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Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin  vahvistavaan  parisuhdetapahtumaan  osallistuneiden 
henkilöiden  kokemuksia.  Tutkimuksen huomio oli  osallistujien  kokemuksissa  tapahtumaan 
tulon syistä ja tapahtuman merkityksistä sekä tapahtumaan hakeutumisen hetkellä koetuissa 
parisuhteen ongelmissa sekä niissä muutostoiveissa, joita osallistujat parisuhteeseensa liittyen 
esittivät.  Vahvistava parisuhdetapahtuma nähdään tutkimuksessa yhtenä parisuhteen laadun 
edistämisen  ja  parisuhteen  hoitamisen  välineenä.   Vahvistavia  parisuhdetapahtumia  on 
järjestetty Suomessa 1970- luvulta saakka, mutta aiheesta ei Suomessa ole paljon tutkimusta. 
Parisuhdetutkimuksessa parisuhteen hoitaminen on suhteellisen uusi tutkimussuuntaus, jonka 
piiriin myös tämä tutkimus osaltaan sijoittuu. Tutkimuksen aineistona käytettiin Jyväskylässä 
toteutetun  parisuhdetapahtuman  osallistujilta  kerättyä  kyselylomakeaineistoa  (N=  89) 
kolmelta  eri  tapahtumavuodelta,  sekä  yhdeksälle  osallistujalle  tehtyjen  teemahaastattelujen 
aineistoa  yhdeltä  osallistumisvuodelta.  Tutkimuksessa  yhdistyivät  laadulliset  ja  määrälliset 
menetelmät.  Tapahtumaan  tulon  syihin  haettiin  vastausta  kyselylomakeaineiston 
strukturoitujen  kysymysten  sekä  haastatteluaineiston  perusteella,  parisuhteen  ongelmia  ja 
muutostoiveita  selvitettiin  kyselyaineiston  avointen  kysymysten  luokittelun  perusteella  ja 
tapahtuman merkityksiä haastatteluaineiston sisällönanalyysin perusteella.

Saatujen  tulosten  mukaan  osallistujat  hakeutuivat  ennaltaehkäisevään 
parisuhdetapahtumaan  ensisijaisesti  ottaakseen  aikaa  parisuhteelleen  ja  keskittyäkseen 
parisuhdekysymysten  äärelle.  Parisuhdetapahtuma  oli  osallistujien  kokemusten  perusteella 
merkityksellinen  kolmella  tarkastelun  tasolla,  jotka  olivat  tapahtuma  parisuhdeaikana, 
tapahtuma tiedostamisen välineenä ja  tapahtuma vertaisryhmänä.  Ensimmäisellä  mainitulla 
tasolla vastaajat  kokivat tapahtumassa erityisen merkitykselliseksi  puolison kanssa vietetyn 
yhteisen  ajan  ja  parisuhteen  asioiden  ääreen  pysähtymisen.  Tämä  taso  vastasi  hyvin  yllä 
mainittua ensisijaista parisuhdetapahtumaan hakeutumisen syytä.  Toinen tapahtuman koettu 
merkitys oli omissa asenteissa ja arvostuksissa eli itsessä tapahtunut muutos. Yleensä tämä 
muutos  sisälsi  parisuhteen  merkitykseen  ja  oman  elämän  tärkeysjärjestykseen  liittyvää 
pohdintaa. Kolmantena esiin tulleena tapahtuman merkityksenä oli suhde muihin tapahtumaan 
osallistuneisiin pareihin. Osallistujat saivat vertaistuen kautta tukea kokemuksiinsa, pystyivät 
normalisoimaan  omia  kokemuksiaan  tai  huomasivat  oman  parisuhteensa  hyvät  puolet 
verrattuna muihin pareihin.

Tapahtumaan  osallistujat  kokivat  haasteellisimmaksi  asiaksi  parisuhteessaan 
ajanpuutteen sekä persoonallisuudenpiirteisiin  tai  tapoihin  liittyvät  ongelmat.  Parisuhteessa 
toivottiin  tapahtuvan  positiivisia  muutoksia  parisuhteen  vuorovaikutuksessa  sekä  parin 
kahdestaan viettämässä ajassa. 

Tutkimuksessa  tärkeäksi  teemaksi  nousi  aika  parisuhteessa.  Tutkimus  antaa  tukea 
aikaongelmien  ja  aikaan  liittyvien  teemojen  käsittelyn  sisällyttämiseksi  vahvistaviin 
parisuhdetapahtumiin.
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 1 JOHDANTO

”Nykynuorten  parisuhteiden  erityispiirteitä  ovat  etäisyys,  kotielämän  eripuraisuus, 

epäselvä  työnjako  sekä  tilapäisyyden  tunne.  Epäsovun keskellä  päivät  tuntuvat  seuraavan 

toisiaan  samankaltaisina,  raskaina  ja  joskus  kaoottisina.  Olemattomien 

tulevaisuudennäkymien keskellä pari  luottaa siihen, että arkirutiinit pitävät heidät yhdessä, 

mutta juuri ne aiheuttavat eniten kiistoja.” Tällaisen kuvan nuorten aikuisten parisuhteesta 

maalailee Koulutus, työssäkäynti ja perheellisyys -hankkeen tutkija Heli Vaaranen Helsingin 

Sanomien Vieraskynä palstalla (HS 18.11.2007). 

Parisuhde joko avo- tai  avioliiton muodossa koskettaa lähes jokaista  ihmistä  jossain 

elämän vaiheessa ja  sen koetaan usein olevan yksi elämän tärkeimmistä  asioista.  Jos arki 

nykypäivän  parisuhteissa  kuitenkin  muodostuu  Vaarasen  (vrt.  2007)  esittämän  kuvauksen 

mukaiseksi, on tilausta parisuhteiden tukemiseen olemassa. Eripuraisena ja etäisenä jatkuva 

suhde voi olla tulevan eron ennustaja, sillä Jallinojan (2000) katsauksen mukaan suomalaista 

parisuhdetta ei pääasiassa enää pidä koossa niinkään taloudelliset tekijät, lapsen saaminen tai 

ulkopuoliset  normit,  vaan koko parisuhde  ja  perheen  koossa  pysyminen ovat  puolisoiden 

välisten  rakkauden-  ja  yhteensopivuuden  tunteiden  varassa.  Muutos  kertoo  parisuhteen  ja 

perheen  merkityksessä  tapahtuneesta  muutoksesta,  jossa  perinteisen  perheen  jatkuvuus  ja 

perheeseen itsestään selvinä liitetyt käsitykset ovat joutuneet haastetuiksi (Larson & Richards, 

1994;  Giddens,  1992).  Erityisesti  tunteiden  alue  on  vallannut  alaa  muilta  parisuhteen 

funktioilta, minkä myötä parisuhteen laadun tärkeimmiksi kriteereiksi ovat tulleet ajatusten 

jakaminen ja emotionaalinen kohtaaminen (Koh, 2005). Kohin (2005) mukaan 2000-luvulla 

tehdyissä tutkimuksissa tunteet ovatkin tulleet parisuhteen laadun tutkimuksessa keskiöön ja 

ennustavat  parhaiten  parisuhteen  toimivuutta  (mm.  Bradbury,  Ficham,  &  Beach,  2000; 

Gottman, 2001). 

Parisuhteen  muutos  on  liitetty  laajempaan  yhteiskunnalliseen  muutokseen: 

avioliittoinstituution pysyvä ja vakaa luonne on joutunut ristiriitaan postmodernin ideologian 

ja väliaikaisuuden periaatteen kanssa. Postmodernia yhteiskuntaa luonnehtii yksilön vapauden 

ja  itsemääräämisen  korostaminen,  jolloin  perinteinen  yhteisöllisyys  näyttäytyy  jatkuvaa 

sitoutumista  välttäville  ihmisille  pelottavana  ja  luotaan  työntävänä  (Kraav  & Lahikainen, 

2000). Perhe-elämässä tämä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden rajanveto on osa arkipäivää. 

Perheenjäsenten  on  todettu  elävän  osin  eri  todellisuuksia,  jolloin  perheen  arjessa 
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kompromisseja joudutaan tekemään ja elämää sovittamaan useiden, mahdollisesti keskenään 

ristiriitaisten todellisuuksien välillä (Larson & Richards, 1994). Lisäksi postmoderni elämä 

sisältää yksilöllisyyden ja globaalin yhteensovittamisen: todellisuus sirpaloituu yksilöllisten 

toimintatapojen myötä mutta toisaalta esimerkiksi työelämä pyrkii sopeutumaan globaaleihin 

rytmeihin tai joutuu toimimaan niiden paineessa, jolloin esimerkiksi liikkuvuus lisääntyy ja 

krooninen epävarmuus kasvaa (mm. Fraenkel & Wilson, 2000; Korvela, 2003). 

Kuvattujen  vaatimusten  ja  tarpeiden  ristipaineessa  tasapainoilu  luo  parisuhteesta  ja 

perhe-elämästä kuvan haastavana, jollei mahdottomana yhtälönä. Kärjistykset ja ääritapaukset 

kertovat ”ajan hengestä” mutta eivät tyhjentävästi kuvaa kaikkia parisuhde- tai perhe-elämän 

puolia. Toimiva parisuhde on kiistatta voimavara, jolla on todettu olevan positiivinen vaikutus 

niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin (esim. Christensen & Heavey, 1999). 1990- 

luvulla  lisääntyneissä  parisuhteen  myönteisiin  puoliin  keskittyvissä  tutkimuksissa  on 

kiinnitetty  huomiota  niihin  toiminta-  ja  ajattelumalleihin,  joiden  on  osoitettu  vaikuttavan 

positiivisesti parisuhteen laatuun (esim. Dindia & Canary,  1993; Rusbult,  Olsen, Davis, & 

Hannon, 2001). Tämä parisuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen liittyvä tutkimus luo pohjaa 

toimijuudelle parisuhteen laatuun vaikuttamisessa. Parisuhde näyttäytyy aktiivisen hoitamisen 

kohteena ja prosessina, johon voi vaikuttaa. Yksi lähestymistapa parisuhteen hoitamiseen ovat 

parisuhdekurssit, joita järjestetään monenlaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Kursseja 

on  räätälöity  niin  elämän  muutosvaiheisiin,  parisuhteen  kriisitilanteisiin  kuin  parisuhteen 

rikastamista ja ongelmien ennaltaehkäisemistä varten.

Omassa tutkimuksessani tarkastelen vahvistavaa parisuhdetapahtumaa yhtenä välineenä 

parisuhteen  hoitamiseen.  Tutkimusasetelmassani  kiinnostuksen  kohteena  ovat  osallistujien 

kokemukset  tapahtuman  merkityksestä  sekä  syistä,  joiden  vuoksi  he  ovat  tapahtumaan 

hakeutuneet.  Lisäksi  kuvaan  osallistujien  parisuhdetilannetta  tapahtumaan  tulon  hetkellä 

heidän  nimeämiensä  parisuhteen  haasteiden  ja  toiveiden  kautta.  Tarkastelen  aihetta 

Jyväskylässä kolme kertaa toteutetun parisuhdetapahtuman osallistujien kokemusten kautta. 

Tapahtuman tarkoituksena on antaa työkaluja parisuhteen rikastamiseen ja tuoda parisuhde 

tietoisen  tarkastelun  kohteeksi.  Lähestyn  aihettani  osallistujilta  kerätyn  kyselylomake-  ja 

haastatteluaineiston  avulla.  Tutkimuksen  tulokset  tuovat  esiin  parisuhdeintervention 

osallistujien kokemuksia arjen ”hankaustekijöistä” ja muutostarpeista sekä auttavat osaltaan 

kehittämään  ennaltaehkäisevää  parisuhdeinterventiota  yhtenä  välineenä  parisuhteen  laadun 

parantamiseksi.
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 1.1 Parisuhteen laatu ja siihen vaikuttavat tekijät

Parisuhteen  laadun  tutkimuksella  on  pitkä  historia,  mutta  yhteisen  teoriapohjan 

puuttuminen on tehnyt tutkimuksesta hajanaista. Parisuhteen laatua on määritelty eri käsittein, 

jolloin  tutkimusten  vertailtavuus  vaikeutuu  (Glenn,  1990;  Fincham  &  Bradbury,  1987). 

Yleiskäsitteenä voidaan pitää termiä parisuhteen laatu (marital quality), jota on tutkittu eri 

näkökulmista.  Yksilön  näkökulmasta  laatua  määritellään  parisuhdetyytyväisyyden  (marital 

satisfaction) avulla, millä tarkoitetaan yksilön tunteita ja kokemuksia suhteestaan. Jos taas 

näkökulmaksi  otetaan  puolisoiden  välinen  vuorovaikutus,  käytetään  termiä  parisuhteeseen 

sopeutuminen  (marital  adjustment;  Glenn,  1990).  Edellä  mainittujen  suhteen  sisäisten 

näkökulmien  lisäksi  voidaan  parisuhteen  laatua  tarkasteltaessa  ottaa  huomioon  sekä 

kontekstin ja ympäristön vaikutus suhteeseen, että suhteen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 

vuorovaikutus (Bradbury ym., 2000). 

Yksilön  näkökulmasta  tarkasteltuna  parisuhdetyytyväisyyden  on  todettu  riippuvan 

kahdesta  erillisestä  dimensiosta:  negatiivisesta  tunnetilasta  ja  positiivisesta  tunnetilasta 

(Fincham & Linfield,  1997).  Nämä dimensiot  korreloivat  yllättävän  vähän  keskenään  eli 

esimerkiksi  negatiiviset  tunteet  suhteessa  eivät  välttämättä  heikennä  positiivisia  tunteita. 

Perinteisen  yksidimensioisen  parisuhdetyytyväisyysmallin  mukaisesti  hyvälaatuiset  ja 

heikkolaatuiset  suhteet  on  ajateltu  yhden  janan  ääripäiksi.  Empiirisesti  ja  teoreettisesti 

toimivammaksi  jaotteluksi  on kuitenkin todettu nelikenttä,  jossa  ovat  mukana myös parit, 

joiden  suhteessa  on  paljon  positiivista  ja  paljon  negatiivista,  sekä  parit,  joiden  suhteessa 

molempia  ominaisuuksia  on  vähän  (Fincham  &  Linfield,  1997).  Parisuhdeongelmiin 

johtavien  tekijöiden  puuttuminen  ei  mallin  mukaan  sinällään  johda  tyydyttävään 

parisuhteeseen vaan tämän lisäksi tarvitaan vielä erillisten positiivisten tekijöiden läsnäoloa 

(Bradbury ym.,  2000). Samoilla linjoilla on parisuhdetyytyväisyyden vuorovaikutuksellista 

puolta  tutkinut  Gottman,  jonka  mukaan  myönteisyyden  ja  kielteisyyden  osuus  suhteessa 

määrittää  suhteen  pitkäaikaista  ennustetta  (Gottman  &  Notarius,  2000).  Positiivista 

vuorovaikutusta  tulisi  parisuhteessa  olla  hänen  mukaansa  viisi  kertaa  enemmän  kuin 

kielteistä, jotta parisuhde olisi toimiva. 

Yksi parisuhteen laadun selittämiseksi kehitetyistä teorioista on Karneyn ja Bradburyn 

(1995)  kehittämä  ja  Halfordin  (1999)  laajentama  parisuhteen  haavoittuvuus-stressi-

sopeutuminen – malli. Malli ottaa huomioon niin suhteen sisäiset kuin ulkoiset tekijät sekä 

niiden  vuorovaikutuksen.  Mallin  mukaan  neljä  laajaa  muuttujaluokkaa  vaikuttavat 
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parisuhteen  laadun  kehitykseen  joko  suojaavina,  tai  riskitekijöinä:  puolisoiden  välinen 

kognitiivinen,  behavioraalinen  ja  affektiivinen  vuorovaikutus (couple  interaction), 

parisuhteeseen  vaikuttavat  elämäntapahtumat,  puolisoiden  henkilökohtaiset  ominaisuudet 

(personal  characteristics),  sekä  kontekstuaaliset  muuttujat,  kuten  ympäröivä  sosiaalinen  ja 

kulttuurinen  ympäristö  (Halford,  Markman,  Kline  &  Stanley,  2003).  Näistä  tekijöistä 

elämäntapahtumia,  ominaisuuksia  ja  kontekstuaalisia  tekijöitä  voidaan  pitää  suhteellisen 

staattisia,  kun  taas  puolisoiden  keskinäisen  vuorovaikutuksen  voidaan  ajatella  olevan 

dynaaminen ja vaikutuksille altis (Halford, 1999). 

Adler-Baederin,  Higginbothamin  ja  Lamken  (2004)  metatutkimuksessa  etsittiin 

tutkimustuloksia  niistä  puolisoiden  välisen  vuorovaikutuksen piirteistä,  joiden  on  todettu 

lisäävän  tai  heikentävän  parisuhteen  laatua.  Vaikuttavia  tekijäryhmiä  löydettiin  kolme: 

positiiviset  emootiot  ja  käytös,  negatiiviset  emootiot  ja  käytös  sekä  kognitiot. 

Metatutkimuksessa  löydettyjen  tutkimusten  mukaan  positiivisuus  lisää  parisuhteen  laatua 

esimerkiksi positiivisten tunteiden osoittamisen kautta sekä puolisoa tukevan ja kiintymystä 

osoittavan  käyttäytymisen  kautta.  Parisuhteen  laatua  parantavat  myös  positiivisuuteen 

liitettävät  puolisoiden  yhdessä  viettämä  aika,  parisuhdeidentiteetin  kehittyminen  sekä 

positiivinen avoimuus. 

Negatiivisuuteen  liitettävät  konfliktit  ja  ristiriidat  eivät  automaattisesti  heikennä 

parisuhteen laatua vaikka usein näin voisi intuitiivisesti ajatella. Päinvastoin, onnistuneella 

tavalla  käsiteltynä  ristiriidat  saattavat  pitkällä  tähtäimellä  jopa  vaikuttaa  suhteessa 

positiivisesti. Merkityksellisiä negatiivisuuden kannalta eivät olekaan konfliktit yleisesti, vaan 

vaikuttavana  tekijänä  ovat  tietyt  käyttäytymismuodot,  jotka  ovat  osoittautuneet  toisia 

haitallisemmaksi  (Adler-Baeder  ym.,  2004).  Metatutkimuksen  löydösten  perusteella 

parisuhdetyytyväisyyttä  heikentää  negatiivisuuden  ilmaiseminen  konfrontoivalla  eli 

aggressiivisen  hyökkäävällä  käyttäytymisellä  tai  toisaalta  välttelevällä  ja  vetäytyvällä 

käyttäytymisellä.   Kaikkein  haitallisimmat  vaikutukset  parisuhteen  laatuun  on  näiden 

käyttäytymismuotojen yhdistelmällä. Tyytyväisyyttä lisää jos erimielisyydet kohdataan eikä 

kumpikaan keskity puolustelemaan itseään. 

Kolmannen  ryhmän  eli  parisuhteen  laatuun  vaikuttavien  kognitioiden  alle  Adler-

Baederin  ym.  (2004)  löysivät  tutkimuksia,  jotka  koskevat  uskomuksia,  odotuksia  ja 

attribuutioita.  Odotukset  vaikuttavat  suhteeseen  negatiivisesti,  jos  ne  osoittautuvat  kovin 

epärealistisiksi  eli  jos  ero  parisuhdeodotusten  ja  todellisen  parisuhteen  välillä  on  suuri. 

Ylläpidetyt  epärealistiset  uskomukset  parisuhteesta  samoin  vähentävät  tyytyväisyyttä. 
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Runsaasti  tutkimustietoa  tuottanut  aihepiiri  ovat  attribuutiot  eli  arviot  ja  selitykset,  joita 

puolisot  tekevät  toistensa  käyttäytymisestä  ja  tapahtumista  parisuhteessa.  Positiiviset 

attribuutiot  puolisosta  lisäävät  parisuhdetyytyväisyyttä,  ja  toisaalta  onnelliset  puolisot 

käyttävät enemmän parisuhdetta edistäviä attribuutioita. Parisuhteen alussa tehdyt positiiviset 

attribuutiot  taas  vaikuttavat  enemmän  myöhempään  parisuhdetyytyväisyyteen  kuin  alun 

tyytyväisyys  vaikuttaa  myöhempien  attribuutioiden  laatuun.  Puolison  ja  parisuhteen 

positiivisiin puoliin keskittyminen, puolison näkeminen positiivisemmin kuin puoliso näkee 

itsensä  sekä  parisuhteen  historian  positiivisiin  puoliin  keskittyminen  samoin  lisäävät 

parisuhteen laatua. Lisäksi yksittäisinä parisuhteen laatuun vaikuttavina kognitiona nousivat 

esiin tieto puolison elämästä ja ymmärrys häntä kohtaan, havaittu oikeudenmukaisuus sekä 

yhteisymmärrys puolisoiden välillä. (Adler-Baederin ym., 2004.) 

