuksessa 

onnistuttiin tuomaan lasten omia näkemyksiä esille ja saatiin uutta tietoa sisarusten 

välisistä kiintymyssuhteista. Näin ollen tutkimuksen vahvuutena voi pitää uuden 

tutkimustiedon tuomista vähän tutkituille alueille. Tutkimukseni vahvuuksiin kuuluu 

myös uudenlaisten tutkimusmenetelmien käyttäminen sisaruskiintymyksen tutkimiseen. 

Ainakaan tiedettävästi keskilapsuusikäisiltä lapsilta ei ole pyydetty aiemmin 

kokemuksia sisarusten välisistä kiintymyssuhteista avoimia kysymyksiä sisältävällä 

kyselylomakkeilla ja kirjoitelmilla. Myös kahdella eri menetelmällä tuotettujen 

aineistojen yhdistämistä eli triangulaatiota voi pitää vahvuutena. Sen voi nähdä 

monipuolistavan kuvaa tutkimuskohteesta. Useammalla menetelmällä voidaan 

mahdollisesti parantaa luotettavuusvirheitä. (Eskola & Suoranta 2008, 68−69). 

Tutkimuksen vahvuutena voi menetelmätriangulaation ohella pitää aineistonkeruuta 

sekä lapsilta että vanhemmilta. Heidän antamansa vastaukset olivat pääsääntöisesti 

samansuuntaisia lasten kanssa, joten tätä voidaan pitää tutkimuksen luotettavuutta 

lisäävänä tekijänä. Lisäksi tämän tutkimuksen vahvuutena voi pitää kahden eri teorian 

yhdistämistä, sillä tutkimukseeni kuului myös teoriatriangulaatiota eli aineistoa tulkittiin 

kahdella teorialla (Eskola & Suoranta 2008, 69).  

Vahvuutena voi pitää sitäkin, että tutkimuksessa onnistuttiin saamaan vastaus 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimus tuotti kirjoitelmien ja lomakekyselyiden 

avulla tietoa lasten kokemuksista kiintymyssuhteista sisaruksiinsa. Lapset kertoivat 

asioita, joissa läheisyys ilmenee tai ei ilmene. Tällaista kokemuksiin perustuvaa tietoa 

on hyvin vähän saatavilla entuudestaan, sillä aiemmat tutkimukset 

sisaruskiintymyksestä ovat keskittyneet testaamaan kiintymystyylejä tai 

kiintymyskohteita kiintymyshierarkiassa. Esimerkiksi Kerns ym. (2005, 51) esittelevät 

8−12-vuotiaiden tutkimiseen käytettyjä kiintymyksen tutkimusmenetelmiä, joita ovat: 

IPI eli tärkeiden ihmisen haastattelu, AFI eli kiintymyskohdehaastattelu, 

turvallisuusskaala, välttelevä ja huolestunut skaala, nukketarina, erillään olon 
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vastustamistesti, kiintymyshaastattelu lapsuudesta ja nuoruudesta, perhe ja ystävä 

haastattelu sekä perhepiirrokset. 

Sen sijaan tämän tutkimuksen heikkouksiin kuuluvat tutkimusmenetelmät, mitkä 

edellä mainitsin tutkimuksen vahvuudeksi. Käyttämällä kahta erilaista menetelmää 

saatiin hieman erilaista tietoa. Toisaalta kahden erilaisen menetelmän käyttö oli 

heikkous siinä mielessä, että kaupunkilais- ja maalaislasten vastaukset tulivat erilaisilla 

menetelmillä. Eroja ei kuitenkaan ollut havaittavissa asuinpaikan suhteen. Toinen 

menetelmiin liittyvä heikkous liittyi niiden soveltamiseen lapsille. Nimittäin avoimet 

kysymykset vaikuttivat olevan lapsille ehkä sittenkin liian vaikeita, vaikka ennen 

varsinaista tutkimusta kysyin muutaman tuttava lapsen mielipidettä kysymyksistä. 