Nielsenin (2005) tutkimuksen mukaan puolisoiden keskinäiseen suhteeseen sisältyvät 

tekijät  vaikuttavat  parisuhdetyytyväisyyteen  suhteen  ulkoisia  tekijöitä  voimakkaammin. 

Parisuhteen sisäisiksi tekijöiksi hän määrittelee roolit, kommunikaation, ongelmanratkaisun, 

päätöksenteon,  tunteiden  ilmaisun,  seksuaalisuuden  sekä  persoonallisuuden.  Miehillä 

tärkeimpänä  vaikuttavana  tekijänä  on  tunteidenilmaisu  ja  seksuaalisuus,  naisille  taas 

päätöksenteko  suhteessa.  Parisuhdetyytyväisyyteen  eivät  Nielsenin  (2005)  tutkimuksessa 

olleet yhteydessä taloudellinen tilanne tai vanhemmuus (parenting), joita hän kuvailee parin 

dyadisen  vuorovaikutuksen  ulkopuolella  oleviksi  tekijöiksi.  Tyytyväisissä  parisuhteissa 

puolisot ovat yhtä mieltä parisuhteen toimivista alueista (Nielsen, 2005). 

Parisuhteen eri alueilla ilmenevien ristiriitojen vaikutusta parisuhdetyytyväisyyteen on 

tutkittu  muun  muassa  useissa  suomalaisissa  tutkimuksissa  (Malinen,  Härmä,  Sevón  & 

Kinnunen, 2005; Paajanen, 2003). Erimielisyyksien yleisyyden on todettu olevan yhteydessä 

parisuhdetyytyväisyyteen:  mitä  enemmän  kunkin  elämänalueen  koettiin  aiheuttavan 

ristiriitoja, sitä tyytymättömämpiä parisuhteeseen oltiin. Tutkimusten mukaan parisuhteessa 

eniten ristiriitoja aiheutti kotitöiden jako puolisoiden välillä (Malinen ym., 2005; Paajanen, 

2003).  Malisen  ym.  (2005)  tutkimuksen  mukaan  seuraavaksi  eniten  riideltiin 

henkilökohtaisista ominaisuuksista,  tavoista ja tarpeista sekä seksistä johtuen. Poliittiset ja 

uskonnolliset  mielipiteet  olivat  erimielisyyttä  aiheuttavista  tekijöistä  ainoa,  joka  ei  ollut 

yhteydessä  parisuhdetyytyväisyyteen.  Samoin  kuin  Nielsenin  (2005)  tutkimuksessa,  myös 

suomalaisessa aineistossa seksi kytkeytyi voimakkaammin miesten parisuhdetyytyväisyyteen 

kuin naisten. 

Parisuhteen rikastamiseen tähtäävissä interventioissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten 
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parisuhteen laatua voitaisiin parantaa ja ylläpitää ja miten pari itse voisi siihen aktiivisesti 

vaikuttaa. Parisuhteen hoitamisen tutkimus tukee interventioiden kehittämistä paikantamalla 

toimivan parisuhteen vaikuttavia tekijöitä ja parisuhteen hoitamisen malleja. 

 1.2 Parisuhteen hoitaminen

Parisuhteen  hoitamisesta  esiintyy  kirjallisuudessa  useita  eri  määritelmiä.  Näillä 

viitataan  hiukan  eri  painotuksin  tapoihin  ja  toimintaan,  joilla  parisuhteen  jatkuvuus  tai 

suhteen  toimivuus  pyritään  takaamaan.   Vahvistavan  parisuhdetapahtuman  kontekstissa 

parisuhteen  hoitaminen  pyritään  tuomaan  tietoisen  tarkastelun  kohteeksi.  Päähuomio  on 

hyvän,  molempia  osapuolia  tyydyttävän  parisuhteen  ylläpidossa  tai  suhteen  laadun 

parantamisessa.  Tämä parisuhteen hoitamisen tavoite vastaa parhaiten Dindian ja  Canaryn 

(1993) parisuhdekirjallisuudesta tunnistamaa määritelmää pitää parisuhde laadukkaana, joka 

sisältää suhdetta rikastavan elementin. Myös toinen määritelmä,  pitää parisuhde toimivassa 

kunnossa, tulee lähelle vahvistavan parisuhdetapahtuman lähtökohtia huomion ollessa suhteen 

rikastamisen  sijaan  ennaltaehkäisevässä  hoitamisessa  sekä  suhteen  korjaamisessa. 

Vaihtoehtoisissa parisuhteen hoitamisen määritelmissä huomio voi olla suhteen jatkuvuudessa 

tai hajoamisen estämisessä, jolloin suhteen laadun merkitys jää taka-alalle (Dindia, 2002). 

Toisaalta  voidaan  korostaa  tietyn  parisuhteen  olotilan  pysyvyyttä  ja  säilyttämistä  suhteen 

muutoksen  kustannuksella.  Dialektisen  määritelmän  mukaan  parisuhteen  hoitamisella  ei 

puolestaan tavoitella jotain tiettyä parisuhteen tilaa vaan joustavaa reagointikykyä muuttuviin 

tilanteisiin (Baxter, 1994). Suomenkielisessä kirjallisuudessa termejä parisuhteen hoitaminen 

ja parisuhteen ylläpito käytetään rinnakkain kuvaamaan englanninkielistä termiä relationship 

maintenance. 

Parisuhteen hoitamista on tutkittu pääasiassa kommunikaatiotutkimuksen ja tätä kautta 

parisuhteen vuorovaikutuksen näkökulmasta (Dainton, 2003). Tarkastelun keskiössä on täten 

suhteessa olevan parin keskinäinen vuorovaikutus. Daintonin (2003) laajemman määritelmän 

mukaan  parisuhteen  hoitamista  voi  kuitenkin  tapahtua  useilla  eri  tasoilla.  Parisuhteen 

hoitamisen lähtökohtana voi olla yksilön taso, esimerkiksi uskomusten, kiintymyssuhteen tai 

muiden  yksilön  psyykkisten  tekijöiden  vaikutus  parisuhteen  hoitamiseen.  Toisaalta 

parisuhteen hoitamista voidaan tarkastella laajemmalta sosiaalisen verkoston tasolta, jolloin 

siihen vaikuttavat esim. suku, perhe, ystävät tai yhteisö. Laajin tarkastelun taso parisuhteen 

hoitamiseen  on  Daintonin  (2003)  mukaan  kulttuurin  vaikutuksen  näkökulma.  Parisuhteen 

laadun  tutkimuksen  näkökulmasta  suhteen  vuorovaikutukseen  keskittyminen  on  kuitenkin 
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perusteltu lähtökohta, sillä sen on todettu länsimaisissa kulttuureissa olevan merkityksellisin 

laatuun yhteydessä oleva konteksti (Dainton, 2003; Nielsen, 2005). Lisäksi vuorovaikutus on 

parisuhteeseen vaikuttavista tekijöistä muokkautuvin ja vaikutuksille altis (Halford, 1999). 

Parisuhteen  hoitaminen  on  ilmiönä  monitahoinen  ja  sen  tutkimus  määrittelyjen 

moninaisuudesta  johtuen osin  ristiriitaista  ja  hajanaista.  Perlman (2001)  jakaa kokoavassa 

artikkelissaan  parisuhteen  hoitamisen  useisiin  eri  alatyyppeihin.  Ensimmäinen  näkökulma 

määrittelee hoitamista tapahtuvan niin strategisesti kuin rutiininomaisesti (vrt. Acitelli, 2001). 

Tutkimuksissa  huomio  voidaan  kiinnittää  joko  tietoisiin  hoitamisen  strategioihin, 

rutiininomaiseen,  osin  tiedostamattomaan  parisuhteen  hoitamiseen,  tai  näihin  molempiin 

(Dainton, 2003). Riippuen suhteen rakenteesta, strategiat ja rutiinit painottuvat eri tavoilla. 

Toisaalta  strategia  voi  ajan  myötä  muuttua  rutiiniksi  tai  samaa  toimintaa  voidaan  eri 

tilanteissa  tehdä  rutiinin-  tai  strategianomaisesti.  Toisen  näkökulman  mukaan  parisuhteen 

hoitamisessa käytettävät tavat voidaan jakaa behavioraalisiin ja kognitiivisiin mekanismeihin 

(vrt. Rusbult ym., 2001). Esimerkiksi halukkuus uhrautua toisen toiveiden täyttämiseksi sekä 

mukautuvat  toimintatavat  ristiriitatilanteissa  on  tunnistettu  toimiviksi  behavioraalisiksi 

mekanismeiksi  (Rusbult  ym.,  2001).  Kognitiivisista  mekanismeista  Rusbult  ym.  (2001) 

mainitsevat  muun  muassa  me-puheen  käytön  minä-puheen  sijaan  sekä  valmiuden  torjua 

houkuttelevia vaihtoehtoja. Kahden edellä mainitun parisuhteen hoitamisen alatyypin lisäksi 

useisiin  parisuhteen  hoitamisen  malleihin  sisältyy  ajatus  parisuhteen  hoitamisesta  sekä 

lähestymisen  että  välttämisen  (approach-avoidance)  kautta.  Parisuhdetta  on  mahdollista 

hoitaa  niin  aktiivisesti  kuin  passiivisesti,  toiminnan  tai  väistämisen  kautta.  Kuten  edellä 

parisuhteen laatu -kappaleessa todettiin, joidenkin tutkimusten mukaan suhteen positiivisuus 

ja negatiivisuus eivät ole saman dimension eri ääripäät, vaan erilliset tekijät. Tämän myötä ne 

myös vaativat erilaisia prosesseja suhteen hoitamisessa; parisuhteen ylläpidossa täytyy sekä 

estää ja taistella negatiivisia tekijöitä vastaan, että edistää positiivisia tekijöitä (Gable & Reis, 

2001). Parisuhteen hoitamista voidaan siis ajatella pystyttävän lähestymään kahta eri reittiä. 

Myös  negatiivisten  ja  positiivisten  tekijöiden  yhteisvaikutuksen  on  todettu  olevan 

merkityksellinen  parisuhdetyytyväisyyttä  arvioitaessa  ja  ennustettaessa;  esimerkiksi 

negatiiviset tekijät eivät välttämättä heikennä positiivisia tekijöitä (Canary & Wahba, 2006; 

Fincham  &  Linfield,  1997).  Esimerkkinä  positiivisten  ja  negatiivisten  tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta parisuhteen hoitamiseen on Roggen ja Bradburyn (1999) ”dual-function”- 

malli.  Sen  avulla  kuvattuna  suhteissa,  joissa  mies  on  fyysisesti  väkivaltainen,  saattaa 

parisuhdetyytyväisyys säilyä jos mies toisaalta tuo esiin myös positiivisuutta kuten rakkautta 
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ja  huomioimista.  Tällöin  positiivisuus  toimii  välittävänä  tekijänä  fyysisen  väkivallan 

vaikutuksessa parisuhdetyytyväisyyteen (Marshall, Weston, & Honeycutt, 2000). 

Parisuhteen  hoitamisen  tutkimuksissa  ei  ole  yksiselitteisesti  selvitetty  parisuhteen 

ylläpidon ja parisuhdetyytyväisyyden kausaalisuuden suuntaa (Stafford, 2003). Voi olla, että 

hoitamisen tavat lisäävät parisuhdetyytyväisyyttä, mutta yhtä hyvin parisuhdetyytyväisyys voi 

lisätä  parisuhteen  hoitamista.  Perlmanin  (2001)  mukaan  kausaalisuus  voi  tosin  olla  myös 

kaksisuuntaista, jolloin esim. tyytyväisyys johtaa parisuhteen hoitamiseen, mikä edelleen lisää 

suhteen  tyytyväisyyttä.  Ristiriitaisuutta  hoitamisen  tutkimuksiin  aiheuttaa  myös  se,  että 

parisuhteen  ylläpitämisen  tulisi  määritelmänsä  mukaisesti  ylläpitää  suhdetta  mutta 

tutkimustulosten  mukaan  näin  ei  aina  ole  (Stafford,  2003).  Esimerkiksi  parisuhteen 

hoitamiseksi nimetyn avoimuuden on todettu olevan negatiivisesti yhteydessä tyytyväisyyteen 

(Stafford,  Dainton & Haas,  2000;  Dainton,  2000).  Sama kävi ilmi Staffordin ym.,  (2000) 

määrittelemien parisuhteen hoitamisen tapojen pohjalta toteutetussa suomalaistutkimuksessa, 

jossa  negatiivinen  yhteys  parisuhdetyytyväisyyteen  havaittiin  avoimuutta  parisuhteen 

hoitamiseen  käyttävillä  naisilla  (Malinen  &  Sévon,  2009).  Myös  yhteisten  tehtävien 

hoitamisen  todettiin  kyseisessä  tutkimuksessa  olevan  lievästi  yhteydessä  vähäiseen 

parisuhdetyytyväisyyteen naisilla.   Ristiriitaisuutta  aiheuttaa se,  että  naiset  itse  raportoivat 

hoitavansa  parisuhdettaan  useimmin  juuri  yhteisistä  tehtävistä  huolehtimalla  (Malinen  & 

Sévon, 2009). 

Osaltaan  tiettyjen  parisuhteen  hoitamistapojen  negatiivinen  yhteys 

parisuhdetyytyväisyyteen  voi  johtua  tutkimusten  kysymyksenasettelusta.  Sen  sijaan,  että 

selvitettäisiin  toimivia  parisuhteen  ylläpidon  keinoja,  selvitetään  minkä  toimien  ihmiset 

ajattelevat ylläpitävän  suhdetta.   Onkin  todettu,  että  käsityksemme  käyttämistämme 

parisuhteen  hoitamisen  tavoista  eivät  ennusta  parisuhdetyytyväisyyttä.  Sen  sijaan 

havainnoillamme ja  käsityksillämme puolison  käyttämistä  tavoista  on  vaikutusta  koettuun 

tyytyväisyyteen  (Dindia,  2002).   Myös  Acitellin  (2001)  mukaan  toiminnan  ja  käytöksen 

tulkitseminen ”hoitavaksi” on subjektiivista, joten parisuhteen hoitamisen suunnasta, tarpeista 

ja toiveista, olisi häneen mukaansa neuvoteltava. 

Toisaalta  parisuhdetyytyväisyys  on  ainoastaan  yksi  parisuhteen  tilan  mittari. 

Parisuhteen hoitamisen yhteyksiä on tutkittu myös suhteessa muihin positiivisina pidettyihin 

parisuhteen  puoliin,  kuten  sitoutumiseen,  mieltymykseen  (liking)  ja  vastavuoroiseen 

hallintaan (control mutuality)  sekä rakkauteen (esim. Dainton, Staffords & Canary,  1994). 

Ainakaan toistaiseksi  ei  ole  yksiselitteistä  vastausta  siihen,  mitä  näistä  tekijöitä  suhteessa 
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pitäisi  ylläpitää,  jotta  suhde  jatkuisi  (Dindia,  2002).  Lisäksi  parisuhteen  hoitamisen 

vaikuttavuuden  tutkiminen  on  haasteellista,  sillä  parisuhteen  hoitamisen  määritelmät 

poikkeavat  toisistaan.  Tämä  vaikuttaa  siihen,  että  myös  toimiviksi  katsotut  parisuhteen 

hoitamisen  tavat  vaihtelevat.  Esimerkiksi  jatkuvuutta,  pysyvyyttä,  tyytyväisyyttä  tai 

läheisyyttä voidaan kaikkia pitää parisuhteen hoitamisen toivottuina päämäärinä mutta niitä 

ennustavat osin erilaiset hoitamisen tavat (Dindia, 2002). 

 1.3 Vahvistava parisuhdetyö

Avioliitto-  ja  parisuhdetyötä  tehdään  perinteisesti  parisuhteiden  kriisivaiheissa  ja 

suhteen  ongelmien  ratkaisemiseksi.  Toisaalta  on  olemassa  myös  ennaltaehkäisevä 

parisuhdetyö,  jossa  keskitytään  parisuhteen  vahvistamiseen  ja  rikastamiseen,  jotta 

suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin. Ennaltaehkäisevä parisuhdeinterventio sisältää ajatuksen 

niin parisuhdeongelmien ennaltaehkäisemisestä, kuin toimivan parisuhteen rikastamisesta ja 

parantamisesta entisestään (Christensen & Heavey, 1999). Ennaltaehkäisevän parisuhdetyön 

sijaan ehdotetaan nykyään käytettäväksi mieluummin termiä vahvistava parisuhdetyö (Kataja 

– Parisuhdekeskus ry.). Tässä tutkimuksessa termejä käytetään rinnakkain. 

Vahvistavassa  parisuhdetyössä  huomio  kohdistuu  erityisesti  suhteen  positiivisten 

puolten edistämiseen. Kuten edellä mainittiin, tutkimuksissa on todettu suhteen positiivisten 

ja negatiivisten puolten kuuluvan eri dimensioihin. Erityisesti suhteensa rikastamista voisivat 

kaivata parit,  joiden suhteessa ei ole negatiivisuutta, mutta myös positiivisuus on alhaista. 

Tällöin  positiivisuutta,  kuten  intiimiyden  rakentumista  ja  jaettuja  positiivisia 

tunnekokemuksia vahvistamalla suhteen laatu kehittyisi (Gable & Reis, 2001). 

Parisuhdeneuvontaa ja -opastusta avioituville pareille on tarjottu jo 1900-luvun alusta 

esimerkiksi erilaisten uskonnollisten ryhmien parissa (Halford ym., 2003). Toiminta vakiintui 

strukturoidummiksi ryhmämuotoisiksi parisuhdekoulutuksiksi Yhdysvalloissa jo 1950-luvulla 

(Halford ym.,  2003). Suomessa kirkon perheneuvontatyö otti  ensimmäisiä askeliaan 1940-

luvulla, toisen maailmansodan jälkeen (Viika, 1994). Alun parisuhteen ongelmiin ja kriiseihin 

keskittyneen  työn  rinnalle  on  ohjelmaan  otettu  1970-  luvulta  alkaen  vahvistava  ja 

ennaltaehkäisevä parisuhdetyö (Viika, 1994). 

Nykyinen ennaltaehkäisevä parisuhdetyö poimii vaikutteita pariterapian suuntauksista 

tai  pohjautuu  yleisempiin  tutkimuksiin  parisuhteen  toimivuuteen  vaikuttavista  tekijöistä 

(Halford  ym.,  2003;  Koskinen,  2007).  Tyypillinen  parisuhdeongelmien 
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ennaltaehkäisyohjelma  on  ryhmämuotoinen  kurssi,  joka  sisältää  lyhyitä  luentoja, 

pariharjoituksia  sekä  ryhmä- tai  parikeskusteluja.  Kaikki  ryhmämuotoinen parisuhdetyö  ei 

kuitenkaan  ole  luettavissa  ennaltaehkäiseväksi  työksi;  nykyään  on  tarjolla  kursseja  niin 

suhteen  hoitamiseksi  ennen  kun  ongelmat  kasaantuvat,  kuin  kursseja  ongelmien 

selvittämiseksi  (Kataja  –  Parisuhdekeskus  ry.).  Ennaltaehkäisevillä  kursseilla  käytetään 

nykyään  useimmiten  psykoedukatiivista  työotetta,  sekä  kognitiivis-behavioraalisia 

menetelmiä  (Goldenberg  &  Goldenberg,  2000).  Behavioraaliset  menetelmät  sisältävät 

parisuhdetaitojen,  kuten  kommunikaatio-  ja  konfliktinratkaisutaitojen  harjoittelua  kun  taas 

kognitiiviset  menetelmät  pyrkivät  muutoksen aikaansaamiseen vaikuttamalla  asenteisiin  ja 

odotuksiin (Christensen & Heavey, 1999). Esimerkkinä asenteisiin vaikuttamisesta voidaan 

ajatella  esimerkiksi  interventioissa  yleistä  sitoutumisen korostamista  avioliiton kestävyyttä 

lisäävänä  tekijänä.  Psykoedukatiivisen  työotteen  keinoin  pareja  voidaan  myös  valmistaa 

tyypillisimpiin  parisuhteen  kriisivaiheisiin  ja  ongelmatilanteisiin,  esimerkiksi  elämän 

muutoskohtien, kuten lapsensaannin tuomiin haasteisiin. 

Parisuhdekoulutuksen etujen näkemiseksi ja esille tuomiseksi on noussut tarve arvioida 

lyhyiden parisuhdeinterventioiden tehokkuutta ja rakentaa tuloksellisuustutkimuksen pohjalta 

näyttöön  perustuvia  kursseja  (Halford  ym.,  2003).  Yleensä  interventioiden  tehokkuutta  ja 

tuloksellisuutta  mitataan  käyttäytymisen  ja  asenteiden  muutosta  tarkastelemalla,  tai 

pidemmällä  tähtäimellä  tutkimalla  muutosta  parisuhteeseen  sopeutumisessa  (marital 

adjustment)  tai  parisuhteen  pysyvyydessä  (stability)  (Christensen  &  Heavey,  1999). 

Käyttäytyminen ja asenteet toimivat siis välittävinä tekijöinä parisuhteeseen sopeutumisessa, 

joten muutos niissä vaikuttaa myös suhteen yleisempää tyytyväisyyteen ja sopeutumiseen. 

Halfordin  ym.  (2003)  mukaan  tähän  mennessä  ainoastaan  taitojen  opetukseen 

perustuvan  koulutuksen  positiiviset  vaikutukset  on  todennettu  kontrolloiduin 

arviointimenetelmin (controlled trial evaluations). Näiden 1980-luvulla tehtyjen tutkimusten 

pohjalta  tuloksellisuuden  arviointia  on  jatkettu  ja  seurantatutkimukset  osoittavat,  että 

muutokset  parien  kommunikoinnissa  ja  konfliktinratkaisussa  ovat  pysyviä  (Halford  ym., 

2003).  Osallistujien  itsearviointiin  perustuvassa  tutkimuksessa  parit  kokivat 

kommunikointitaitojen harjoitteluun liittyvät osiot kaikkein hyödyllisimmiksi (Stanley ym., 

2001). Kuten parisuhteen laatua tarkastelevassa kappaleessa 1.1 todettiin, kommunikaatio on 

muokattavissa oleva tekijä, joten siihen puuttumalla voidaan ajatella olevan vaikutusta myös 

parisuhdetyytyväisyyteen.  Tulokset  kommunikointiharjoitteiden  vaikuttavuudesta  eivät 

kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Halford, Lizzio, Wilson ja Occhipinti (2007) kyseenalaistavat 
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nämä tulokset, ja esittävät, että kommunikointitaitojen opettelusta hyötyy vain osa pareista, 

joten ohjelmia ei tulisi suunnitella pelkästään näiden harjoitteiden kannalta. Halfordin ym. 

(2007)  mukaan  yksilöllisiä  eroja  ja  taustavaikuttimia  on  parisuhteessa  niin  paljon,  että 

tietynlaisen  käyttäytymisen  opettamisen  sijaan  olisi  hyödyllisempää  keskittyä  niihin 

keinoihin, joilla parit käyttäytymistään pystyvät muuttamaan. Käsitteenä tälle toiminnalle on 

parisuhteen  itsesäätely  (relationship  self-regution,  SR).  Parisuhteen  itsesäätelyn  osatekijät 

ovat tilanteen ja sen muutoksen arviointi, tavoitteen asettaminen omalle suhtautumistavalle, 

aktiivinen muutos kohti tavoitteita sekä muutospyrkimysten jatkuvuus. 

Sen  lisäksi,  että  parisuhdekoulutukset  mahdollisesti  lisäävät  osallistujien 

parisuhdetaitoja  sekä  parisuhdetyytyväisyyttä,  niillä  voidaan  ajatella  olevan  myös  muita 

myönteisiä vaikutuksia. Stanley (2001) on esittänyt, että koulutukset todennäköisesti lisäävät 

sitoutumista  parisuhteen eteen työskentelyyn sekä madaltavat  kynnystä hakea ulkopuolista 

apua  mahdollisten  ongelmien  syntyessä.  Vaikka  näitä  puolia  rohkaistaan  useimmissa 

koulutusmalleissa, tarvitaan vielä tutkimusta vaikutuksen todistamiseksi. 

Interventio-ohjelmien  tuloksellisuuden  arvioinnissa  onkin  ongelmana  intervention 

onnistumisen  määrittelyn  suhteellisuus  ja  tuloksen  arviointiin  käytettävät  kriteerit. 

Esimerkiksi jos pari eroaa intervention jälkeen, pidetään tätä usein automaattisesti merkkinä 

intervention epäonnistumisesta.  Arvioinnissa tulisi  kuitenkin kiinnittää huomio parisuhteen 

pysyvyyden lisäksi myös yksilöiden onnellisuuteen ja hyvinvointiin (Christensen & Heavey, 

1999). Joskus ero voi olla parempi vaihtoehto molemmille osapuolille ja interventio auttaa 

pääsemään  siihen  yhteisymmärryksessä.  Toisen  ongelmaryhmän  aiheuttaa  tutkimusten 

otokseen liittyvät ongelmat (Christensen & Heavey,  1999). Parisuhdeohjelmiin valikoituva 

ryhmä  ei  ole  edustava  otos  koko  yhteiskunnasta.  Esimerkiksi  jos  parisuhdeohjelmaa 

mainostetaan ”parisuhteen rikastuskurssina” ei tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä voida yleistää 

muuhun  kohderyhmään.  Otoksen  suppeus  voi  aiheuttaa  tulosten  tulkintaa  systemaattisen 

virheen.  Positiivisen  muutoksen  aikaansaaminen  parisuhteessa  on  osoittautunut  sitä 

vaikeammaksi, mitä ongelmallisemmissa ja kärjistyneemmissä tilanteissa parit apua hakevat 

(ks.  Snyder,  Mangrum & Willis,  1993).  Viime  hetkellä  ennen  eropäätöstä  haettu  apu  voi 

auttaa selviämään erosta yhteisymmärryksessä mutta harvemmin onnistuu enää korjaamaan 

suhdetta. Tämän vuoksi on perusteltua pyrkiä madaltamaan avun hakemisen ja parisuhteesta 

puhumisen  kynnystä,  mihin  yksi  keino  voivat  olla  parisuhdeongelmia  ennaltaehkäisevät 

interventiot. 

Suomessa  ennaltaehkäiseviä  parisuhdetapahtumia  tai  –  kursseja  on  tarkasteltu  pro 
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gradu-  tutkielmissa  mm.  vaikuttavuuden  näkökulmasta  (Kärkkäinen,  2006)  tai  kriiseistä 

selviytymisen  näkökulmasta  (Turunen,  2008).  Kärkkäisen  (2006)  tutkimuksen  päätulosten 

mukaan  pareilla  oli  tapahtuman  seurauksena  enemmän  jaettuja  merkityksiä,  vahvempi 

kokemus  ymmärretyksi  ja  huomioiduksi  tulemisesta,  paremmat  parisuhdeongelmien 

käsittelytaidot ja vähemmän vakavia parisuhdeongelmia.  Lisäksi  naiset  kokivat  tuntevansa 

puolisonsa paremmin, kun taas miehillä kokemus puolisoon vaikuttamisen mahdollisuudesta 

lisääntyi.  Molemmat  puolisot  kokivat  suhteen  ilmapiirin  parantuneen  ja  muuttuneen 

lämpimämmäksi  ja  läheisemmäksi.  Turusen  (2008)  tutkimuksessa  kohteena  olivat 

merkittävästä  parisuhdekriisistä  hyvin  selviytyneet  parit,  jotka  olivat  jossain  vaiheessa 

yhteistä  historiaansa  osallistuneet  parisuhdekoulutukseen.  Turusen  narratiivisessa 

tutkimuksessa ilmeni kaksi erilaista tarinaa parisuhdetyöhön osallistujina ja identifioitumisena 

parisuhteen  hoitajaksi.  Ensimmäinen  oli  avioliittotyöhön  kasvaneiden  -tarina,  joka  viittaa 

uudenlaiseen parisuhdeorientaatioon,  jossa  myös mies  on aktiivinen parisuhteen hoitaja  ja 

keskustelija.  Tässä  tarinatyypissä  parisuhdetyöhön on lähdetty heti  suhteen alkuvaiheessa. 

Toinen  tarinatyyppi  oli  avioliittotyöhön  ajautuneiden  -tarina,  jossa  parisuhdekriisi  on 

pakottanut  tekemään  jotakin  parisuhteen  pelastamiseksi  ja  pari  on  tullut  sen  vuoksi 

parisuhdetyön  piiriin.  Tässä  tarinassa  miehinen  näkökulma  työmuotoa  kohtaan  muuttui 

tarinan myötä vastustavasta myönteiseksi ja jopa innostuneeksi. 

Siitäkin  huolimatta,  että  nykyään  pyritään  rakentamaan  näyttöön  perustuvia 

parisuhdekursseja, eivät parisuhteen hoitamisen ja parisuhdeinterventioiden tutkimus ole juuri 

kohdanneet, vaikka molemmissa pyritään samoihin päämääriin (Perlman, 2001). Parisuhteen 

ylläpitoa  käsittelevissä  tutkimuksissa  huomio  on  yleensä  sen  selvittämisessä,  mitä  parit 

tekevät  ylläpitääkseen  suhdettaan.  Sitä  vastoin  parisuhdeohjelmiin  ja  koulutuksiin 

keskittyvissä  artikkeleissa  lähtökohta  on  käytäntöön  painottuva  ja  huomio  on  siinä,  mitä 

ammattilaiset voivat tehdä auttaakseen pareja suhteiden hoitamisessa. 
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 1.4 Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten osallistujat kokevat parisuhteen 

hoitamista  edistävän matalan kynnyksen  parisuhdetapahtuman merkityksen sekä millaisiin 

teemoihin  ja  parisuhteen  haasteisiin  parisuhdetapahtumalla  olisi  tarvetta  päästä  käsiksi. 

Näkökulmana on, mitä vahvistava parisuhdetapahtuma antaa parisuhteissa eläville ja millaisin 

syin ja tarpein  tapahtumiin hakeudutaan. 

Vahvistavan  parisuhdetapahtuman lähtöoletuksena  on,  että  parisuhteen  laatuun  on 

mahdollista  vaikuttaa  ja  sitä  on  mahdollista  hoitaa  ja  parantaa. Parisuhdetapahtuma  on 

käytännön  sovellus  parisuhteen  laadun  sekä  parisuhteen  hoitamisen  tutkimuksessa 

käsitellyille teemoille. Olen tutkimuksessani kiinnostunut siitä, miten parisuhteen hoitamisen 

tutkimus voisi yhdistyä käytäntöön parisuhdetapahtumien kautta. Parisuhdetapahtumien kirjo 

on  nykyään  laaja  ja  yhä  useampi  pari  hakeutuu  erilaisiin  parisuhdetta  käsitteleviin 

tapahtumiin. Aiheesta ei kuitenkaan vielä Suomessa ole tehty paljon tutkimusta. 

Tutkimukseni  rakentuu  usean  erilaisen  aineistotyypin  yhdistelmästä,  joita 

tarkastelemalla pyrin saamaan laajan ja rikkaan näkökulman tutkimustavoitteisiini. Selvitän 

kyselylomakkeen  strukturoidun  aineiston  perusteella  vahvistavaan  parisuhdetapahtumaan 

hakeutumisen motiiveja. Lisäksi tarkastelen tapahtumaan tulevien parisuhdetilannetta heidän 

kyselylomakkeen  avoimiin  kysymyksiin  nimeämiensä  parisuhteen  toiveiden  ja  ongelmien 

avulla.  Näiden  kyselylomakkeeseen  pohjautuvien  tutkimustehtävien  jälkeen  selvitän 

aineistolähtöisellä  tarkasteluotteella  osallistujien  kokemuksia  parisuhdetapahtuman 

merkityksestä. Tutkimuskysymykset tiivistettynä ovat seuraavat: 

1.Millaisin syin osallistujat hakeutuvat parisuhdetapahtumaan? 

2.Millaisia parisuhteen muutostarpeita osallistujat nimeävät ennen tapahtumaan tuloa. 

3.Mitä osallistujat tapahtumasta kokevat saavansa? 

Kahta ensimmäistä kysymystä tarkastellaan myös sukupuolierojen näkökulmasta.
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 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

 2.1 Parisuhdetapahtuman tausta

Pro  gradu  -työ  tehtiin  osana  Jyväskylän  yliopiston  Perhetutkimuskeskuksen  ja 

Jyväskylän Seudun Perhe – hankkeen yhteistyönä toteutettavaa parisuhdetapahtumiin liittyvää 

tutkimusta. Tutkimuksen lähtökohtana olevaa parisuhdetapahtumaa on järjestetty Jyväskylän 

alueella  laaja-alaisen  yhteistyön  voimin  ja  tapahtuma on  toteutettu  tutkimushetkellä  neljä 

kertaa:  syksyllä  2006  ja  2007  sekä  keväällä  2008  ja  2009.  Tapahtumaa  mainostettiin 

sanomalehdessä  sekä  kaupungille,  mm.  yliopistolle  ja  neuvoloihin  levitettyjen  julisteiden 

avulla.  Lisäksi  tieto  tapahtumasta  välittyi  asiakastyön  kautta  esimerkiksi 

perheasianneuvottelukeskuksessa, neuvolassa ja perheneuvolassa. 

Toteutettu  parisuhdetapahtuma  on  suunnattu  mainoslauseensa  mukaisesti  ”niille 

pareille, jotka haluavat kehittää parisuhdetaitoja ja löytää uusia näköaloja arkielämään”. Se on 

käytännön tarpeista  syntynyt  ennaltaehkäisevä  parisuhdeinterventio,  joka  ei  nojaa  suoraan 

mihinkään tiettyyn teoriaan, vaan pohjautuu vetäjien pitkään kokemukseen parisuhdetyössä. 

Vetäjinä  on  toiminut  useita  parisuhdetyön  ammattilaisia,  kuten  pariterapeutti,  pappi,  ja 

seksuaaliterapeutti.  Osallistuin  tapahtumaan  havainnoijan  ja  tutkimuksen  tekijän  roolissa 

syksyllä  2007.  Tapahtumassa  keskityttiin  parisuhteen  ongelmanratkaisuun,  toimivaan 

kommunikointiin, tietoiseen päätökseen laittaa parisuhde etusijalle ja panostaa siihen, sekä 

yleisesti  tekojen,  toiminnan  ja  tietoisten  päätösten  merkitykseen  parisuhteen  toimivuuden 

kannalta. Paljon painoarvoa annettiin myös parisuhteen positiivisten puolien tiedostamiselle, 

hyvien  hetkien  ja  hyvien  puolien  muistamiselle  sekä  puolison  arvostamiselle  ja 

molemminpuoliselle tukemiselle. Vetäjät korostivat puolisoiden välisen yhteyden löytämisen 

ja  yhteen  hiileen  puhaltamisen  tärkeyttä.  Havaintoni  mukaan  tapahtumassa  ei  tuotu  esiin 

ääritilanteita,  joissa  esimerkiksi  ero  mahdollisesti  olisikin  parempi  ratkaisu  kuin  suhteen 

jatkaminen.

 2.2 Tutkimusaineisto ja tutkittavat

Tutkimusaineisto  koostuu  kahdenlaisesta  aineistotyypistä:  kyselylomakkeista  ja 

teemahaastatteluista.  Kyselylomakkeen  olivat  laatineet  parisuhdetapahtuman  järjestäjät 

yhdessä Perhetutkimuskeskuksen kanssa (ks. LIITE 1). Kyselyaineisto kerättiin vuosina 2006, 
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2007 ja  2008 järjestettyjen  parisuhdetapahtumien osallistujilta  ennakkotehtävä-  lomakkeen 

muodossa.  Tehtävät  lähetettiin  osallistujille  postitse  ennen  tapahtumaa  ja  osallistujat 

palauttivat ne tapahtuman alussa. Tehtävien tarkoituksena oli suunnata osallistujien ajatuksia 

parisuhdeteemaan ennen varsinaista kurssia. Lomakkeessa selvitettiin osallistujien odotuksia 

ja  toiveita  suhteessa  tulevaan  tapahtumaan  sekä  kysyttiin  vastaajien  taustatietoja.  Lisäksi 

osallistujilta kysyttiin heidän parisuhteensa nykytilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Puolisoita 

ohjeistettiin  täyttämään  ennakkotehtävä  itsenäisesti.  Lomakkeessa  kerrottiin  tehtäviä 

käytettävän  osana  parisuhdetutkimusta,  jos  osallistuja  antaa  siihen  luvan.  Tutkimuksessa 

mukana olevat kolme tapahtumaa keräsivät yhteensä 116 osallistujaa, joista ennakkotehtävän 

täytti 89 henkilöä (76,7 %). Lomakkeen palauttaneiden kesken arvottiin lahjakortteja. 

Omassa tutkimuksessani hyödynsin kyselylomakkeen kysymystä: ”1. Mitkä seuraavista 

olivat keskeisimmät syysi lähteä mukaan tapahtumaan?”, sekä avoimia kysymyksiä ”38. Jos 

saisit  tehdä  yhden  toivomuksen  liittyen  parisuhteeseesi,  mikä  se  olisi?”  sekä  ”39.  Mitkä 

kolme  asiaa  aiheuttavat  mielestäsi  parisuhteessanne  eniten  ongelmia?”.  Lisäksi  käytin 

osallistujien taustatietoja selvittävää osiota (LIITE 1, taustatiedot 1.-9.).

Vuoden  2007  lomakkeessa  kysyttiin  erikseen  kiinnostusta  osallistua 

haastattelututkimukseen tapahtuman jälkeen. Haastatteluaineisto kerättiin tapahtuman jälkeen, 

syksyllä  2007.  Haastateltaviksi  valikoituivat  henkilöt,  jotka  olivat  ennakkolomakkeessa 

ilmoittaneet  kiinnostuksensa  osallistua  haastattelututkimukseen.  Lisäksi  muutama  henkilö 

ilmoittautui mukaan vielä tapahtuman yhteydessä. Haastattelemiani henkilöitä oli yhteensä 9, 

sisältäen  4  paria  ja  yhden  yksittäisen  henkilön.  Haastateltavat  allekirjoittivat  kirjallisen 

suostumuksen  vapaaehtoisesta  tutkimukseen  osallistumisestaan  ja  saivat  tietoa 

tutkimusaineiston  luottamuksellisuudesta  (ks.  LIITE  2).  Haastattelut  olivat  muodoltaan 

puolistrukturoituja  teemahaastatteluja.  Jokainen  haastattelu  kesti  puolesta  tunnista  kahteen 

tuntiin  ja  ne  tallennettiin  digisanelimella.  Haastateltavat  saivat  osallistumisestaan  pienen 

palkkion lahjakortin muodossa. Kaikki haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina ja tutkimuksen 

kohteena olivat  yksilöiden todellisuudet.  Tähän ratkaisuun päädyttiin,  sillä  parisuhteen on 

todettu  muodostuvan puolisoiden hyvinkin  erilaisista  todellisuuksista  (Larson & Richards, 

1994), jolloin sen kuvaaminen yhtenä yksikkönä olisi peittänyt näitä eroja. Lisäksi mm. Dyck 

ja Daly (2006) ovat havainneet tutkimuksessaan parien aikaan liittyvistä neuvotteluista, että 

parihaastatteluissa  puolisot  pyrkivät  vahvasti  muodostamaan  jaettua  narratiivia,  jolloin 

mahdolliset  toisistaan  poikkeavat  henkilökohtaiset  mielipiteet  eivät  tule  helposti  esiin. 