Heidän mielestään ne olivat sopivia ja he ymmärsivät mielestäni kysymykset. Toisaalta 

on muistettava, että tutkijan silmissä lyhyinä näyttäytyvät vastaukset, ovat ikätasolle 

ominaisia. Harvalla viides- ja kuudesluokkalaisella on taitoa kirjoittaa pitkiä ja 

analyyttisiä vastauksia. Kaijanaho (1987, 290) havaitsikin tutkimuksessaan, että 6. 

luokkalaisten tekstit olivat selkeästi lyhyempiä ja sisällöltään niukempia kuin 9. 

luokkalaisten ja lukion 3. luokkalaisten. Lisäksi 6. luokkalaisten tekstit keskittyivät 

jonkin hyvin rajatun asian käsittelyyn. Tässä iässä asioiden käsitteellistäminen onkin 

vielä aluillaan. Lähtökohtani tälle tutkimukselle oli kuitenkin selvittää nimenomaan 

keskilapsuusiässä olevien lasten ajatuksia sisarussuhteista, joten en vastoinkäymisistä 

huolimatta halunnut kohdentaa tutkimusta yläkoulu- tai lukioikäisiin lapsiin. 

Lomakekyselyyn kohdistui myös toinen ongelma, vastauskato. Vallin (2010, 108) 

mukaan kyselylomake ei saa olla liian pitkä, jotta siihen jaksetaan vastata huolellisesti. 

Tutkimukseni kohdalla voikin miettiä, oliko kyselylomake liian pitkä. Monisivuinen 

lomake, jossa oli lähinnä avoimia kysymyksiä, vaati vastaajalta motivaatiota osallistua 

tutkimukseen. Vastauksia ei kertynytkään niin paljon kuin odotin. Toisaalta mielestäni 

lomakkeen palauttaneet olivat vastanneet siihen hyvin.   

Vaikutti myös siltä, että tutkimusaihe osui lapsilla liian lähelle. He elävät 

sisarustensa ympäröimänä enemmän tai vähemmän, mutta eivät ajattele sitä sen 

syvällisemmin. Sisarukset ovat osa arkea. Niinpä heidän olemassaoloaan ei tarvitse 

kyseenalaistaa. Tämä kävi ilmi valvoessani kirjoitelmia, jossa useampi lapsia sanoi, 

ettei osaa kuvitella millaista elämä olisi ilman sisarusta. Tämä kuvastaa sitä, että 

kiintymystä sisarukseen ei osata keskilapsuusiässä vielä eritellä kovin tarkasti, mutta 

sisarus nähdään siitä huolimatta tärkeänä osana omaa elämää. Tutkimukseni haasteena 
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voi pitää niin ikään kiintymyksen käsitettä. Käsite on moniulotteinen eikä sitä ollut 

mahdollista kysyä lapsilta suoraan. Tämä on osaltaan voinut vääristää tutkimustuloksia. 

Tutkimukseni ei voidakaan sanoa tuottaneen tuloksia kiintymyksestä, vaan 

läheisyydestä. Tutkimustulokseni näyttävät täyttävän kiintymyksen kriteerejä, joten 

läheisyyskokemusten voi nähdä antavan viitteitä keskilapsuusikäisten 

kiintymyskokemuksista. Saadun aineiston pohjalta ei voida kuitenkaan luotettavasti 

sanoa, että kyseessä olisi nimenomaan kiintymys. Tämän vuoksi käytänkin käsitettä 

läheisyys tulosteni ja johtopäätösten suhteen. 

Mielestäni aineiston sisäisessä validiteetissa onnistuttiin hyvin, sillä tutkimuksella 

saatiin esille lasten ja aikuisten kokemuksia sisarusten välisistä läheisyyssuhteista 

keskilapsuudessa. Ulkoisen validiteetin onnistumisen arvioiminen on sen sijaan 

vaikeampaa, koska sisarusten väliset läheisyyssuhteet ovat ainutlaatuisia. Ne ovat 

monien tekijöiden summa, joten kaiken kattavien totuuksien muotoileminen ei ole 

mahdollista. Toisaalta tutkimuksissa nousi esiin joitakin piirteitä, jotka pätevät 

todennäköisesti yleisemminkin sisarusten välisiin läheisyyssuhteisiin keskilapsuudessa. 

Nimittäin nämä piirteet olivat samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa havaitut, 

mutta tällä kertaa ne tulivat esille kiintymyksen näkökulmasta. Fenomenologisessa 

tutkimuksessa aineistolla ei ole kuitenkaan tarpeen ruveta kilpailemaan, vaikka 

tutkimuskohteiden pieni määrä ei tuokaan koko kokemuksen vaihtelevuutta esiin. 