Ihanteellinen  tilanne  olisi  ollut  haastatella  puolisoita  sekä  erikseen  että  yhdessä,  mutta 
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tutkimuksen ajalliset puitteet eivät mahdollistaneet tätä. Lisäksi yksi uusi haastattelukerta olisi 

saattanut karsia haastatteluun suostuvien määrää. 

Haastattelupyynnössä käsiteltäviksi teemoiksi ilmoitettiin tapahtuman vaikutukset sekä 

parisuhteeseen  liittyvät  käsitykset.  Näitä  laajempia  aihepiirejä  lähestyin  kysymyksin 

parisuhteen  historiasta,  nykytilanteesta,  parisuhteen  positiivisista  ja  negatiivisista  puolista, 

parisuhteen  hoitamisesta,  odotuksista  ja  toiveista  parisuhdetta  kohtaan,  sekä  itse 

parisuhdetapahtumasta,  osallistumisen  syistä,  kokemuksista  itse  tapahtumassa,  sekä 

tapahtuman  vaikutuksista.  Tutkimuksessani  käytin  pääasiassa  parisuhdetapahtumaan 

läheisimmin liittyvää haastatteluaineistoa, joka käsitteli parisuhdetapahtumaan osallistumisen 

syitä, kokemuksia parisuhdetapahtumasta ja sen vaikutuksista. Toisaalta haastattelut toimivat 

kokonaisuuksina,  jolloin  esimerkiksi  parisuhteen  historian  käsittely  usein  nivoutui 

parisuhdetapahtumaan osallistumisen syihin.

Voidaan olettaa,  että kurssin osallistujat  ovat tavallista kiinnostuneempia parisuhteen 

hoitamisesta  tai  ovat  sellaisessa  elämäntilanteessa,  jossa  parisuhteen  toimivuus  tai  sen 

ongelmat  ovat  nousseet  korostuneesti  esille.  Toisaalta  parisuhdetapahtuma  oli  tarkoitettu 

kaikille väestöryhmille ja sitä oli mainostettu laajasti eri tahoilla. Tutkimukseni tulokset on 

syytä nähdä tästä kontekstista käsin. Ne antavat kokemuksellisen kuvauksen aiheeseen sekä 

lisäävät  ymmärrystä  siitä,  mutta  niiden  yleistämiseen  on  suhtauduttava  varauksella  kuten 

kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. 

 2.2.1 Kyselylomakkeeseen vastanneiden taustatiedot

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 89 henkilöä, joista vuonna 2006 vastaajia oli 34 

henkilöä (18 naista ja 16 miestä), vuonna 2007 37 (18 naista ja 19 miestä) sekä vuonna 2008 

18 henkilöä (9 naista ja 9 miestä). Taulukosta 1 käyvät ilmi kyselylomakkeisiin vastanneiden 

naisten ja miesten iät ja koulutustaustat. Naiset olivat keskimäärin 33,5-vuotiaita ja miehet 

36,2-vuotiaita. Vuonna 2006 osallistujien ikä vaihteli välillä 24 - 63, vuonna 2007 vaihteluväli 

oli 22:sta 47: ään ja vuonna 2008 20:sta 45:een. Osallistujien iät eivät eronneet sukupuolten 

välillä tai eri vuosina järjestettyjen tapahtumien välillä mutta osallistujien koulutustaustoissa 

havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja eri vuosien välillä (χ²(4) = 14.834, p< .005). Vuonna 

2006  opistotutkinnon,  alemman  korkeakoulututkinnon  tai  ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneita osallistui tapahtumaan enemmän vuoteen 2007 verrattuna (sovitettu jäännös 2,4). 

Vuonna  2007  tapahtumaan  osallistuneissa  painottui  vuotta  2006  enemmän  ylemmän 
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korkeakoulututkinnon suorittaneet (sovitettu jäännös 3,6). Sukupuolten välillä ei osallistujien 

koulutustaustoissa  ollut  eroa.  Tapahtumassa  käytössä  olleet  taustatietolomakkeet  eivät 

sisältäneet  osallistujien  työtilannetta  tai  tulotasoa  koskevia  kysymyksiä,  joten  taustatiedot 

ovat tältä osin puutteelliset. 

Taulukossa 2 on tiedot osallistujien perhemuodosta,  parisuhteen kestosta  sekä lasten 

määrästä.  Suurin  osa  osallistuneista  eli  perheessä,  jossa  oli  vanhempien  lisäksi  yksi  tai 

useampi  lapsi.  Parisuhteista  40  %  oli  kestänyt  6  -  10  vuotta.  Toisiksi  yleisimpiä  olivat 

lyhyemmät, 1 - 5 vuotta kestäneet suhteet. Perhemuoto, parisuhteen kesto tai lasten lukumäärä 

eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi eri vuosien välillä. Lapsettomien parien joukkoon 

kuuluvat kyselyssä myös lasta odottavat pariskunnat mutta heidän määräänsä ei ole eritelty. 

Kyselylomakkeista poimittujen lainausten yhteydessä mainitaan vastaajan tunnus, josta 

käy ilmi vastaajan sukupuoli, koodi ja vastausvuosi (esim. M2, 2007). Merkintätapa tuo esiin 

sen, että lainauksia on otettu suhteellisen tasaisesti eri osallistujilta ja tapahtumavuosilta. 

 2.2.2 Haastateltavien taustatiedot

Yhdeksän haastateltavaa ovat osa edellä kuvailtua vuoden 2007 osallistujien ryhmää. 

Haastateltavien keski-ikä oli 35,2 vuotta ja vaihteluväli 24:stä 47:ään. Haastateltavista 56 % 

oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai enemmän, 33,3 % oli keskiasteen koulutus 

ja  11  %  oli  opistotutkinnon  suorittaneita.  Haastateltavista  kolmella  pariskunnalla  oli 

ainoastaan yhteisiä lapsia, yksi pari eli uusperheessä ja yksi oli lapseton pariskunta. Lasten 

lukumäärä vaihteli 0 - 4 välillä. Perheiden lapset olivat iältään pikkulapsista alakouluikäisiin. 

Parisuhteen kesto oli keskimäärin 11,9 vuotta ja vaihteluväli 5,7 – 16,3 vuotta. 

Yksilönsuojan ja vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi haastateltavien taustatietoja 

ei  ole  mahdollista  eritellä  tarkemmin.  Kuten  vuoden  2007  osallistujien  ryhmä  yleensä, 

haastateltavat  olivat  keskimääräistä  korkeammin  koulutettuja,  mikä  tulee  ottaa  huomioon 

tuloksia tarkasteltaessa. 

Haastateltavat nimetään HM1-5 (mies) tai HN6-9 (nainen). Naisten ja miesten numerot 

eivät  vastaa  toisiaan,  joten  puolisoita  ei  voida  tunnistaa  haastatteluaineistosta.  Tähän 

ratkaisuun  päädyttiin,  sillä  puolisoita  haastateltiin  erikseen,  joten  on  eettisesti  perusteltua 

pitää  myös  heidän  vastauksensa  erillään.  Numeron  lisäksi  haastateltavista  mainitaan 

lainausten yhteydessä heidän ikänsä.

17



Huom. 1. Puuttuvien vastausten vuoksi n:t vaihtelevat vuoden 2007 naisten osalta.

TAULUKKO 1: Kyselylomakkeeseen vastanneiden naisten ja miesten ikä ja koulutus

2006  (n=34) 2007  (n=37)

% % % % % % % %

20 - 29 27,8 25 27,8 26,3 22,2 11,1 26,7 22,7
30 - 39 44,4 43,8 61,6 52,6 55,6 55,6 53,3 50
40 - 49 22,2 12,5 11,1 21,1 22,2 33,3 17,8 20,5
50 - 59 5,6 12,5 0 0 0 0 2,2 4,5
60 - 69 0 6,2 0 0 0 0 0 2,3

34,2 37,8 32 34,7 34,3 36 33,5 36,2

2006  (n=34) 2007  (n=35)

% % % % % % % %

33,3 37,5 18,8 31,6 44,4 33,3 30,2 34,1

55,6 56,3 31,3 21 33,3 44,4 41,9 38,6

11,1 6,3 50 47,4 22,2 22,2 27,9 27,3

2008  (n=18) Kaikki vuodet yhteensä (n= 89)
Naiset (n=18) Miehet (n=16) Naiset (n=18) Miehet (n=19) Naiset (n=9) Miehet (n=9) Naiset (n=45) Miehet (n=44)

Ikä 

keskiarvo (vuosia)

2008  (n=18) Kaikki vuodet yhteensä (n= 87)
Naiset (n=18) Miehet (n=16) Naiset (n=16) Miehet (n=19) Naiset (n=9) Miehet (n=9) Naiset (n=43) Miehet (n=44)

Koulutus

 Peruskoulu tai vastaavaa tai 
keskiasteen koulutus

 Opistotutkinto tai alempi 
korkeakoulututkinto tai 
ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto tai 
enemmän



Huom. 1. Vuoden 2006 aineisto perustuu 18 naisen ja 16 miehen vastauksiin; edustettuna 18 parin 

tilanne.  Vuoden 2007 aineisto  perustuu  18 naisen  ja  19 miehen  vastauksiin;  edustettuna  19 parin 

tilanne. Vuoden 2008 aineisto perustuu 9 naisen ja 9 miehen vastauksiin; edustettuna 9 parin tilanne. 

Huom. 2. Uusperheisiin kuuluvat perheet, joissa on vähintään yksi vain toisen puolison lapsi.
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TAULUKKO 2: Kyselylomakkeisiin vastanneiden perhemuoto, parisuhteen kesto ja lasten määrä

2006 2007 2008

n % n % n % n %

10 55,6 13 68,4 4 44,4 27 58,7

5 27,8 5 26,3 3 33,3 13 28,3

3 16,7 1 5,3 2 22,2 6 13

2006 2007 2008

n % n % n % n %

1-5 6 33,3 6 31,6 2 25,0 14 31,1
6-10 7 38,9 6 31,6 5 62,5 18 40,0
11–15 2 11,1 5 26,3 0 0 7 15,6
16-20 2 11,1 2 10,5 1 12,5 5 11,1
20- 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 2,2

2006 2007 2008

n % n % n % n %

0 4 22,2 5 26,3 3 33,3 12 26,1
1 4 22,2 5 26,3 2 22,2 11 23,9
2 7 38,9 3 15,8 0 0 10 21,7
3 1 5,6 5 26,3 2 22,2 8 17,4

Kaikki vuodet
Pariskunnat (n=18) Pariskunnat (n=19) Pariskunnat (n=9)  yhteensä  (n=46)

Perhemuoto
Yhdessä asuva pariskunta 
ja yhteiset lapset

Yhdessä asuva pariskunta, 
ei lapsia

Uusperhe

Kaikki vuodet
Pariskunnat (n=18) Pariskunnat (n=19) Pariskunnat (n=8)  yhteensä  (n=45)

Parisuhteen kesto

Kaikki vuodet
Pariskunnat (n=18) Pariskunnat (n=19) Pariskunnat (n=9)  yhteensä  (n=46)

Lasten lukumäärä



 2.3 Aineistojen analysointi

Taustatietojen (ikä, koulutus, perhemuoto, parisuhteen kesto, lasten lukumäärä) osalta 

eroavaisuuksia  eri  vuonna  toteutettujen  kurssien  osallistujien  välillä  tarkasteltiin 

ristiintaulukoinnilla,  χ²-testillä  tai  tarvittaessa  Fisher’s  exact  testillä  ja  standardoiduilla 

jäännöksillä.  Lisäksi  samoilla  menetelmillä  tarkasteltiin  sukupuolten  välisiä  eroja  iässä  ja 

koulutustaustassa. Pienen otoskoon vuoksi testeissä laskettiin tarkka (exact) todennäköisyys 

aina kun se oli tarpeellista. 

Kyselylomakkeen  strukturoidun  kysymyksen  avulla  nimettyjä  syitä  tulla 

parisuhdetapahtumaan  tarkasteltiin  prosenttiosuuksien  avulla.  Lisäksi  naisten  ja  miesten 

kertomien  osallistumismotiivien  eroja  testattiin  ristiintaulukoinnilla,  χ²-testillä  ja 

standardoiduilla jäännöksillä. 

Toista tutkimuskysymystä varten kyselylomakkeiden avoimet vastauskohdat ”Jos saisit 

tehdä yhden toivomuksen liittyen parisuhteeseesi, mikä se olisi?” sekä ”Mitkä kolme asiaa 

aiheuttaa  mielestäsi  parisuhteessanne  eniten  ongelmia?”  käytiin  huolellisesti  läpi  ja 

luokiteltiin  sisällön  erittelyn  keinoin  (Tuomi  &  Sarajärvi,  2002).  Vastausten  luokittelussa 

lähdettiin aineistolähtöisesti sisällöllisesti samankaltaisten vastausten yhdistämisestä samojen 

luokkien alle.  Annetuista  vastauksista  osa  kuului  selkeästi  useaan luokkaan yhtä aikaa tai 

sisälsi useita vastauksia. Tällaiset vastaukset olivat esimerkiksi seuraavanlaisia: ”Ajan puute > 

kiire > työ” (N2, 2008). Vastaaja ei ole kuvannut ongelmaa yksiselitteisesti vaan selittänyt 

ensimmäistä ongelmaa toisella. Kyseisessä tapauksessa vastaus on koodattu kahteen luokkaan 

(luokat Ajanpuute ja ajankäyttö ja Työ). Samoin parisuhteeseen liittyneissä toiveissa muutama 

vastaus kuului useaan luokkaan yhtä aikaa. Parisuhteen ongelmien kohdalla sisällön erittelyn 

kautta  tehtyä  luokitusta  verrattiin  Halfordin  (1999)  kuvaamaan  parisuhteen  laatuun 

vaikuttavien  tekijöiden  luokitukseen  (kuvattu  kappaleessa  1.1).  Vertaamisen  tavoite  oli 

sijoittaa luokiteltu aineisto parisuhteen laatuun vaikuttavien tekijöiden viitekehykseen. 

Luokkien  muodostamisen  jälkeen  vastaukset  koodattiin  määrälliseen  muotoon  sen 

mukaan kuinka moni vastaaja oli kyseiseen luokkaan kuuluvan vastauksen antanut. Tämän 

avulla  saatiin  selville  kuhunkin  luokkaan  vastanneiden  frekvenssit  ja  prosenttiosuudet. 

Parisuhteen toiveiden ja ongelmien eroja sukupuolten välillä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin 

avulla ja testattiin χ²-testillä. 

Tutkimusta  varten  tehtyjen  haastatteluiden  runsaasta  materiaalista  hyödynnettiin 
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aineistoa,  joka  liittyi  tutkimuskysymyksiin  tapahtumaan  tulon  syistä  sekä  tapahtuman 

merkityksestä  haastateltaville.  Tutkimuksen  haastatteluaineisto  litteroitiin  sanatarkasti, 

litteroitu aineisto tulostettiin ja aineistoa luettiin huolellisesti useaan kertaan. Tapahtumaan 

tulon syiden osalta haastatteluaineistosta leikattiin teemaan liittyvät haastattelukohdat erilleen 

ja vastausten ydinsisältö pelkistettiin lyhyemmiksi ilmauksiksi (Tuomi & Sarajärvi,  2002). 

Tämän  jälkeen  kyselylomakkeiden  vastauskategorioita  käytettiin  analyysirunkona  ja 

pelkistetyt  ilmaukset  luokiteltiin  niiden  alle.  Tässä  osassa  tutkimusta  haastatteluaineistoa 

käytettiin  esimerkinomaisesti  kyselylomaketietojen  rinnalla.  Pienen  aineiston  vuoksi 

haastattelumateriaalista ei tämän kysymyksen osalta muodostettu induktiivisesti lisäluokkia 

tulosyitä täydentämään. 

Tapahtuman  merkityksen  selvittämiseksi  haastatteluaineistoa  luokiteltiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Aihetta koskevat osat 

leikattiin erilleen muusta aineistosta ja haastattelupätkät tiivistettiin puheen sisällön mukaan 

pelkistetyiksi  ilmauksiksi.  Seuraavaksi  merkityspuheessa  ilmenevien  aiheiden  perusteella 

muodostettiin aiheita yhdistäviä alaluokkia. Viimeisessä vaiheessa käsitteellistämistä jatkettiin 

ja  muodostetut  luokat  liitettiin  kolmen  laajemman  merkitystä  tuottaneen  luokan  alle. 

Analyysin eri vaiheiden sisällöt on kuvattu Tulokset -kappaleessa.

 3 TULOKSET

 3.1 Tapahtumaan osallistumisen syyt

Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen parisuhdetapahtumaan osallistumisen 

syistä tarkastelin osallistujien ennakkokyselylomakkeiden kysymystä 1.: ”Mitkä seuraavista 

olivat  keskeisimmät  syysi  lähteä  mukaan  tapahtumaan?”.  Lisäksi  käytin  kyseistä  teemaa 

käsittelevää  haastatteluaineistoa.  Kyselylomakkeessa  osallistujat  saivat  valita  kuudesta 

vaihtoehdosta  kaikki  keskeisimmäksi  kokemansa  syyt  osallistua  parisuhdetapahtumaan. 

Tämän lisäksi valittavana oli avoin kohta, johon oli mahdollista vapaasti kertoa, miksi oli 

kurssille lähtenyt. Vastaukset jakautuivat Taulukon 3 mukaisella tavalla.
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Vastausten perusteella parisuhdetapahtuman oli osallistuttu yleisimmin sen takia, että 

oli  haluttu  ottaa  aikaa  parisuhteelle  ja  pysähtyä  parisuhdekysymysten  ääreen.  Myös 

haastatteluissa  ajan  ottaminen  parisuhteelle  tuli  esiin  tapahtumaan  tulon  syistä 

keskusteltaessa.  Järjestetyn  tapahtuman  avulla  parisuhteelle  oli  haastateltavien  mielestä 

helppo  varata  aikaa  ja  pelkästään  parisuhteen  asioihin  keskittymiselle  koettiin  tarvetta 

muunlaisen  yhdessä  vietetyn  ajan  rinnalle.  Tapahtuma  koettiin  matalan  kynnyksen 

tapahtumana,  johon  oli  mahdollista  osallistua  ilman  suurempia  ongelmia  tai  kysymyksiä 

parisuhteessa.

”Ja ollaan keskusteltu siinäki vaiheessa ku ollaan käyty, ettei oo välttämättä ollu mitään  

semmosia suuria ja maatakaatavia asioita ja muita, mut että ikään kun on ollu tarve  

näille,  että  ne  on  joka tapauksessa hyviä,  mitä  on  ollu.  Ja  sitte  niihin  on niin  hyvä 

myöskin tarttua, että niissä on varattu se aika ja se tulee järjestettyä (…) Ne palvelee  

osaltaan muunlaisia asioista, tai jos käy keskenään jossain huveissa, elokuvissa tai näin 

poispäin niin ne on vähän erilaista yhteistä aikaa ja palvelee muita asioita, tai samaa 

asiaa mutta kuitenki.” (HM2, 38v.) 
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TAULUKKO 3: Parisuhdetapahtumaan osallistumisen syyt

n % n %

24 53,3 20 45,5

27 60 18 40,9

26 57,8 19 43,2

35 77,8 25 56,8

11 24,4 7 15,9

1 2,2 27 61,4

4 8,9 0 0

Miksi seuraavista olivat keskeisimmät syysi lähteä 
mukaan tapahtumaan?

Naiset (n=45) Miehet (n=44)

1) Halu kehittää hyvää parisuhdetta entisestään

2) Halu ennaltaehkäistä ongelmia parisuhteessa

3) Avun etsiminen parisuhteen ongelmiin
4) Halu ottaa aikaa parisuhteelle / pysähtyä 
parisuhdekysymysten äärelle
5) Puhdas mielenkiinto, halu nähdä millainen tilaisuus 
on
6) Lähdin mukaan puolisoni suostuttelemana

7) Muu syy



”Ja sit tossa, kun on ollu tää rakentamisjakso, tää on ollu tosi kiireinen, meillä on ollu  

hirveen vähän yhteistä aikaa, mulla on ollu tosi paljon nyt työpaikan kans ongelmaa ja  

töitäkin on aika paljon, oon tehny pitkää päivää töissäki vielä. Ja se on välillä varmaan  

se yhteinen alue tavallaan sillain ohentunu, että niitä yhteisiä tekemisiä on vähän liian 

vähän, on liian vähän ehditty olla kahdestaan. (…)sitä aikaa lopulta jää aika vähän jos  

ei sitä väkisin ota. Ja sitte siinä niinku oli jo semmonen tahtotila olemassa molemmilla,  

että tarttis keksii nyt äkkii jostain jotain mitä me tehdään kahdestaan ja. Ja sit [puoliso]  

sano,  että,  hei,  huomasinpahan  muuten  tossa  vaan  neuvolan  seinässä  on  tämmönen  

lappu.  Ja,  käyäänkö?  Mä,  et  mennään  vaan.  Se  oli  ihan  tämmönen  ex  tempore,  et  

mennäänkö, totta kai.” (HM1, 38v.) 