(Virtanen 2006, 171−172.) Moilasen ja Räihän (2010, 65) mukaan ”yleistämiseen liittyy 

läheisesti koskettavuus”. Teeman ollessa tärkeä ihmiselämälle on se koskettava. Tässä 

tutkimuksessa tutkittiin yksittäisten ihmisten kokemuksia. Kokemukset sisarussuhteista 

ja kiintymyksestä ovat tärkeitä ihmiselämän kannalta. Näin ollen tutkimukseni annin voi 

nähdä olevan koskettava, vaikka tulokset eivät olekaan yleistettävissä. Tutkimustulokset 

tarjoavat kuitenkin katsauksen siihen, miten lapset kokevat sisarusten välisen 

läheisyyssuhteen keskilapsuudessa. Sen sijaan reliabiliteetin suhteen on mielestäni 

onnistuttu tarkan tutkimusraportoinnin kautta, mikä mahdollistaa tutkimuksen 

mahdollisimman tarkan toistettavuuden. Lisäksi olen pyrkinyt aineiston analyysissä ja 

tulkinnoissa vaalimaan huolellisuutta ja tarkkuutta mahdollisimman hyvin. Niin ikään 

tutkimuksessani on pyritty vaalimaan hyviä tutkimuseettisiä käytänteitä 

mahdollisimman hyvin. 
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7.3 Tutkimuksen anti käytännölle  

 

 

Tehdessäni tätä tutkimusta olen saanut useammassakin opettajanhuoneessa aikaan 

ihmetystä aihevalinnallani. Muutamat opettajat ovat tyrmänneet aiheeni, koska aiheesta 

ei heidän mielestään ole hyötyä luokanopettajan työssä. Tässä luvussa pyrinkin 

vastaamaan siihen, mitä hyötyä tästä aiheesta ja näistä tutkimustuloksista on 

kasvatusalan ammattilaiselle ja erityisesti luokanopettajalle. 

  Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödyllistä tietoa sekä vanhemmille että 

kasvatusalan ammattilaisille. Päiväkodissa tai koulussa ei välttämättä aina osata 

yhdistää lapsen vuorovaikutus- ja käyttäytymismuotoja sisarukseen. Sisarusten merkitys 

toisilleen kiintymyskohteina tulisi kuitenkin muistaa myös ohjatessa vanhempia 

esimerkiksi koulunkäynnin suhteen. Vanhempainvartissa tai erityisesti käytösongelmien 

yhteydessä voisi olla paikallaan kysyä, millainen suhde lapsella on sisarukseensa. Sen 

hetkinen myllerrys sisarussuhteessa saattaa purkautua koulussa luokkatovereiden 

seurassa tai välitunnilla oman sisaruksen kanssa. Myös esimerkiksi pettymyksen tunteet 

koulumenestykseen liittyen voivat selittyä sisarusten välisellä suhteella, jos suhdetta 

leimaa kilpailullisuus ja halua saada sitä kautta vanhemman huomiota. Sisarusten välisiä 

kiintymyssuhteita on siis tarpeen tuntea sekä vanhempana että kasvatusalan 

ammattilaisena.  

 Luokanopettajana tutkimustuloksia voisi hyödyntää myös opetuksessaan useissa 

eri oppiaineissa. Esimerkiksi uskonnon tunnilla voidaan jutella sisarussuhteista ja pohtia 

niiden luonnetta sekä merkitystä lapsen elämässä. Tämä tutkimus osoitti sisarusten 

olevan toisilleen tärkeitä läheisyyskohteita. Sen vuoksi asiaa ei tulisikaan unohtaa 

käsiteltäessä ylipäätään lapselle tärkeitä ihmissuhteita. Huomiota saavat äiti-, isä- ja 

kaverisuhteet, mutta sisarussuhde saatetaan unohtaa. Myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 131, 134, 141−145, 162) 

mainitaan muutamia kohtia, joiden mukaan ihmissuhteita ja perheeseen liittyviä asioita 

tulee käsitellä osana opetusta. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon keskeisiin sisältöihin 

kuuluu ihmissuhteiden käsittely läpi peruskoulun otsikon ”Ihmissuhteet ja moraalinen 

kasvu” mukaan. Niin ikään evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen vuosiluokilla 

1−5 kuuluu keskeisenä sisältönä ”Arvokas ja ainutlaatuinen elämä” mukaisesti perhe-

elämän käsittelyä. Lisäksi historian opetuksessa vuosiluokilla 5−6 huomioidaan perhe 
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keskeisen sisällön ”Oma juuret ja historiallinen tieto” osana.  Kotitalouden keskeisissä 

sisällöissä vuosiluokille 7−9 mainitaan puolestaan ”Perhe ja yhdessä eläminen”. Myös 

terveystiedon keskeisissä sisällöissä vuosiluokille 7−9 osiossa ”Kasvu ja kehitys” 

mainitaan ”Perhe ja sosiaaliset suhteet”. Sisarussuhteet ovat ihmissuhteita ja keskeinen 

osa perhettä, joten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat opettajia 

huomioimaan ne osana opetustaan. Ottamalla huomioon sisarussuhteet eri oppiaineissa 

voi uskoakseni rikastuttaa lasten elämää. Tällöin oppilaan itseymmärrys kasvaa ja 

samalla käsitys ihmissuhteista laajenee. Vaikka kaikilla oppilailla ei olisikaan 

sisaruksia, voisi sosiaalisiin suhteisiin liittyviä taitoja käydä lasten kanssa läpi 

sisarussuhteiden kautta. Etenkin esi- ja alkuopetuksessa toisten lasten kanssa 

toimiminen voi tuottaa vaikeuksia. Tällöin viittaukset sisarussuhteessa toimimiseen 

voisivat tarjota apuja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Sisarussuhteen ainutlaatuisuuden 

vuoksi, ja sen merkityksellisyyden vuoksi lapselle tulisikin tarjota mahdollisuus pohtia 

ohjatusti suhdetta sisarukseensa koulussa. 

Kasvatusalan ammattilaisena on myös hyvä jäädä pohtimaan, miksi tämän 

tutkimuksen perusteella kouluun liittyvä toiminta nähtiin sisarusten välistä 

kiintymyssuhdetta heikentävänä tilanteena. Toisaalta on luonnollista, että lapset eivät 

vietä koulussa sisarustensa kanssa paljon aikaa. Lapsen täytyy rakentaa ympärilleen 

uusia sosiaalisia suhteita, ja sisarukset ovat eri vuosiluokalla. Tuleeko sisarusten kokea 

toisensa irrallisiksi koulussa? Vai voisiko opettajana pyrkiä vahvistamaan sisarusten 

välisiä kiintymyssuhteita esimerkiksi sisarusaiheisten kotitehtävien muodossa tai 

järjestämällä teemapäiviä sisarusaiheella? Ongelmana aiheen käsittelylle on toki se, ettei 

kaikilla ole sisaruksia. Toisaalta onko opettajana edes oikeutta puuttua oppilaidensa 

perhesuhteisiin tällaisten harjoitusten muodossa? 

7.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

 

Jatkossa sisarusten välisiä kiintymyssuhteita voisi lähteä tutkimaan käyttämällä erilaisia 

aineistonkeruumenetelmiä. Tutkimalla samaa ilmiötä haastattelemalla voisi syventää 

ymmärrystä sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Tutkimuksessani saatiin selville, 

millaisissa asioissa ja tilanteissa nämä kokemukset ilmenevät. Sen sijaan tulevissa 

tutkimuksissa voisi haastatteluiden kautta yrittää päästä paremmin kiinni siihen, mistä 

nämä kokemukset syntyvät. Sisarusten välisten kiintymyssuhteiden tutkiminen 
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määrällisenä tutkimuksena voisi olla myös kiinnostavaa. Nähdäkseni tässä vaiheessa 

tarvittaisiin kuitenkin haastattelun kaltaista tietoa ennen kuin mittarit osattaisiin 

rakentaa kattavasti. 

Hyvin ajankohtainen puheenaihe mediassa on ollut kotihoidontuki. On keskusteltu 

siitä, pitäisikö lasten saada olla kotona hoidossa vai viedä heidät päiväkotiin jo varhain.   