”ei meillä mitään semmosia, ihmeempiä kysymyksiä ollu, että, ihan haluttiin käyä sitte,  

tavallaan, päivittämässä vähän parisuhdetta.” (HM3, 24v.)

Kyselylomakkeisiin annettujen vastausten perusteella osallistujat myös usein halusivat 

parisuhdetapahtumaan osallistumalla  etsiä  apua parisuhteen ongelmiin.  Haastatteluissa  tuli 

esiin, että kolme paria viidestä haastatellusta oli jo ennen tapahtumaan osallistumista saanut 

apua parisuhteensa ongelmiin, joten parisuhdetapahtumaan osallistuminen muodosti jatkumon 

aiemman  parisuhdetyöskentelyn  kanssa.  Ainakaan  haastatteluun  valikoituneille 

parisuhdepäivä ei siis ollut ensimmäinen avun lähde akuutissa ongelmatilanteessa, vaan jo 

jatkoa aiemmalle parisuhdetyölle. Aiemmin parisuhdeongelmiin oli lähdetty hakemaan apua 

muun muassa arjen sujuvuuden ja puolisoiden välisen ymmärryksen lisäämiseksi.

”vaikka mä kuinka yritän puhua siitä, et tää arki ei suju että ku mää en yksinkertasesti  

millään kerkee itekseni tehä kaikkee…. Ja sillon mä sit sanoin että kun tää ei kerta niinku  

yhtään etene nii sitte kun kerta apua on tarjolla niin sit sitä pyydetään jostain” (HN8,  

38v.) 

”me ruvettiin miettiin sitä, et me ei niinku toisiamme oikeen ymmärretä. Me tajuttiin se,  

et  meil  on  paljon  sellasta  mitä  me  ei  tajuta  toisistamme,  ja  et  me  ei  osata  kertoo  

toisillemme, et mitä me tavotellaan ja mitä me halutaan ja mitä me ollaan. Et mites tästä  

pääsis etiäpäin ja, ja sit me mentiin tohon kirkon perheneuvottelukeskukselle.” (HM1,  

38v.)

Vastaajat  kokivat  aiemman  parisuhdetyön  luoneen  pohjan  parisuhdetapahtumaan 
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osallistumiselle ja virittäneen ajatukselle ajan ottamisesta ja käyttämisestä parisuhteen asioista 

keskusteluun.  Osallistuminen  yhden  päivän  tapahtumaan  koettiin  usean  haastateltavan 

vastauksessa helpoksi ja vaivattomaksi keinoksi jatkaa ja täydentää aloitettua parisuhdetyötä 

eri muodoissa.

”Ja  niinkun,  oon  kokenu  sen  perhetyönki  todella  hyödylliseks  ja  auttavan,  ja  se  on  

varmaan ollu pohjana tolle parisuhdepäivällekin, me ollaan niinku jo tutustuttu jo aihee,  

niinku sillä tavalla käsitelty ja puhuttu paljon semmosia asioita mitä on vuosien varrella 

jääny puhumatta, muttaa, se oli niinku semmonen positiivinen kokemus” (HN6, 28v.) 

”Mut et se [aikaisempi parisuhdekurssi] oli kuitenki sillä lailla mun mielestä hyvä, että  

se oli tavallaan myös sitten jonkulainen peruste tolle syksyn seminaarille. Tavallaan, että  

[puolisokin]  ehkä  tavallaan,  et  meni  sillekin  ajatukselle,  että  niin  ei  se  varmaan 

pahitteeksi ole. Ja että niinku siihen voi aikaa käyttää ja.” (HN8, 38v.)

Yhtä  usein  kuin  kyselylomakkeisiin  vastanneet  hakivat  tapahtumasta  apua 

parisuhteensa ongelmiin, he myös halusivat tapahtuman avulla ennaltaehkäistä niitä.

”Et  esimerkiks  nyt  sitte  tonne  lähettiin,  tänne  viimeks  tähän  lauantai-  juttuun  niin  

varmaan just tämmönen, että sitte osattais ratkoo tavallaan kun, joskus jossain vaiheessa  

niitä ongelmia on.” (HN9, 30v.)

Niin kyselylomakkeissa kuin haastatteluissa yleisimmät syyt tulla tapahtumaan menivät 

usein päällekkäin ja vastaajat olivatkin valinneet useita vaihtoehdoista. Lähes yhtä usein kuin 

ongelmia  haluttiin  hoitaa  ja  ennaltaehkäistä,  haluttiin  myös  kehittää  hyvää  parisuhdetta 

entisestään.  Vähiten  mainintoja  vastauksissa  oli  vaihtoehdolla  ”Puhdas  mielenkiinto,  halu 

nähdä  millainen  tilaisuus  on”.  Muina  syinä  kyselylomakkeissa  mainittiin  muun  muassa 

itsetutkiskelu tapahtumassa  heränneiden ajatusten  rinnalla,  ensimmäisen  lapsen syntymään 

valmistautuminen  parisuhteessa,  parisuhteen  ”herättäminen  henkiin”  arkisissa  olosuhteissa 

sekä kurssin edullinen hinta. 

Osallistujien syyt tulla tapahtumaan eivät eronneet kolmen eri tapahtumavuoden välillä 

mutta  sukupuolten  välillä  eroja  oli.  Naiset  olivat  miehiä  useammin  tulleet  tapahtumaan 

ottaakseen  aikaa  parisuhteelleen  (χ²(1)  4,449,  p<.035,  sovitettu  jäännös  2,1).  Miehet  taas 

olivat naisia merkittävästi useammin tulleet tapahtumaan puolisonsa suostuttelemana (χ²(1) 

36,087,  p>.00,  sovitettu  jäännös  6,0).  Naisten  suurempi  kiinnostuneisuus  parisuhteen 
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hoitamiseen on todettu useissa tutkimuksissa (esim. Acitelli, 1992; Ragsdale, 1996), mutta 

osassa  tämän  tutkimuksen  vastauksista  saattaa  olla  alla  olevan  haastattelukatkelman 

mukaisesti mukana myös huumoria. 

”mm, se  oli  tota,  niin vaimo pakotti,  joo niinhän se oli  (naurua).  Ei  kyllä se oli  toi  

[puoliso] löysi sen ilmotuksen jostakin ja ehotti, että oisko tää mitään. Mää aattelin, että  

noo, kyllähän sitä voi kokeilla, että tota, ei siitä nyt varmaan haittaakaan ole.” (HM4, 

47v.)

Haastateltavista kaksi paria oli saanut tiedon tapahtumasta perhealan työntekijältä siten, 

että molemmat puolisot olivat olleet tilanteessa läsnä. Kolmessa tapauksessa taas vaimo oli 

nähnyt ilmoituksen ja kertonut tapahtumasta puolisolleen.

 3.2 Parisuhteen muutostarpeet ennen tapahtumaan tuloa

Ennakkotietolomakkeena  täytetty  parisuhdekysely antaa  tietoa  parisuhdetapahtumaan 

osallistuneiden  parien  elämäntilanteista  ja  siitä  millaisten  parisuhdekokemusten  kanssa 

parisuhdetapahtumaan tultiin. Vastatakseni tutkimuskysymykseen osallistujien mainitsemista 

parisuhteen  muutostarpeista  ennen  tapahtumaan  tuloa  poimin  tutkimuslomakkeista  sekä 

parisuhteen  ongelmiin,  että  toiveisiin  liittyvät  avoimet  kysymykset:  ’Mitkä  kolme  asiaa 

aiheuttaa  mielestäsi  parisuhteessanne  eniten  ongelmia?’  sekä  ’Jos  saisit  tehdä  yhden 

toivomuksen  liittyen  parisuhteeseesi,  mikä  se  olisi?’.   Tarkastelen  seuraavaksi  omissa 

kappaleissaan sisällön erittelyn kautta muodostettuja ongelmien ja toiveiden teemaluokkia. 

 3.2.1 Parisuhteen haasteet 

Lomakkeen täyttäneestä 89 henkilöstä 84 vastasi  parisuhteen ongelmia kartoittavaan 

kysymykseen.  Taulukossa  4  on  kuvattu  kuinka  monta  prosenttia  vastaajista  on  maininnut 

kyseisen  ongelman.  Jokaisella  vastaajalla  oli  mahdollisuus  nimetä  kolme  ongelmaa. 

Suurimmiksi  teemaluokiksi  muodostuivat  Ajanpuute  ja  ajankäytön  ongelmat  sekä 

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät ongelmat.
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TAULUKKO 4: Parisuhteen ongelma-alueet ennen parisuhdetapahtumaan osallistumista

Teemaluokka Sisältö Esimerkkejä aineistosta

Läheisyys, seksi (21,4 %)

Talous (17,9 %)

Työ (14,3 %)

Väsymys (14,3 %)

Päihteet (10,7 %) Päihteistä johtuvat ongelmat

Terveys (8,3 %)

Muut ongelmat (14,3 %)

Ei ongelmia (2,4 %)

 Mitkä kolme asiaa aiheuttaa mielestäsi parisuhteessanne eniten ongelmia? (n= 84 vastaajaa)

Ajanpuute ja ajankäyttö (45,2 
%)

Suurimmaksi osaksi yhteisen 
ajan puute mutta myös ajan 
puute yleensä, ajankäyttö ja 
kiire

” Arjen kiireet (työ ja perhe 
yhteensovitus)” (N1, 2006)
”Hengähdystaukoja vähän, omia 
sekä kahdenkeskisiä ”(N11, 
2007)

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet (38,1 %)

Ongelmana henkilökohtaiset 
ominaisuudet tai tavat

” Molempien itsepäisyys, 
periksiantamattomuus”(M29, 
2006)
”Pitkäpinnaisuuden ja 
kärsivällisyyden puute”(M22, 
2007)

Kommunikaatio- ja 
konfliktinratkaisu 
(28,6 %)

Väärinkäsitykset, 
keskustelemattomuus, 
vaikeudet konfliktien 
ratkaisussa. 
Vuorovaikutuksen 
näkökulmasta nimetyt 
ongelmat

”Luulee tietävänsä mitä toinen 
ajattelee” (N10, 2006)
”Vaikeus sanoa ääneen omia 
toivomuksia” (N1, 2008)

Arvojen, toiveiden ja 
näkemysten 
yhteensopimattomuus 
(25,0 %)

Puolisoiden koettu 
yhteensopimattomuus tai 
erilaisuus arvoissa, toiveissa ja 
tottumuksissa. Ajattelutason 
erilaisuus

”Yhteisten 
kiinnostuksenkohteiden puute” 
(N3, 2006)
”Erilaiset kulttuurilliset ja opitut 
tavat”(M16, 2008)

Kotityöt, lapset ja vastuunjako 
(22,6 %)

Kotityöt ja arjen askareet sekä 
vastuu lasten kasvatuksesta ja 
hoidosta

” Lasten kasvatus” (N17, 2006)
”Epätasainen kotitöiden jako” 
(M15, 2008)

Läheisyyden puute, seksin 
vähäisyys, seksuaalisen 
aktiivisuuden erot

” Erilainen seksuaalinen 
aktiivisuus” (M24, 2007)
”Läheisyyden puute” (M16, 2008)

Talouteen ja rahaan liittyvät 
huolet ja ongelmat sekä 
rahankäyttöön liittyvät 
erimielisyydet

” Rahan käyttö” (M31, 2007)
”Taloudellinen ahdinko” (N9, 
2008)

Ongelmana joko oma tai 
puolison työ

” Minun työ” (M31, 2006)
” Työelämästä heijastuvat 
paineet” (M36, 2007)

Väsymys ongelmana, syytä ei 
usein määritelty.

” Väsymys, voimien loppuminen” 
(N1, 2006)
” Väsymys, univelka” (M22, 
2007)
” Humalahakuinen alkoholin otto” 
(N6, 2006)
”Alkoholi ja tupakka” (N3, 2008)

Omat tai puolison 
terveysongelmat ” Minun sairastelu” (N14, 2006)

Yksittäisinä mainitut 
ongelmat, jotka eivät sisälly 
yllä oleviin luokkiin 

” Sukulaiset” (M34, 2006)

Parisuhteessa ei ole vastaajien 
mukaan ongelmia tai ne ovat 
merkityksettömiä



Lähes puolet  vastaajista koki  ajanpuutteen ja ajankäytön olevan keskeisiä ongelma-

alueita  parisuhteessaan.  Tutkittavat  toivat  vastauksissaan  esiin  niin  erimielisyyksiä 

ajankäytöstä  kuin  suoranaista  ajanpuutetta  ja  kiirettä.  Erityisesti  ongelmaksi  koettiin 

puolisoiden kahdenkeskisen ajan  puute tai  vähäisyys.  Vähemmässä määrin nostettiin esiin 

myös  oman  ajan  tarve  tai  ristiriidat  oman  ajan  ja  yhteisen  ajan  tarpeiden  välillä.  Ajan 

vähäisyyden lisäksi vastauksissa tuotiin esiin yhdessä vietetyn ajan laatuun liittyviä tarpeita, 

esimerkiksi vastauksessa ”vähän yhteistä mukavaa aikaa” (N5, 2007) tai ”ajankäyttö muuhun 

kuin parisuhteen parhaaksi” (M27, 2007). 

Luonteeseen ja ominaisuuksiin liittyviä vastauksia eli  Henkilökohtaiset  ominaisuudet 

-luokkaan kuuluvia vastauksia antoi yli  kolmasosa vastaajista.  Luokka sisälsi pitkän listan 

ominaisuuksia,  joita  useimmissa  tapauksissa  kuvaa  puolison  käyttäytymisen 

joustamattomuus, joka koetaan ongelmalliseksi; ”diktaattorimainen suhtautuminen asioihin” 

(N12,  2006),  tai  ”molempien itsepäisyys/  periksiantamattomuus” (M29,  2006).  Tutkittavat 

kokivat  ongelmalliseksi  myös  mustasukkaisen  käyttäytymisen,  sekä  koetun  arvostuksen 

puutteen  puolison  taholta.  Oman  ryhmänsä  muodostivat  sarkastiseen  sävyyn  annetut 

vastaukset, jossa ongelmaksi nimettiin ’minä’ tai tietyt ’minuun’ liittyvät piirteet tai käytös; 

vastausten taustalta näkyi puolison joustamattomuuteen tai arvonannon puutteeseen liittyvät 

arvostelut. 

Kommunikaatio  ja  konfliktinratkaisu  olivat  kolmanneksi  suurin  ongelmien  luokista. 

Kommunikointiongelmat  vaihtelivat  puhumattomuudesta  ja  liian  vähäisestä  keskustelusta 

väärinkäsityksiin vuorovaikutuksessa. Vastaajat kokivat ongelmalliseksi myös mm. vaikeudet 

omien toiveiden ilmaisemisessa sekä ”luulee tietävänsä mitä toinen ajattelee” – ajattelumallin, 

joka  mainittiin  useammassa  vastauksessa.  Konfliktinratkaisutaitojen  puutteellisuus  koettiin 

haastavaksi  ja  vastauksissa  kuvattiin  erilaisia  ongelmallisiksi  koettuja  riitelytapoja,  kuten 

mykkäkoulu sekä kiukuttelu ja huutaminen. 

Arvojen,  toiveiden  ja  näkemysten  yhteensopimattomuus.  Vastaajat  näkivät 

haasteelliseksi  parisuhteessaan  ilmenevän  erilaisuuden  ja  ristiriidat  suhteessa 

mielenkiinnonkohteisiin, tulevaisuuden suunnitelmiin, toiveisiin ja haaveisiin. Osa vastaajista 

esitti  eroavaisuuksille  syyksi  muun  muassa  kulttuuriset  erot,  lapsuuden  tottumusten  tai 

kasvatuksen  erot.  Vastauksissa  kaivattiin  parisuhteeseen  ”yhdessä  tekemisen  meininkiä” 

yhteisten  ystävien  tai  harrastusten,  mutta  myös  yhteisten  lomanviettotoiveiden  tai 

tulevaisuudensuunnitelmien ja haaveiden muodossa. 

27



Kotityöt,  lapset ja vastuunjako –luokassa ongelmalliseksi  koettiin epätasapaino arjen 

vastuista, kuten lastenhoidosta ja -kasvatuksesta sekä kotitöistä. Myös arjen kuluttavuus ja 

raskaus tuli vastauksista esiin. 

Läheisyys,  seksi –teemaan liittyvissä vastauksissa ongelmalliseksi  koettiin pääasiassa 

seksin ja läheisyyden vähäisyys tai puuttuminen kokonaan. Esiin tulevia syitä seksin koettuun 

vähäisyyteen olivat ”erilainen seksuaalinen aktiivisuus” ja ”erilaiset seksitarpeet” mutta myös 

”ajankäytön ongelmat” liitettiin vähäiseen seksiin tai  läheisyyteen. Vastauksissa ei suoraan 

ilmennyt  seksin  tai  läheisyyden  laatuun  liittyviä  kommentteja  mutta  toisaalta  osassa 

vastauksista  ongelmaksi  oli  lyhykäisesti  mainittu  ´seksi´,  joten  ongelman  paikantumisesta 

määrään tai laatuun ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä. 

 Talouden haasteelliseksi kokeneet vastaajat mainitsivat useimmiten ongelman olevan 

lyhyesti  sanottuna  ”raha”,  joten  vastauksista  ei  suurimmaksi  osaksi  syntynyt  kuvaa  siitä, 

olivatko  ongelmana  esimerkiksi  rahankäyttöön  liittyvät  erimielisyydet  vai  suoranainen 

taloudellinen ahdinko ja rahahuolet. Vähemmistössä olevissa kuvailevammissa vastauksista 

molemmat mainitut syyt tulivat esiin. 

Työhön liittyvissä vastauksissa puhuttiin joko oman työn kuormittavuudesta tai puolison 

työn  heijastamista  negatiivisista  vaikutuksista.  Usein  työhön  liittyvää  ongelmaa  selitettiin 

kausaalisesti  esimerkiksi  seuraavalla  tavalla:  ”yhteisen  ajan  puute<-  työt->  väsymys->  ei 

jaksa panostaa” (N16, 2007). Yleisesti työ-vastaukset liittyivät muita vastauksia useammin 

muihin vastausluokkiin, kuten väsymykseen tai ajankäyttöön liittyviin ongelmiin. 

Väsymys-luokkaan  kuuluvat  vastaukset  olivat  usein  lyhyitä,  eikä  väsymyksen  syytä 

selitetty,  mutta  muutamassa  tapauksessa  mainittiin  mm.  työstä  johtuva  väsymys,  voimien 

loppuminen sekä kiire. 

Omiksi  luokiksi  nousivat  vielä  Päihteet sekä  Terveys.  Päihteiden  käytössä 

alkoholiongelma ja humalahakuinen juominen aiheuttivat hankaluuksia. Terveyteen liittyvissä 

vastauksissa tuli  esiin niin mielenterveyteen kuin fyysiseen terveyteen liittyviä vastauksia. 

Luokka  Muut ongelmat sisälsi  yksittäisiä vastauksia,  jotka kuvasivat mm. sukuun liittyviä 

erimielisyyksiä,  lasten  hankkimiseen  liittyviä  kiistoja,  sekä  uskottomuudesta  johtuvaa 

luottamuspulaa.  Erillisenä  luokkana  mainitaan  Ei  ongelmia,  jossa  vastaajat  kokevat 

ongelmansa todella pieniksi tai kokevat, että heillä ei ole parisuhteessaan ongelmia. 