Asiaa pohdittiin esimerkiksi 26.2.2013 esitetyssä Ajankohtaisen Kakkosen ”Äidit 

töihin!” -teemaillassa. Myös Rannikon (2008, 126) mukaan lasten vieminen 

päivähoitoon jo hyvin varhain on huolenaihe. Tällöin yhteinen aika perheenjäsenten 

kanssa jää vähäiseksi pienen lapsen rakentaessa läheisimpiä ihmissuhteitaan. 

Nähdäkseni voisikin olla kiinnostavaa selvittää, millaisia eroja olisi havaittavissa 

sisarusten välisissä kiintymyssuhteissa riippuen siitä, kauanko lapsi on saanut olla 

kotona varhaisvuosina yhdessä sisaruksensa kanssa. Mielenkiintoista olisi ylipäätään 

tutkia, miten kotona käytetty hoitoaika on yhteydessä kiintymyskohteiden välisen 

kiintymyksen voimakkuuteen. 

Lisäksi olisi tärkeää tutkia eroperheiden lapsia ja heidän kokemuksiaan 

muutoksista, joita sisarussuhteessa tapahtuu perherakenteiden muuttuessa. 

Kiintymyskohteiden verkosto joutuu tällöin myllerrykseen. Olisi tärkeää saada tietoa 

siitä, miten ja mistä tekijöistä johtuen kiintymys säilyy tai hajoaa tällaisissa tilanteissa 

tiettyihin kiintymyskohteisiin. 

Niin ikään jatkossa voisi tutkia tarkemmin sisarusten välisten kiintymyssuhteiden 

äärityyppejä ja selvittää tarkemmin niihin kuuluvia ominaisuuksia sekä syitä 

eroavaisuuksille. Kehittämällä tällaisia luokitteluja pidemmälle ja luotettavimmiksi 

suuremmalla aineistolla saataisiin uusia keinoja perhesuhteiden ymmärtämiseen.      

Toin tässä esille vain muutaman näkökulman, joita tulevissa tutkimuksissa voisi 

tarkastella sisaruskiintymyksestä. Joka tapauksessa aiheessa riittää vielä paljon 

tutkittavaa, koska siitä tiedetään hyvin vähän. Niin ikään haastetta riittää 

tulevaisuudessa tutkimusmenetelmien kehittämisessä, sillä keskilapsuusikäisten lasten 

tutkimiseen suunniteltuja ja testattuja menetelmiä on hyvin vähän. Siitä huolimatta 

sisaruskiintymystä olisi tärkeää tutkia jatkossakin erityisesti keskilapsuusikäisiin lapsiin 

painottuen, koska tällaista tutkimustietoa on saatavilla hyvin vähän. 
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9 LIITTEET 

 

 

LIITE 1    TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE 
 

Hei, 

 

Opiskelen luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja teen kasvatustieteen pro gradu -

tutkielmaani sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Tutkimuksellani pyritään 

selvittämään, millaisena lapset ja vanhemmat näkevät sisarusten välisen 

kiintymyssuhteen, sekä kuinka merkityksellinen tämä suhde on lapsille. 

 

Tutkielmaani varten teen tämän kyselyn, johon minulla on koulunne rehtorilta lupa. 

Tämän saatekirjeen ohessa saatte kotiinne kolme kyselylomaketta. Niistä yksi on 

tarkoitettu Teille vanhemmille ja loput kaksi lapsillenne. Lasten kyselylomakkeeseen 

vastaavat lapsi, jonka mukana nämä lomakkeet ovat tulleet kotiin sekä yksi hänen 

sisaruksistaan. Kumpikin heistä vastaa siis itsenäisesti kyselyyn. Lomakkeisiin ei 

tarvitse merkitä nimiä, joten vastaukset ovat täysin anonyymejä. Lomakkeiden 

yläkulmasta löytyvä koodi on ainoastaan kyselyiden jatkokäsittelyä varten. 

 

Vastattuanne kyselyyn toivon Teidän palauttavan kyselylomakkeet yhdessä nipussa 

klemmarilla tai niitillä yhdistettynä.  Lomakkeet tulee palauttaa lapsen (joka toimitti 

kyselyn kotiin) mukana kouluun luokanopettajalle____________________ mennessä. 

Vastausaikaa on siis yksi viikko.   

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaan mielelläni. 