Tarkastelin  myös  vastausten  jakautumista  sukupuolen  mukaan.  Erot  eivät  aineiston 

pienuuden vuoksi  ole  tilastollisesti  merkitseviä.  Näyttäisi  kuitenkin siltä,  että  vastauksissa 

28



esiin tulevat eroavaisuudet noudattelevat perinteisiä sukupuolirooleja. Suurin ero naisten ja 

miesten vastausten välillä näyttäisi olevan teeman  kotityöt, lapset ja vastuunjako kohdalla. 

Naisista  tämän luokan mainitsi  27,9 % kun taas  miehistä  ainoastaan 17,1 % koki  luokan 

teemat  ongelmallisiksi.  Perinteistä  sukupuolijakoa  noudatteli  myös  toiseksi  suurimman 

sukupuolieron  tuottanut  teemaluokka  työt.  Miehet  (19,5  %)  kokivat  työn  useammin 

parisuhteen ongelmien aiheuttajaksi kuin naiset (9,3 %). Hieman pienempiä eroavaisuuksia 

naisten ja miesten vastausten välillä oli  luokassa  väsymys,  jonka naiset kokivat useammin 

ongelmalliseksi  kuin miehet (naiset  18,6 %, miehet 9,8 %) sekä luokassa  ajanpuute,  joka 

samoin oli naisten useammin mainitsema (naiset 48,8 %, miehet 41,5 %).

Naiset n= 43 vastaajaa, miehet n= 41 vastaajaa. 

1.  ajanpuute,  2.  henkilökohtaiset  ominaisuudet,  3.  kommunikaatio,  4.  arvot,  5.  kotityöt,  lapset  ja 

vastuunjako,  6.  läheisyys,  seksi,  7.  talous,  8.  työ,  9.  väsymys,  10.  päihteet,  11.  terveys,  12.  muut 

ongelmat, 13. ei ongelmia

Sisällön  erittelyn  kautta  muodostettuja  luokkia  verrattiin  lisäksi  Halfordin  (1999) 

kuvaamiin  parisuhteen  laatuun  vaikuttaviin  tekijöihin.  Halfordin  soveltamassa  teoriassa 

huomioon otetaan sekä suhteeseen vaikuttavat suojaavat tekijät että riskitekijät. Käsillä olevan 

tutkimuskysymyksen huomio taas oli ongelma- eli riskitekijöissä, joten tarkoitus ei ole verrata 

luokkia  suoraan  toisiinsa  vaan  sijoittaa  tässä  tutkimuksessa  muodostetut  kategoriat 

laajempaan  parisuhteen  laatuun  vaikuttavien  tekijöiden  kontekstiin.  Vertailun  perusteella 

selvisi,  että  suhteen  ongelmallisiksi  koetut  puolet  sijoittuvat  pääasiassa  Halfordin  (1999) 

nimeämistä riskitekijöistä luokkiin henkilökohtaiset ominaisuudet (individual caracteristics) ja 

vuorovaikutus (couple  interaction).  Puolisoiden  välisen  vuorovaikutuksen  puolista 

riskitekijöinä korostuivat konfliktinratkaisun haasteet sekä erilaiset kommunikaatiokatkokset 
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ja  väärinkäsitykset  vuorovaikutuksessa.  Myös  Halfordin  (1999)  luokka  kontekstuaaliset  

tekijät (cultural  context  and  values)  tulivat  esiin  vastauksissa  puolisoiden  keskinäisten 

kulttuuri-  ja  arvoeroavaisuuksien  muodossa.   Halford  ym.  (2003)  viittaavat  kulttuurisen 

kontekstin yhteydessä myös erilaisiin roolivaatimuksiin, kuten työrooliin ja sen vaatimuksiin 

parisuhteeseen  vaikuttavana  tekijänä.  Tässä  tapauksessa  myös  aikapulaa  kuvaavista 

vastauksista  suuri  osa,  sekä  esimerkiksi  työstä  heijastuvista  paineista  kertovat  vastaukset 

voidaan  sijoittaa  tähän  ryhmään.  Myöskään  Halfordin  nimeämä  kokonaisuus 

”elämäntapahtumat – life events” ei ollut tämän tutkimuksen luokituksessa selkeä yhtenäinen 

luokka, mutta sen voidaan ajatella tulevan esiin useissa luokissa, kuten  Kotityöt, lapset ja  

vastuunjako tai Terveys. 

 3.2.2 Toiveet parisuhteessa

Lisätietoa  parisuhteen  muutostarpeista  tuo  haasteiden  kuvaamisen  lisäksi 

parisuhteeseen  liittyvät  toiveet  ennen  parisuhdetapahtumaan  osallistumista.  Kysymyksen 

kautta  on  mahdollista  avata  sitä,  minkä parisuhteen alueiden toivotaan olevan hoitamisen 

kohteena.  Toiveiden osalta  vastaajia  oli  73 henkilöä  (TAULUKKO 5.).  Eniten mainintoja 

saivat toiveluokat Parisuhteen vuorovaikutus sekä Aika parisuhteelle.
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TAULUKKO 5: Toiveet parisuhteelle ennen parisuhdetapahtumaan osallistumista

Jos saisit tehdä yhden toivomuksen liittyen parisuhteeseesi, mikä se olisi?(n= 73 vastaajaa)
Teemat Sisältö Esimerkkejä aineistosta

Aika parisuhteelle (20,5%)

Läheisyys, seksi (11,0 %) 

Aika yleisesti (4,1 %)

MUUT LUOKAT (9,6%)

Työnjako Työnjakoon liittyviä toiveita

Suhteen pysyvyys

Muut toiveet

Parisuhteen vuorovaikutus (27,4 
%)

Tavoitteena toimiva 
vuorovaikutus, avoin 
keskustelu, puolison parempi 
ymmärtäminen ja rakentava 
riitojen ratkaisu. 

” Parempi keskustelu/kuunteluyhteys-> toisen 
ymmärtäminen”(N3, 2007)
”Vähemmän epäsuoraa toiveiden ilmaisua ja 
lisää kykyä joustaa alkuperäisestä 
suunnitelmasta ja mukautua kompromisseihin” 
(N1, 2008)

Toiveena enemmän 
kahdenkeskistä aikaa 
puolisoiden kesken

” Että meillä olisi enemmän yhteistä aikaa, ja 
että osaisimme käyttää sen ajan paremmin 
kuin mitä nyt käytämme yhteisen vähäisen 
aikamme” (N14, 2006)
 ”  Enemmän kahdenkeskistä aikaa ilman 
mitään muuta (esim. tv)” (M27, 2007)

Seksin ja läheisyyden määrään 
tai laatuun liittyviä toiveita

 ”  Seksiä enemmän” (M24, 2006)
 ”  Toivoisin enemmän yhteistä aikaa, 
läheisyyttä ja seksiä” (N16, 2007)

Kunnioitus, arvostus, luottamus 
(9,6 %)

Toiveet arvostuksesta, 
luottamuksesta ja 
kunnioituksesta

” Että ei aina tarvitsisi tehdä kaikkea oikein” 
(M26, 2006)
 ”  Enemmän kunnioitusta puolin jos 
toisinkin” (N13, 2007)

Yhteishenki, yhteiset unelmat, 
yhteiset kiinnostuksenkohteet 
(9,6 %)

Parisuhteen yhteishengen 
kehittämiseen liittyvät toiveet.

” Että parisuhteen merkitys selkiytyisi, 
josta siis nousisi arvostus sitä kohtaan  
halu ottaa toinen paremmin huomioon ja tehdä 
töitä/ joustaa suhteen eteen” (N9, 2006)
 ”  Me- hengen luominen (ajatus: ”toisen 
ajatteleminen on kunnia-asia- ei 
luopumista omista tarpeista”)”(N2, 2007)

Persoonallisuuden tai 
ominaisuuksien muuttaminen 
(8,2 %)

Omien tai puolison 
negatiivisten ominaisuuksien 
tai piirteiden muuttaminen

” Itselleni kyky nauttia paremmin arjesta” (N8, 
2006)
 ”  Toivoisin molemmille (erityisesti 
kumppanille) pidempää pinnaa ja 
kärsivällisyyttä (M22, 2007)”

Määrittelemätön muutos 
parisuhteessa (5,5 %)

Toiveet parisuhteen 
muuttumisesta paremmaksi. 
Toiveet eivät sisällä 
konkreettista muutoksen 
kohdetta.

”Että tämänhetkisestä tilanteesta olisi 
mahdollista päästä hyvään ja onnelliseen 
parisuhteeseen” (N3, 2006)
” Voisin aloittaa alusta” (M13, 2008)

Lisää aikaa yleisesti tai 
nimettyyn tarkoitukseen (joka 
ei parisuhde)

 ”  Enemmän yhteistä aikaa, vaikka 
perheenkin parissa” (N18, 2007)
”Enemmän omaa rauhaa ja aikaa” (M10, 2008)

 ”  Osattaisi tehdä työnjako ja käyttää aika 
oikein” (N17, 2007)

Suhteen säilyminen ja 
pysyvyys

 ”  Se, että se säilyisi samankaltaisena 
vuodesta toiseen” (N7, 2007)
 ”  Ei oltaisi niin väsyneitä” (N7, 2006)



Suurimmassa luokassa, toiveet parisuhteen vuorovaikutuksen paranemisesta, tutkittavat 

toivat esiin kommunikaation oppimiseen ja opetteluun liittyviä toiveita, mikä viittaa siihen, 

että he kokevat vuorovaikutuksen taitona, jota on mahdollista harjoitella sekä tekijänä, joka 

voi  parisuhteessa  muuttua;  ”Ristiriitatilanteissa  toivoisin  välillemme  toisenlaista 

selviytymisstrategiaa. Uusia näkökulmia sen yhden ja mielestäni ainoan näkökannan tilalle” 

(N10,  2006).  Vastauksissa  tulee  myös  esiin  toiveita  avoimuudesta  ja  tämän  kautta 

ymmärryksen  lisääntymisestä  puolisoiden  kesken;  ”parempi  keskustelu/  kuunteluyhteys-> 

toisen  ymmärtäminen”  (N3,  2007)  tai  ”vähemmän  epäsuoraa  toiveiden  ilmaisua  ja 

molemmille lisää kykyä joustaa alkuperäisestä suunnitelmasta ja mukautua kompromisseihin” 

(N1, 2008). 

Tässä  tutkimuksessa  ajanpuute  ja  ajankäytön  ongelmat  mainittiin  yleisimpinä 

parisuhteen haasteina. Sama teema toistui myös toiveiden kohdalla; aika tuli esiin erityisesti 

parisuhteelle  tarkoitetun  ajan  muodossa.  Aikaa  parisuhteelle toivottiin  viidenneksessä 

vastauksista.  Toiveessa  lisäajasta  puolisoiden  kesken  tuli  esiin  myös  tälle  ajalle  annetut 

merkitykset: yhteisen ajan toivottiin olevan mm. virkeää, laadukasta ja sisältävän puolisoiden 

välistä  intiimiyttä,  läheisyyttä  ja  keskustelua  sekä  pelkästään  puolisoiden  kahdestaan 

viettämää  aikaa,  ilman  häiritseviä  tekijöitä  kuten  internet  tai  tv.  Molempien  puolisoiden 

toivottiin osallistuvan yhteisen ajan järjestämiseen arjen keskelle. 

Läheisyys, seksi nousi toiveissa kolmanneksi suurimmaksi teemaksi. Vastaajat toivoivat 

parisuhteeseensa läheisyyttä ja rakkautta, joiden koettiin joissain tapauksissa olevan hukassa. 

Lisäksi toivottiin aikaa läheisyydelle ja seksille, sekä määrällisesti enemmän seksiä. 

Neljäntenä  tulivat  esiin  toiveet  Kunnioituksesta,  arvostuksesta  ja  luottamuksesta 

parisuhteessa. Vastauksissa toivottiin enemmän myönteistä palautetta, hyväksytyksi tulemista 

sekä  molemminpuolista  luottamusta  ja  kunnioitusta,  esimerkiksi  seuraavaan  tyyliin: 

”enemmän kunnioitusta puolin jos toisinkin” (N13, 2007). 

Yhtä  usein  kuin  kunnioitusta,  toivottiin  suhteisiin  Yhteishenkeä,  yhteisiä  unelmia  ja 

yhteisiä kiinnostuksenkohteita. Vastaajat toivoivat ”yhteistä tekemistä yhdessä” (M28, 2006), 

”me-hengen  luomista”  (N2,  2007)  ja  parisuhteen  arvostuksen  nousua  sekä  yhteisiä 

tulevaisuuden haaveita ja tavoitteita. 

Persoonallisuuden tai ominaisuuksien muuttaminen –luokkaan kuuluvissa vastauksissa 

toivottiin omien tai puolison negatiivisena pidettyjen ominaisuuksien tai tapojen muuttamista. 

Esimerkiksi kärsivällisyyttä toivottiin usein lisää, samoin kykyä kompromisseihin. 
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Teemaluokassa Määrittelemätön muutos parisuhteessa vastaajat toivoivat parisuhteensa 

menevän parempaan suuntaan, mutta eivät nimenneet mitään erityistä aluetta, jolla toivoivat 

muutoksen  tapahtuvan.  Toiveet  olivat  usein  tyyliltään  totaalista  muutosta  tavoittelevia: 

”voisin aloittaa alusta” (M13, 2008). 

Aika  yleisesti oli  pieni  teemaluokka,  jossa  aikaa  toivottiin  lisää  joko  yleisesti,  tai 

johonkin tiettyyn nimettyyn tarkoitukseen, joka ei kuitenkaan ollut parisuhde (vrt. teema 2.) 

 Muut  luokat  sisältävät  kolme  pienempää  toiveryhmää:  työnjakoon liittyvät  toiveet, 

suhteen  pysyvyyteen liittyvä  toiveet,  joissa  toivottiin  suhteen  laadun  säilyvän,  sekä  muut 

toiveet, joka sisälsi yksittäisiä toiveita, jotka eivät sopineet mainittuihin luokkiin. 

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna havaitut erot  naisten ja  miesten vastauksissa eivät 

nousseet  tilastollisesti  merkitseviksi.  Prosenttiosuuksien  perusteella  suurin  ero  naisten  ja 

miesten  vastausten  välillä  tuli  esiin  luokassa  Yhteishenki,  yhteiset  unelmat,  yhteiset  

kiinnostuksenkohteet,  jonka  14,3  %  naisista  mutta  ainoastaan  3,2  %  miehistä  mainitsi 

toiveekseen.  Toiseksi  eniten  eroa  naisten  ja  miesten  vastausten  välillä  oli  luokassa  aika 

parisuhteelle,  jota  miehet  toivoivat  naisia  useammin  (25,8  % miehistä,  16,7  % naisista). 

Sukupuolten  välillä  näyttäisi  olevan  eroa  myös  luokassa  Persoonallisuuden tai  

ominaisuuksien  muuttaminen,  jota  12,9  %  miehistä  toivoi,  kun  taas  naisista  vain  4,8  % 

mainitsi kyseiseen luokkaan luokitellun toiveen. Täytyy kuitenkin muistaa, että luokka sisälsi 

toiveita  niin  omien  kuin  puolison  tapojen  tai  ominaisuuksien  muuttumisesta,  eli  ei  ole 

välttämättä kyse siitä, että miehet ainoastaan toivovat puolisoidensa muuttuvan.

Naiset n = 42 vastaajaa, miehet n = 31 vastaajaa.

1.  vuorovaikutus,  2.  aika  parisuhteelle,  3.  läheisyys,  seksi,  4.  kunnioitus,  arvostus,  luottamus,  5. 

yhteishenki, 6. persoonallisuus, 7. määrittelemätön muutos, 8. aika (yleisesti), 9. muut toiveet
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Tutkimuksessa  haasteet  ja  toiveet  parisuhteelle  valittiin  parisuhteen muutostarpeiden 

kuvaajiksi. Vastausten perusteella rikastavaan parisuhdetapahtumaan osallistujista syntyi kuva 

kiireisistä  pareista,  jotka  halusta  huolimatta  kokivat,  ettei  heillä  ole  tarpeeksi  aikaa 

parisuhteelleen.  Puolison  persoonallisuuteen  liittyvät  tavat  ja  ominaisuudet  aiheuttivat 

ongelmia parisuhteessa esimerkiksi liian joustamattomuuden ja koetun arvostuksen puutteen 

kautta.  Toiveita  tarkastellessa  osallistujat  kuitenkin  useammin  toivoivat  pystyvänsä 

vaikuttamaan  parisuhteeseensa  kommunikaation  lisäämisen  ja  parantamisen  kautta,  eivät 

niinkään omien  tai  puolison ominaisuuksien  muuttamisen  kautta.  Kommunikaation  kautta 

suhteeseen toivottiin parempaa vuorovaikutusta ja lisääntynyttä keskinäistä ymmärtämystä. 

 3.3 Parisuhdetapahtuman merkitys haastateltavien kokemana

Kolmannessa  tutkimuskysymyksessä  pyrin  selvittämään,  mitä  osallistujat  kokivat 

parisuhdetapahtumasta  saaneensa.  Etsin  tähän  kysymykseen  vastausta  noin  kuukausi 

parisuhdetapahtuman  jälkeen  tehtyjen  teemahaastatteluiden  aineiston  perusteella. 

Haastatteluissa  kysyttiin  erikseen tapahtuman merkityksestä  haastateltavalle,  minkä  lisäksi 

haastateltavat kertoivat aiheesta vapaasti haastatteluiden kuluessa. Tarkastelussa on keskitytty 

ainoastaan  siihen  mitä  parit  tapahtumasta  kokivat  saaneensa  suhteelleen;  yksittäisiin 

menetelmiin, ohjaajiin tai parisuhdepäivän kulkuun liittyvät mahdolliset muutosehdotukset tai 

kritiikki  on  jätetty  tämän  tutkimuksen  ulkopuolelle.  Kysymys  ei  siis  ole 

tuloksellisuustutkimuksesta  tai  tapahtuman  konkreettisesta  palautteesta  vaan  niistä 

merkityksistä, joita parisuhteeseen keskittyvä tapahtuma voi osallistujilleen antaa. 

Tapahtuman  merkitysten  selvittämiseksi  litteroidusta  haastatteluaineistosta  erotettiin 

tekstikatkelmat,  joissa  käsiteltiin  tapahtuman  merkitystä.  Seuraavassa  esimerkki  yhden 

haastateltavan tapahtuman merkitystä käsittelevästä haastatteluosuudesta:

”No en mä tiiä oliks siellä nyt niin kamalan uutta loppujen lopuks mulle, että, aika tuttua  

asiaa mut et kyllähän siinä niinku aina tarttee sellasta havahtumista siihen, että joo, et  

oikeesti et se pitää niinku se parisuhde pitää tie, niinku koko ajan pitää niinku tiedostaa,  

että  missä  vaiheessa  mennään ja  niinku,  koko  ajan  kuulostella,  että  onks  tässä  nyt  

ongelmaa     ja. Et ei sitä saa niinku unohtaa, että siinä mielessä ne on  ihan hyviä sellasia,  

että, et havahtuu taas siihen, että, et joo, että jotakin tässä niinku, et sitäki pitää hoitaa 

sitä asiaa” (HN7, 40v.)
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Haastattelukatkelmat  tiivistettiin  pelkistetyiksi  ilmauksiksi.  Yllä  olevasta 

tekstikatkelmasta muodostettiin seuraavanlainen pelkistetty ilmaus:

parisuhteen tiedostaminen, havahtuminen

Pelkistetyt  ilmaukset  luokiteltiin aiheita  yhdistäviin alakategorioihin ja  lopulta niistä 

muodostettiin  analyysin  päätuloksiksi  muodostuneet  yläkategoriat.  Esimerkkinä  oleva 

pelkistetty  ilmaus  yhdessä  muiden  samansisältöisten  ilmausten  kanssa  yhdistyi  seuraaviin 

kategorioihin:

Alakategoriat: 

Parisuhteen tiedostaminen

Parisuhteen hoitamisen tiedostaminen

Yläkategoria: 

Tapahtuma tiedostamisen välineenä

Tapahtuman merkitystä kuvaavia yläkategorioita muodostui tässä tutkimuksessa kolme, 

joista  kukin  sisälsi  kahdesta  kolmeen  alaluokkaa  (TAULUKKO  6).  Ensimmäisessä 

yläkategoriassa huomio oli  tapahtuman kautta mahdollistuneessa yhteisessä ajassa  ja arjen 

rutiineista  poikkeamisessa  sekä  puolisoiden  välisessä  jakamisessa.  Toisen  kategorian 

vastaukset  olivat  luonteeltaan  kognitiivisiin  seikkoihin  keskittyviä;  vastaajat  kiinnittivät 

huomionsa  tapahtuman  heissä  herättämiin  parisuhteen  merkitykseen  liittyviin  ajatuksiin. 