 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ja yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

 

Teija Lampinen   FT Kaili Kepler-Uotinen  

teija.o.lampinen@student.jyu.fi  Tutkimuksen ohjaaja 

p. xxxxxxxx    kaili.kepler-uotinen@jyu.fi 



111 

 

LIITE 2    KYSELYLOMAKE LAPSILLE 

KYSELY 

Kysymyksissä 1.−4. ympäröi tai merkitse numerolla seuraavat sinua koskevat tiedot.  

 

1. Olen  tyttö                   poika  

 

2. Ikä:_____________________ vuotta 

 

3. Olen tähän tutkimukseen vastaavista sisaruksista  

nuorempi    vanhempi 

4. Kuinka monta vuotta sinulla ja sisaruksellasi on ikäeroa? 

___________________ 

Kerro kysymyksissä 5.−13. mahdollisimman paljon. 

 

5. Millaisissa asioissa koet sisaruksen sinulle läheiseksi? Miksi? Mainitse ainakin 
kuusi asiaa.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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6. Millaisissa tilanteissa koet sisaruksen sinulle läheiseksi? Miksi? Mainitse 

ainakin kuusi tilannetta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Millaisissa asioissa sisarus ei ole kovin läheinen sinulle? Miksi? Mainitse 
ainakin kuusi asiaa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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8. Millaisissa tilanteissa sisarus ei ole kovin läheinen sinulle? Miksi? Mainitse 

ainakin kuusi tilannetta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Miten äidin läheisyys eroaa sisaruksesi läheisyydestä? Miksi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 



114 

 

10. Miten isän läheisyys eroaa sisaruksesi läheisyydestä? Miksi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Onko sinun ja sisaruksesi välinen suhde muuttunut vauvaiästä tähän päivään? 
Millaisia muutoksia olet havainnut? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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12. Mitä teen sisarussuhteen eteen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. Millaista sinun elämäsi olisi, jos sinulla ei olisi sisarusta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tarkista vielä, että vastasit jokaiseen kysymykseen.  

Lämmin kiitos vastauksistasi! 
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LIITE 3   KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE  

KYSELY 

 

1. Kyselyyn osallistuvat sisarukset ovat toisilleen (rastittakaa): 

täyssisaruksia (lapsilla on samat biologiset vanhemmat)   

sisarpuolia (sisaruksilla on yksi yhteinen biologinen vanhempi)  

uussisaruksia (ei-biologisesti keskenään sukua olevat sisarukset, joiden 
vanhemmilla on keskenään suhde) 

2. Kyselyyn osallistuvien lasten sisarusroolit ovat kaikkien sisarustensa joukossa 
(ympäröikää kaksi): 

esikoinen keskimmäinen kuopus 

 

3. Perheessämme on yhteensä____________________ lasta. 

4. Sisarukset viettävät aikaa yhdessä päivittäin 

keskimäärin____________________ tuntia.  

 

Seuraavaksi esitetään avoimia kysymyksiä. Vastatkaa niihin mahdollisimman paljon 
kertomalla, miten Te näette kyselyyn vastaavien lastenne välisen sisarussuhteen. Mikäli 
Teillä on useampia lapsia, voitte halutessanne vertailla tutkimukseen osallistuvaa 
sisarusparia heihin. 

5. Millaisia positiivisia asioita sisarusten välillä ilmenee? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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6. Millaisia negatiivisia asioita sisarusten välillä ilmenee? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Miten läheisyys ilmenee sisarusten välillä? Millaisissa tilanteissa se ilmenee? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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8. Miten sisarusten välinen etäisyys ilmenee? Millaisissa tilanteissa se ilmenee? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Miten sisarusten välinen läheisyys eroaa Teidän ja lapsenne välisestä 
läheisyydestä? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Millaisia muutoksia sisarusten välisessä suhteessa on tapahtunut vauvaiästä 

nykypäivään? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet muutoksiin? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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11. Millaisia yhteisiä rutiineja ja toimintoja sisaruksilla on?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Mitä haluaisitte vielä kertoa lastenne välisistä sisarussuhteista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

jatkuu 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tarkistakaa vielä, että vastasitte jokaiseen kysymykseen.  

Lämmin kiitos vastauksistanne! 
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LIITE 4    TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE 
                  

Hyvät huoltajat! 
 