Kolmannessa kategoriassa taas tuli esiin tapahtuman luonne vertaistapahtumana, jossa omia 

kokemuksia peilattiin muiden parien kokemuksiin. 
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TAULUKKO 6: Sisällönanalyysin askeleet

Tapahtuma  parisuhdeaikana. Yksi  tapahtuman  positiivinen  puoli  ja  pareille 

merkityksellinen  asia  oli  puolison  kanssa  tapahtumassa  vietetty  aika  ja  kahdenkeskinen 

yhdessäolo  sinänsä.  Tärkeää  oli  myös  tapahtuman  myötä  mahdollistunut  poikkeaminen 

arjesta, mitä jo yhteinen aika monelle oli.

”..mää ajattelen tätä kurssiaki niin sitten, vaikka yksittäinenki päivä on sitten mutta, että  

se  on  niinku  irti  siitä  arjesta  jossa  tavallaan  tuntuu,  että  se  aika  niinku  hulahtaa 

yhtäkkiä,  että tuntuu,  että  siellä  ei  oo minuuttiakaan enää,  että  joku on kysymässä.” 

(HM2, 38 v.) 

”nii, sitä, että olis, olis joku paikka mihin me niinku päästään lähteen ilman lapsia, et me  

mennään  niinku  vaan  kahestaan  ja  meillä  on  muutama  tunti  aikaa  olla  ihan  vaan 

kahelleen” (HM1, 38 v.)

Yhdessä  vietetyssä  parisuhdeajassa  merkityksellistä  olivat  kokemus  jakamisesta  ja 

parisuhteen asioiden ääreen pysähtymisestä.
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Esimerkki pelkistetyistä ilmauksista Alakategoriat Yläkategoriat

- aika puolison kanssa
- jakaminen
- poikkeavuus arjesta

- parisuhteen tiedostaminen

- aika kahdestaan, keskustelu parisuhteesta
TAPAHTUMA 

PARISUHDEAIKANA- aika kahdestaan, yhdessä kuuntelu

 

- tärkeysjärjestyksen muistuttaminen elämässä
TAPAHTUMA 

TIEDOSTAMISEN 
VÄLINEENÄ

- puolison positiivisten puolien huomaaminen 
ja mieleen muistuttaminen, työkaluja vaikeista 
tilanteista selviämiseen, hyvän ajatteleminen tuo 
lisää hyvää  

- parisuhteen hoitamisen 
tiedostaminen

 
- omien ongelmien suhteuttaminen, positiivinen 
vertailu muihin pareihin 

- omien ongelmien 
suhteuttaminen TAPAHTUMA 

VERTAISRYHMÄNÄ - jokaisella parilla on omat ongelmansa 
- oman parisuhteen 
positiiviset puolet suhteessa 
muihin



”Et  enempi  niinku  silleen,  hirveen  hyvällä  mielellä  mentiin  ja  tosi  hyvällä  mielellä  

lähettiin, että, saatiin vähän aikaa kahestaan ja niinku yhessä sit, ei tarvinu kertoo, että  

jos  ois  menny  vaan  yksin,  niin  ois  pitäny  kertoo  toiselle,  et  siellä  oli  tämmöstä  ja  

tämmöstä vaan nyt ne niinku kuultiin yhessä ja sit niistä on helpompi, ollu vielä enempi  

puhua” (HN9, 30 v.) 

”… no paljon tuttuja asioita, mutta sit tietysti tavallaan aina se, se pysähtyminen niitten 

parisuhdeasioiden äärelle niin ei se varmaan koskaan haitaksi ole, että niille on edes 

aikaa se, se hetki (naurua)” (HN8, 38 v. )

Tapahtuma  tiedostamisen  välineenä. Tapahtumassa  koetun  ajateltiin,  ainakin  jonkin 

aikaa,  myös  auttaneen  tiedostamaan  parisuhde  paremmin  ja  kiinnittämään  huomiota 

parisuhteen  hoitamiseen.  Näiden  yksilön  sisäisten,  kognitiivisen  tason  oivallusten, 

havahtumisten  tai  muutosten  ajateltiin  näkyneen toiminnan  tasolla  mm.  kiinnostuksena  ja 

mahdollisesti  osallistumisena  muihin  parisuhdetapahtumiin  ja  -kursseille,  parisuhteen 

positiivisiin  puoliin  keskittymisenä,  puolison  kunnioittamisena  ja  arvostamisena,  ajan 

antamisena  puolisolle  sekä  oman  elämän  tärkeysjärjestyksen  tarkistamisena  tai  mieleen 

muistuttamisena.

”  ja  siinä  mielessä  oliski  varmaan  ihan  terveellistä  käyä  vaikka  vuoden  välein  

tommosessa samanlaisessa ettei ne unohu en perusasiat [...] et joskus varmaan saattaa 

joku harrastus taikka joku juttu mikä vaan mikä on meneillään, työ tai opiskelu tai joku 

niin  tuntua  tärkeemmältä  ku  mitä  se  onkaan.  Taikka  sitte  täytyy  laittaa  uuestaan  

järjestykseen  nää asiat  mitkä  elämässä  on  tärkeetä.  Mutta  että  nyt,  kyllä  nyt  ainaki  

tuntus ku on pieni lapsiki, että kyllähän se parisuhde on tärkein, tärkeempi ku mikään työ  

taikka, taikka mikään […] muu projekti. Ettei tavallaan kannata ottaa mitään semmosta 

hommaa mikä vaarantais niinku sen perustan, sen tärkeimmän asian” (HM5, 34 v.) 

” ehkä just se, että, et niinku taas hetken aikaa tietosemmin ajattelee ja, ja ehkä sellanen,  

että  just  se  toisen arvostus ja  kunnioittaminen niin,  niin  et  siihen taas kumpiki  ehkä  

kiinnitti, alko kiinnittäänenempi huomiota” (HN7, 40 v.) 
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”ehkä eniten on jääny nyt se, että., ainaki nyt niinku näinä muutamana viikkona tässä 

ollaan enemmän annettu aikaa toiselle[…] ollaan me niinku oltu lähei, tai välillä vaan 

niinku halattu ja oltu lähellä ja sillee, että on se silleen jääny myös se. Että tota. Mutta  

lähinnä ehkä se ajankäyttö, että taas niinku, saatiin uutta, uutta tavallaan potkua siihen,  

että kannattaa olla kahestaan ja se on kivaa ja näin.” (HM3, 24 v.)

Tapahtuma  vertaisryhmänä. Parisuhdetapahtuma  toimi  osallistujille  myös 

vertaisryhmän tavoin, sillä tapahtumassa eivät olleet äänessä ainoastaan asiantuntujat, vaan 

osallistujat pääsivät lisäksi kuulemaan toistensa kokemuksia. Toisaalta osa vetäjistä toi esiin 

oman  parisuhteensa  kokemuksia,  jolloin  myös  he  asettuivat  samaan  vertaisten  asemaan. 

Toisten parien kokemusten kuuleminen auttoi osallistujia näkemään ja ymmärtämään oman 

parisuhteen  tilannetta.  Muiden  kokemukset  auttoivat  jossain  tapauksessa  suhteuttamaan 

omassa parisuhteessa kohdattuja haasteita sekä näkemään, että ongelmia tulee vastaan kaikilla 

pareilla  vaikka ongelmat  olisivatkin  erilaisia.  Myös  oman suhteen  hyvät  puolet  saattoivat 

nousta esiin muiden kokemusten valossa.

”sillä tavalla, tuns ittensä tavallaan niinku hyvä, tai en tiiä hyväks, mut tuli semmonen 

ihan hyvä mieli,  et  no ei meillä, ei  meillä sillä tavalla niinku nyt huonosti oo, et  me  

puhutaan paljon ja selvitellään asioita, et lähinnä semmosia” (HN9, 30 v.) 

”Mut  jotenki  se  parisuhdepäivä  mulle  niinku avautu  se,  että,  että  niitä  ongelmia  on  

kaikilla on erilaisia, että sen voi ite päättää, että onko ne semmosia, että mistä voi päästä  

yli, että se oli mulle, mulle semmonen vapauttava.” (HN6, 28 v.)

Tutkimuksessa  parisuhdetapahtuman  merkityksellisenä  koetut  puolet  olivat 

haastatteluiden perusteella puolisoiden välistä yhteyttä lisäävät, parisuhdetta tietoiseksi tuovat 

sekä  omaa  tilannetta  suhteuttavat  tekijät.  Usein  tapahtuman merkityksen  ei  koettu  olleen 

suuren suuri tai paljon käytäntöön vaikuttanut mutta silti positiivinen. Vastausten perusteella 

parisuhteen  vahvistumisen  kokemukseen  voidaan  ajatella  vaikuttaneen  tapahtumassa 

mahdollistuneet yhteinen aika ja jakaminen, parisuhteen tiedostaminen ja vertaistuki. 
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 4 POHDINTA 

Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin  vahvistavan  parisuhdetapahtuman  osallistujien 

kokemuksia.  Huomiota  kiinnitettiin  odotuksiin,  joita  osallistujilla  oli  parisuhdetapahtuman 

kautta  saatavasta  tuesta.  Toiseksi  huomioitiin  parisuhteen  muutostarpeet  joiden  kanssa 

osallistujat  kyseiseen  matalan  kynnyksen  rikastavaan  parisuhdetapahtumaan  tulevat. 

Kolmanneksi tapahtuman jälkeen tarkasteltiin sen merkityksiä osallistujille. 

Tutkimuksessa  selvisi,  että  vahvistavaan  parisuhdetapahtumaan  osallistuttiin 

suurimmaksi osaksi sen vuoksi, että saataisiin aikaa parisuhteelle ja pystyttäisiin pysähtymään 

parisuhdekysymysten  ääreen.  Ongelmia  myös  toivottiin  pystyttävän  ennaltaehkäisemään 

tapahtuman  avulla  ja  ajankohtaisiin  ongelmiin  toivottiin  saatavan  apua.  Viiden  parin 

haastatteluista kävi ilmi, että parisuhdetapahtumaan osallistuminen oli usealle heistä jatkumo 

aiemmalle parisuhdetyöskentelylle: aiempiin ongelmatilanteisiin oli haettu apua muunlaisista 

parisuhdetyön muodoista ja parisuhdetapahtuma toimi muistin virkistäjänä tai  saadun tuen 

vahvistajana.  Toisaalta  ennaltaehkäisevään  tapahtumaan tulon kynnys  oli  matala  mm.  sen 

edullisuuden  ja  lyhyen  keston  vuoksi.  Parit,  jotka  eivät  aiemmin  olleet  hakeneet  tukea 

parisuhteelleen,  saattoivat  tulla  tapahtumaan päivittämään parisuhdettaan ja  ottamaan sille 

aikaa  ilman  suurempia  vaikeuksia  suhteessaan.  Muutostarpeet,  joita  parit  juuri  ennen 

tapahtumaa  nimesivät  parisuhteessaan,  liittyivät  pääasiassa  ajan  puutteeseen  sekä 

vuorovaikutukseen  suhteessa.  Vahvistava  parisuhdetapahtuma  antoi  osallistujille 

haastattelujen perusteella ajan ja paikan olla puolison kanssa ja pysähtyä parisuhteen asioiden 

ääreen.  Toisena  tärkeänä  tekijänä  parisuhdetapahtuma  toi  parisuhteen  ja  sen  hoitamisen 

tietoiselle  tasolle  ja  toimi  näin  motivoijana  hoitamisen  suhteen.  Lisäksi  ryhmän 

vuorovaikutuksen  ja  vertaistuen  kautta  osallistujat  pystyivät  suhteuttamaan  omia 

kokemuksiaan ja mahdollisia vaikeuksiaan sekä näkemään oman suhteensa vahvuudet.  

 4.1 Parisuhdetapahtumalla muutos parisuhteen 
vuorovaikutukseen?

Käsillä  olevassa  tutkimuksessa  parisuhteen  rikastamistapahtumaan  tulevat  parit 

toivoivat suhteensa vuorovaikutukseen muutoksia, kuten avointa ja rakentavaa keskustelua ja 

kokivat  suhteissaan  kommunikaatio-ongelmia  kuten  puhumattomuutta,  liian  vähäistä 
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keskustelua tai vaikeuksia omien toiveiden ilmaisemisessa. Vuorovaikutus koettiin taidoksi, 

jota toivottiin opittavan esimerkiksi uudenlaisten konfliktinratkaisutapojen, joustavuuden tai 

kuuntelu-  ja  keskustelutaitojen  muodossa.  Vuorovaikutus  on  myös  parisuhteen  laadun 

tutkimuksissa  todettu  merkitykselliseksi  ja  luonteeltaan  muuttuvaksi  tekijäksi  (Halford, 

1999).  Myös  näyttöön  perustuvissa  parisuhdeinterventiotutkimuksissa  kommunikaatio-  ja 

konfliktinratkaisutaitoihin  keskittyvien menetelmien todettiin tuottaneen positiivisia tuloksia 

(Halford  ym.,  2003).  Näiden  tekijöiden  vuoksi  vuorovaikutuksen  voidaan  olettaa  olevan 

tärkeä  lähtökohta  ennaltaehkäisevissä  parisuhdeinterventiossa,  joissa  osallistujia  pyritään 

tukemaan parisuhteen hoitamisessa. Toisaalta vuorovaikutuksen lisääminen tai kehittäminen 

parisuhteen hoitamiseksi ei ole yksiselitteinen asia. Vuorovaikutuksen kehittämisen kannalta 

tärkeän,  osallistujien  toiveissa  esiin  tulleen  avoimuuden  vaikutuksista 

parisuhdetyytyväisyyteen  on  ilmennyt  ristiriitaisia  tuloksia  parisuhteen  hoitamisen 

tutkimuksissa.  Muun  muassa  Dainton  (2000)  on  tutkimuksissaan  todennut,  että 

ylläpitämiskäyttäytymisenä  pidetty  avoimuus  onkin  yllättäen  negatiivisesti  yhteydessä 

parisuhdetyytyväisyyteen (Dainton, 2000; myös Malinen & Sevón, 2009). Malinen, Rönkä, 

Auvinen & Punkka (2010) ovat tulkinneet tätä avoimuuden negatiivista yhteyttä siten, että 

pelkkä  avoimuus  ilman  myönteistä  vuorovaikutusta  ei  yksin  riitä  parantamaan  suhdetta. 

Avoimuutta voi olla hyvin monenlaista, esimerkiksi riitatilanteissa puolisolle huutaminen tai 

ongelmien  vatvonen  voidaan  tulkita  avoimuudeksi.  Onkin  todettu,  että  parisuhteen 

hyvinvoinnin  kannalta  rakentavakaan  avoimuus  ei  ole  ristiriitatilanteissa  tärkeimmässä 

roolissa,  vaan  merkityksellistä  on  kaiken  tuhoavan  käyttäytymisen,  niin  aktiivisen  kuin 

passiivisen välttäminen (Rusbult ym., 2001). Toisaalta Malinen ym. (2010) myös huomioivat 

sen mahdollisuuden, että avoimuuden vaikutus tyytyväisyyteen voi ilmetä vasta pidemmällä 

aikavälillä.  Ongelmien  avoimen  käsittelyn  on  todettu  auttavan  ongelmien  ratkaisussa  ja 

ristiriitatilanteiden käsittelyssä, minkä puolestaan on todettu pidemmällä tähtäimellä lisäävän 

parisuhdetyytyväisyyttä  (Shapiro  &  Gottman,  2005).  Parisuhteen  hoitamiseksi  katsotun 

toiminnan yhteys tyytyväisyyteen ei välttämättä ole suoraviivainen vaan se voi toteutua vasta 

viiveellä. 

Kulttuurinen uskomus avoimuuden voimaan on vahva, joten on myös mahdollista, että 

vastaajat raportoivat vuorovaikutuksen lisäämistä toivottuna parisuhteen puolena täyttääkseen 

hyvän parisuhteen odotukset  ja  antaakseen suotavan vastauksen (vrt.  Maksimainen,  2008; 

Jokinen, 2005). Voiko kyse avoimuuden kohdalla olla siitä, että parit  ajattelevat hoitavansa 

suhdettaan tekemällä tiettyjä asioita mutta todellisuudessa vaikutus ei ole toivotun kaltainen? 
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Yksi vaihtoehtoinen ja kriittinen tulkintamahdollisuus avoimuuteen liittyen on, ettei avoimuus 

tutkimustulosten  mukaisesti  todella  ole  yhteydessä  parisuhdetyytyväisyyteen. 

Parisuhdepuhetta  ja  parisuhteen  läpinäkyvyyden  ja  ymmärrettävyyden  ihannetta  kohtaan 

onkin  esitetty  kritiikkiä.  Maksimainen  (2008)  kyseenalaistaa  kommunikoinnin  autuaaksi 

tekevyyden  suhteissa:  ”ehkä  toista  ei  voi  lopullisesti  tietää,  ehkä  suhdetta  ei  voi  aina 

ymmärtää,  ehkä kaikkea ei  tarvitse kertoa eikä kaikkea ole oikeutta kysyä”.  Maksimaisen 

(2008) mukaan parisuhde on psykologisoitunut ja ulkoiset muutokset, kuten yhteisöllisyyden, 

traditioiden ja sosiaalisten normien mureneminen ovat edesauttaneet terapiakulttuurin nousua. 

Voidaan kysyä, ovatko terapiakulttuuriset ihanteet syytä nostaa kaikkien yleisiksi ihanteiksi ja 

tavoittelun kohteeksi ja jos nostetaan, miten niihin tarjotaan kaikille mahdollisuus ja pääsy. 

Pitääkö kaikkien ”hoitaa parisuhdettaan” jonkin tietyn mallin mukaan? (Maksimainen, 2008). 

Kriittisen  näkökulman  mahdollisuudesta  huolimatta  tämän  tutkimuksen  valossa 

kommunikaation  koettiin  tuottavan  selkeästi  haasteita  ja  hankaustekijöitä  suurelle  osalle 

tapahtuman  osallistujia  ja  ongelmaan  toivottiin  ratkaisua  niin  avoimuuden  kuin  muiden 

kommunikointitaitojen  opettelun  ja  lisäämisen  kautta.  Tutkimusten  valossa  avoimen 

ongelmien  kohtaamisen  ja  niistä  keskustelun  rinnalle  olisi  hyvä  olla  saatavissa  tukea 

myönteisen  vuorovaikutuksen  kehittämiseen,  kuten  Shapiron  ja  Gottmanin  (2005) 

parisuhdeinterventiossa  menestyksekkäästi  tehtiin.  Pelkän  positiivisuuden  lisäyksen  ei 

myöskään ole yksin todettu olevan toimiva strategia, sillä se voi joissain tapauksissa johtaa 

ongelmien  välttämiseen  negatiivisen  vuorovaikutuksen  pelossa  (Baucom  ym.,  2006). 

Rikastavissa  parisuhdetapahtumissa  korostetaan  usein  suhteen  positiivisten  puolten 

vahvistamista.  Esimerkiksi  tutkimuksen  haastateltavien   kokemuksen  mukaan 

parisuhdetapahtuma  havahdutti  parisuhteen  hoitamisen  tärkeyteen  ja  parisuhteeseen 

mahdollisena hoitamisen kohteena. Tämän myötä haastateltavat kokivat tapahtuman lisänneen 

positiivisuutta,  kuten  parisuhteen  positiivisiin  puoliin  keskittymistä  ja  puolison 

kunnioittamista  ja  arvostusta.  Strategian  voi  ajatella  olevan  relevantti,  sillä  tutkimusten 

mukaan negatiivisten tekijöiden puuttuminen ei sinällään johda tyydyttävään parisuhteeseen 

vaan  tämän  lisäksi  tarvitaan  positiivisten  tekijöiden  läsnäoloa  (Bradbury  ym.,  2000). 