 
Opiskelen luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja teen kasvatustieteen pro gradu -
tutkielmaani sisarusten välisistä kiintymyssuhteista. Tutkimuksellani pyritään 
selvittämään, millaisena lapset ja vanhemmat näkevät sisarusten välisen 
kiintymyssuhteen, sekä kuinka merkityksellinen tämä suhde on lapsille. Olen pyytänyt 
koulunne rehtorilta luvan tutkimuksen tekemiselle ja nyt lähestynkin Teitä. 
 
Kerään tutkimusaineistoani lapsenne luokasta kirjoitelmilla. Lapset kirjoittavat 
oppitunnin aikana aineen otsikolla ”Minun ja sisarukseni välinen suhde”. 
Kirjoittamisen tueksi annan muutamia apukysymyksiä. Kirjoitelman lisäksi lapset 
vastaavat muutamaan taustakysymykseen.  
 
Käsittelen kaikkia tutkimustani varten saatuja tietoja täysin luottamuksellisesti. Tulosten 
raportointi tapahtuu nimettömänä, ja muutenkaan yksittäisiä henkilöitä ei voida 
välittömästi tunnistaa. Lapsenne nimeä kysytään ainoastaan siitä syystä, jotta voin 
varmentaa ketkä lapsista saavat osallistua tutkimukseen.    
 
Pyydän lupaa käyttää lapsenne kirjoitelmaa taustakysymyksineen anonyymisti 
tutkimusaineistona. Toivon, että palautatte alla olevan tutkimuslupalapun lapsenne 
mukana X:lle mahdollisimman pian, viimeistään______________________.   
 
 
Mikäli Teillä herää kysymyksiä tutkimukseeni liittyen tai haluatte tietää lisää, vastaan 
mielelläni. 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ja yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 
 
Teija Lampinen   FT Kaili Kepler-Uotinen  
teija.o.lampinen@student.jyu.fi  Tutkimuksen ohjaaja 
    kaili.kepler-uotinen@jyu.fi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   TUTKIMUSLUPA 
 

Oppilaan nimi: 
____________________________________________________________  
 

Annan luvan käyttää lapseni kirjoitelmaa taustakysymyksineen 
tutkimusmateriaalina 

 
En anna lupaa käyttää lapseni kirjoitelmaa taustakysymyksineen 

tutkimusmateriaalina 
 
______________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 5    KIRJOITELMAN OHJEISTUS 
 

Kirjoitelma: Minun ja sisarukseni välinen suhde 

- Missä asioissa/tilanteissa olet sisaruksesi kanssa läheinen? (Mainitse ainakin 6 

asiaa) Miksi? 

- Missä asioissa/tilanteissa koet, että sisarus ei ole kovin läheinen sinulle? 

(Mainitse ainakin 6 asiaa) Miksi? 

- Millaista sinun elämäsi olisi, jos sinulla ei olisi sisarusta? 

- Mitä teet sisarussuhteen eteen? 

- Miten äidin läheisyys eroaa sisaruksesi läheisyydestä? Miksi? 

- Miten isän läheisyys eroaa sisaruksesi läheisyydestä? Miksi? 

- Miten sinun ja sisaruksesi välinen suhde on muuttunut vauvaiästä tähän päivään? 

(Mitä muutoksia olet havainnut?) 

- Mitä haluaisit vielä kertoa sinun ja sisaruksesi välisestä suhteesta? 

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

Ympyröi, rastita tai merkitse numerolla seuraavat sinua koskevat tiedot. 

1. Olen   tyttö  poika. 

2. Ikä: ________________________ vuotta. 

3. Perheessämme on yhteensä __________________________ lasta. 

4. Olen perheeni sisarusten joukossa 

esikoinen  keskimmäinen kuopus. 

5. Muiden sisarusteni iät 

ovat:__________________________________________________. 

6. Vietän aikaa sisarukseni/sisarusteni kanssa päivittäin 

keskimäärin________________ tuntia. 

7. Perheemme sisarukset ovat: 

täyssisaruksia (lapsilla on sama äiti ja isä) 

sisarpuolia (lapsilla on joko yhteinen äiti tai isä) 

uussisaruksia (lapsilla on eri äiti ja eri isä, mutta vanhemmilla on 

keskenään suhde) 

sosiaalisesti sisaruksia (esimerkiksi adoption kautta sisaruksia tai 

sisaruksina pidetyt sijoituslapset) 