Keskittymisellä  suhteen  positiivisiin  puoliin  on  oma  erityinen  merkityksensä,  sillä 

parisuhdetyytyväisyys  ei  ole  ainoastaan  negatiivisten  tekijöiden  poissaoloa.  Toisaalta 

kritiikkinä  rikastaville  parisuhdetapahtumille  voisi  esittää,  että  jos  negatiivisia  puolia 

suhteessa  on  paljon  ja  samalla  vahvistetaan  suhteen  positiivisia  puolia,  voi  pysyminen 

vahingoittavassa  suhteessa  pitkittyä  (vrt.  Husso  & Virkki,  2008).  Näiden tulosten valossa 
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erityisen tärkeää olisi siis ongelmien rakentavan käsittelyn ja avoimuuden sekä positiivisen 

vuorovaikutuksen yhteispeli. 

Haastateltavien kokemusten mukaan parisuhdetapahtuma oli merkityksellinen toisaalta 

puolisoiden  kokeman  keskinäisen  jakamisen  ja  toisaalta  osallistujien  välisen  vertaistuen 

kautta. Molemmat tekijät tukevat avoimuutta ja parisuhteen hoitamisen näkyväksi tekemistä. 

Vertaistuen tärkeä rooli on tullut esiin erilaisissa yhteyksissä ja sen merkitystä ammattilaisten 

tukemana  työmuotona  on  perusteltu  (esim.  Saari,  2006;  Jyrkämä  &  Huuskonen,  2010). 

Vertaistuen  on  osallistujien  kokemuksen  perusteella  todettu  luovan  osallistujille  tunnetta 

omasta pätevyydestä, lisäävän itsetuntoa sekä mahdollistavan keskinäisen ja vastavuoroinen 

avun kokemisen (Laimio & Karnell, 2010). Vertaisryhmässä osanottaja ei ole potilas, asiakas 

tai  sosiaaliavun  vastaanottaja,  vaan  keskinäinen  ja  vastavuoroinen  auttaminen  luo  tasa-

arvoisuutta jäsenten kesken.  Osanottajat  voivat samaistua toisiinsa ja olla toinen toisilleen 

esimerkkejä  selviytymisestä  ja  muutoksen  mahdollisuudesta.  Vertaisryhmässä  on 

mahdollisuus muutokseen passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi osallistujaksi. (Laimio & 

Karnell, 2010.) Parisuhteen hoitamisen kirjallisuudessa keskitytään paljon parin keskinäiseen 

vuorovaikutukseen, minkä onkin todettu olevan tärkeimmässä roolissa suhteen hoitamisessa 

(Dainton,  2003;  Nielsen,  2005).  Dainton  (2003)  kuitenkin  tuo  esiin  myös  hoitamisen 

laajemmat  kontekstit,  joiden  jatkotutkimista  hän  suosittelee.  Vertaistuki  ja 

parisuhdetapahtumat sen yhtenä vaihtoehtona voisivat tuoda parisuhteen hoitamiseen tämän 

laajemman kontekstin kautta tulevan tuen. Yksilöllisessä kulttuurissa suvun tai  perhepiirin 

merkitys  suhteelle  voi  vähentyä,  jolloin  itse  valittu  vertaistuki  voisi  toimia  tämän  aukon 

täyttäjänä. 

 4.2 Aikaa parisuhteelle 

Osallistujien  kokemuksen  mukaan  juuri  ennen  tapahtumaan  osallistumista  heidän 

parisuhteensa  laatuun  negatiivisesti  vaikuttava  seikka  oli  erityisesti  ajanpuute.  Tulos  on 

yllättävästi  ristiriitainen  useiden  suomalaisten  parisuhteen  erimielisyyksiä  kartoittaneiden 

tutkimusten kanssa. Aiemmat tutkimukset ovat todenneet kotitöiden jaon aiheuttavan eniten 

riitoja ja  erimielisyyksiä parisuhteissa (Malinen ym.,  2005;  Paajanen,  2003).  Tutkimuksen 

tulosta  on mahdollista  tarkastella  siten,  että  erityisesti  parisuhteen rikastamista  kaipaavilla 

pareilla, siis tapahtumaan hakeutuneella joukolla, aikapula korostuu ongelmia aiheuttavana 

tekijänä. Toisaalta myös tutkimusasetelma saattaa olla omiaan tuottamaan eriävät tulokset: 

Malisen  ym.  (2005)  tutkimuksessa  tutkittavat  valitsivat  ristiriitoja  aiheuttavat  tekijät 
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kymmenestä  vaihtoehdosta,  joiden  joukossa  ajanpuute  ei  ollut  mukana.  Käsillä  olevassa 

tutkimuksessa  kysymys  oli  muodoltaan  avoin.  Paajasen  (2003)  tutkimuksessa  puolestaan 

ajankäytölliset ongelmat eivät olleet täysin poissaolevia, vaan tulivat esiin usean eri luokan 

kautta  siten,  että  vapaa-ajan  käytöstä,  työn  ja  perheen  yhteensovittamisesta  sekä  yhdessä 

vietetyn  ajan  määrästä  aiheutui  kustakin  ristiriitoja  noin  viidesosalle  vastaajista  kerran 

kuukaudessa.  Aikapulan  nouseminen  omaksi  ristiriitoja  aiheuttavaksi  luokakseen  tässä 

tutkimuksessa  tukee  käsitystä  ajanhallintatyöstä  nykyisenä  niin  sanottuna  kolmantena 

työvuorona  (Hochschild,  1997).  Termillä  viitataan  eri  yhteyksissä  sekä  aikapulan 

emotionaalisten  seurauksien  huomaamisen,  ymmärtämisen  ja  niiden  kanssa  selviytymisen 

vaatimaan työhön, sekä yksilöllisten aikataulujen yhteensovittamisen vaatimaan työhön (ks. 

Julkunen, Nätti & Anttila, 2004; Takala, 2002; Arendell, 2001).  Koska aikapula ja toiveet 

lisäajasta parisuhteelle nousivat vahvasti esiin aineistolähtöisen analyysin kautta, tarkastelen 

seuraavassa tarkemmin parisuhteen ja ajan suhdetta. 

Tubbsin,  Royn  ja  Burtonin  (2005)  mukaan  aikapula  (time  starvation)  kuvaa 

psykologista  epämiellyttävää  tunnetta  siitä,  ettei  merkitykselliselle  elämänsisällölle  jää 

tarpeeksi aikaa. Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksessa 1999–2000 aikapulaa selvitettiin 

kysymällä  vastaajilta  onko  heillä  sellaisia  asioita,  joita  he  haluaisivat  tehdä  tavallisina 

arkipäivinä mutta joista heidän on luovuttava aikapulan takia (Takala, 2004)?  Tutkimuksen 

mukaan 40 % suomalaisista kokee aikapulaa arjessaan (Kerttula, 2004). Kiireen kokemukset 

eivät jakaudu väestössä tasaisesti vaan esimerkiksi työssäkäyvistä yli puolet, noin 55 % kokee 

sitä.  Koulutuksella  on  vaikutusta  subjektiiviseen  aikapulaan:  aikapulaa  kokevat  eniten 

korkeakoulutetut  ja  alemmilla  koulutusasteilla  naiset  kokevat  enemmän  aikapulaa  kuin 

miehet.  (Kerttula,  2004.)  Sukupuolten väliset  erot  tasaantuvat  koulutuksen myötä (Takala, 

2002). Aikapulan kokemukset vaihtelevat myös ikävaiheen mukaan. Vähiten kiirettä kokevat 

eläkeläiset  ja suurimmillaan aikapula on 30–40-vuotiailla.  Kaikkein kiireisimmäksi itsensä 

kokevat pienten lasten vanhemmat, joista molemmat ovat kokopäivätyössä: yli 70 % heistä 

kokee  aikapulaa.  (Kerttula,  2004.)  Oman  tutkimukseni  vastaajajoukko  sijoittuu  juuri 

kiireisimpien  ikäryhmien  joukkoon,  sillä  noin  50  %  vastanneista  naisista  ja  miehistä  oli 

iältään 30–39-vuotiaita, minkä lisäksi suurimmalla osalla heistä oli lapsia. Tämän vuoksi ei 

liene yllättävää, että aikateemat nousivat tutkimuksessa vahvasti esiin. 

Kiireellä  ja  aikapulalla  ja  tämän  myötä  vähäisellä  yhteisellä  ajalla  koettiin  käsillä 

olevassa  tutkimuksessa  olevan  negatiivisia  vaikutuksia  parisuhteeseen.  Sama  on  todettu 

useissa tutkimuksissa erityisesti työn ja perheen yhteensovittamisen haasteiden kautta (mm. 
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Kinnunen,  Malinen  &  Laitinen,  2009;  Matjasko  &  Feldman,  2006).  Tämän  tutkimuksen 

valossa parisuhdetapahtumaan osallistujat  toivoivat erityisesti  parisuhteilleen lisää aikaa ja 

lähtivät  hakemaan  sitä  tapahtuman  kautta.  Millaisia  vaikutuksia  toiveiden  mukaisella 

lisääntyneellä  parisuhdeajalla  olisi  parien  elämään?  Kannattaisiko  asiaa  edistää 

parisuhdetapahtumien  avulla?  Tutkimustulokset  puolisoiden  yhdessä  viettämän  ajan 

vaikutuksista parisuhdetyytyväisyyteen eivät ole olleet täysin yksiselitteisiä (Dyck & Daly, 

2006).  Useissa  tutkimuksissa  on  tullut  esiin,  että  pelkkä  aika  yhdessä  ei  sinänsä  ole 

yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen (Presser, 2000); Larson & Richards, 1994).  Larsonin ja 

Richardsin (1994) mukaan yhdessäololla, joka sisältää paljon jaettuja negatiivisia tunteita on 

negatiivinen  vaikutus  suhteen  tyytyväisyyteen.  Toisaalta  parisuhdeajan  merkityksestä 

parisuhdetyytyväisyydelle  on  myös  runsaasti  näyttöä.  Esimerkiksi  kommunikaation, 

läheisyyden  ja  seksielämän  parantamiseen  puolisoiden  jakamalla  ajalla  on  olennainen 

merkitys (Fraenkel & Wilson 2000). Dyckin ja Dalyn (2006) haastatteluissa parisuhdeaikaa 

kuvailtiin  parisuhteen tunnun ylläpitämiseksi  ja  uudelleenluomiseksi.  Parisuhdeajan  avulla 

luotiin pari-identiteettiä, oli se sitten ystävänä, rakastavaisina, kumppaneina, vanhempina tai 

taloudellisen vastuun kantajina. Parisuhdeajasta haastateltavat kertoivat saavansa paljon niin 

parisuhteeseen, itselleen kuin vanhemmuuteenkin. (Dyck & Daly 2006). Tärkeää ei ainakaan 

suomalaisille pikkulapsiperheiden vanhemmille tunnu olevan niinkään yhdessä vietetyn ajan 

sisältö,  vaan  pelkkä  yhdessäolo  sinänsä  riittää  ja  se  koetaan  merkityksellisenä  (Malinen, 

2010).  Parisuhdetapahtuman  kautta  mahdollistuneessa  parisuhdeajassa  osallistujat  samoin 

kokivat  merkitykselliseksi  yhdessä  vietetyn  ajan  sinänsä,  riippumatta  tilanteen  sisällöstä. 

Toisaalta  merkitykselliseksi  koettiin  tämän lisäksi  myös  puolisoiden välinen jakaminen ja 

parisuhdeasioiden käsittelyyn varattu aika.

Yhteiselle ajalle annetut merkitykset ja toiveet sen sisällöstä voivat poiketa suhteessa 

puolisoiden  kesken.  Omassa  tutkimuksessani  sukupuolittuneisuus  tuli  jonkin  verran  esiin 

parisuhdeajan  toiveissa,  vaikka  erot  eivät  muodostuneetkaan  tilastollisesti  merkitseviksi. 

Miehet  toivoivat  useammin aikaa parisuhteelle,  naisilla  taas  korostui  yhteishenki,  yhteiset 

toiveet  ja  unelmat.  Kyseessä  voi  toisaalta  olla  toiveet  osin  samasta  asiasta  esitettynä  eri 

tavoin:  molemmissa luokissa toivottiin jollain tasolla puolisoiden välistä jakamista. Erona 

luokkien  välillä  oli  se,  että  aika  parisuhteelle  -luokassa  tuotiin  selkeästi  esiin  ajanpuute 

yhdessäoloa  rajoittavana  tekijänä,  kun taas  yhteishenki  luokassa  aikaa  mahdollisesti  olisi, 

mutta yhdistäviä tekijöitä tai yhteistä näkemystä parisuhteesta tai ajankäytöstä ei vastaajien 

kokemuksen mukaan löydy. Dyckin ja Dalyn (2006) mukaan parisuhdeajan suhteen saattaa 
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syntyä vaikeuksia jos puolisoiden kesken on eroja odotuksissa siitä, miten yhteistä aikaa tulisi 

käyttää. Tyydyttävintä parisuhteen kahdenkeskinen aika oli jos molemmat puolisot nauttivat 

tehdystä aktiviteetistä itsessään eivätkä ”joutuneet” tekemään sitä vain parisuhdeajan vuoksi. 

Dyck ja Daly (2006) havaitsivat,  että vaikka miehet olivat aloitteentekijöitä parisuhdeajan 

suhteen,  vaimot  kuitenkin  useimmiten  järjestivät  ja  aikatauluttivat  kyseisen  ajan.  Naiset 

kokivat  parisuhdeajan  järjestämisen  usein  lisätaakaksi  muiden  vastuiden  lisäksi.  Miehille 

puolestaan ongelma oli  usein se,  että  naisten ollessa vastuussa  organisoinnista miehille  ei 

usein jäänyt paljon sananvaltaa siihen millaista parisuhdeaikaa parit viettävät. (Dyck & Daly, 

2006.) Acitelli (2001) muistuttaakin, että parisuhteen vahvistaminen on parin yhteinen tehtävä 

ja  parisuhteen  hoitamisen  suunnasta  on  yhdessä  sovittava,  sillä  toiminnan  ja  käytöksen 

tulkitseminen ”hoitavaksi” on subjektiivista. 

Parisuhdeajan mahdollistuminen edellyttää parien ja perheiden kokeman kiireisyyden ja 

aikapulan  työstämistä,  mihin  perheillä  on  käytössään  erilaisia  strategioita.  Kinnusen  ym. 

(2009)  mukaan  onnistuneen  aikapulan  vähentämisen  edellytyksinä  ovat  niin  työaikaan, 

työnjakoon kuin tärkeysjärjestykseen liittyvät  keinot.  Rönkä ja  Korvela  (2009)  ehdottavat 

aikaongelmiin puututtavan esimerkiksi seuraavin, kaikkiin kolmeen tasoon liittyvin keinoin: 

ruuhkatuntien  huomioiminen  ja  ennakoiminen,  kodin  ja  työn  välisen  negatiivisten 

tunteidensiirron  estäminen,  aikataulujen  suunnittelu  perheenjäsenten  kesken,  rauhallisen 

yhteisen ajan varmistaminen. Hochschildin (1997) mukaan aikapulan vähentämisyrityksissä 

on syytä olla varovainen erityisesti ajan tehokäytön ja aikatauluttamisen suhteen, sillä ajan 

jako  erilaisiin  osiin  fragmentoi  entisestään  arkea.  Esimerkiksi  kotitöitä  voidaan  pyrkiä 

aikatauluttamaan,  jotta  niistä  selvittäisiin  tehokkaammin.  Kääntöpuolena  on  kuitenkin 

kotitöiden  muuttuminen  kiireiseksi  aikataulussa  pysyttelemisen  vuoksi.  Kotitalouden 

tuottavuus-  mallin  (household  production  model)  mukaan  aikapula  taas  on  sosiaalisesti 

konstruoitu ilmiö ja tärkeysjärjestykseen ja arvoihin liittyvät keinot ovat olennaisia (Tubbs, 

Roy  &  Burton,  2005).  Perheen  tavoite  on  vastata  perheenjäsenten  taloudellisiin  ja 

emotionaalisiin  tarpeisiin  ja  päättää  toimintojen  jakamisesta  ja  niille  annetusta  arvosta 

niukkojen  resurssien  puitteissa.  Tässä  kontekstissa  aika  pysyy määrällisesti  samana mutta 

arvoihin sidotut päätökset ohjaavat ajan jakamista eri tarkoituksiin. Päämäärien törmätessä 

ajankäytön  kompromissit  ovat  välttämättömiä  ja  perhe  joutuu  usein  valitsemaan  saavatko 

taloudelliset vai emotionaaliset päämäärät enemmän painoarvoa (Goodin, Rice, Bittman & 

Saunders, 2005; Schroeder, 2000). 

Tutkimukseni  haastateltaville  parisuhdetapahtumassa  merkityksellisiksi  tekijöiksi 
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muodostuivat parisuhteen hoitamisen sekä suhteen merkityksen tiedostaminen. Tapahtuma sai 

osallistujat  miettimään  itselleen  ajankohtaista  elämän  tärkeysjärjestystä  ja  tätä  kautta 

antamaan  suhteen  hoitamiselle  enemmän  aikaa  ja  huomiota.  Sama  arvojen  ja 

tärkeysjärjestyksen merkitys aikakysymyksissä korostuu myös Dalyn (1996) tutkimuksissa. 

Hänen mukaansa olisi pyrittävä irti ajanhallintayrityksistä kiireen taltuttamisessa ja sen sijaan 

tavoiteltava  tiedostavampaa  aikasuhdetta.  Daly  ehdottaa,  että  perheiden  täytyisi  pysäyttää 

hetkeksi  itsensä  ja  ajan  kontrolloiva  ote,  jotta  he  voisivat  arvioida  suhdettaan 

aikaprioriteetteihin  ja  tärkeinä  pitämiinsä  arvoihin  (Daly,  1996).  Ajankäyttö  ja  aikataulut 

saavat  perheissä  urautuneita  muotoja,  jotka  usein  vasta  kriisitilanteiden myötä  haastetaan. 

Aikapula saattaa myös kätkeä muita parisuhteen ongelmia tai olla tekosyy vaikeiden asioiden 

käsittelemättä jättämiseen, mutta yksi keino lähestyä tätä ongelmaa on keskustella siitä mistä 

aikapula syntyy, mitä priorisointeja tai valintoja se pitää sisällään (Fraenkel & Wilson, 2000). 

Dalyn  kanssa  samoilla  linjoilla  on  Fraenkel  (2001),  joka  ehdottaa  aikakysymysten 

tietoista  huomioon  ottamista  parisuhdetyössä.  Fraenkelin  (2001)  mukaan  aikaan  liittyvät 

interventiot  ovat  hyödyllisiä  seuraavissa  tilanteissa:  1.  Kun  perheellä  on  selkeitä  aikaan 

liittyviä vaikeuksia, kuten tahtiin, aikatauluihin, täsmällisyyteen ja aikamieltymyksiin liittyviä 

eroja.  2.  Kun  tiedostamattomat  tai  ohitetut  aikaan  liittyvät  ongelmat  estävät  perheen 

kehittymistä  esim.  kommunikoinnin  laadussa,  intiimiydessä,  valtasuhteissa  ja  vastuissa. 

Aikaan  liittyviä  esteitä  voivat  olla  esimerkiksi  yhteisen  ajan  puute  tai  työn  määrittämät 

epäsäännölliset  aikataulut,  erot  aikaan  liittyvissä  uskomuksissa  kuten  käsityksissä 

elämänkulusta  tai  tehokkuudesta.  3.  Kun  tavoitteena  on  henkilökohtaisiin  ominaisuuksiin 

attribuoitujen  ongelmien  uudelleen  määrittäminen:  ongelman syynä  voivat  sen  sijaan  olla 

laajemman kontekstin (yhteiskunta, kulttuuri, suku) sekä perheen erot uskomuksissa, tarpeissa 

tai  vaatimuksissa.  Parisuhdetapahtumiin  soveltuvien  aikaan  liittyvien  interventioiden 

kehittäminen  voisi  olla  yksi  keino  tuoda  tapahtuman  osallistujien  toiveet  parisuhdeajasta 

käytäntöön. 

 4.3 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus

Tämän  tutkimuksen  antia  tarkasteltaessa  on  otettava  huomioon  tulosten 

yleistettävyyteen  liittyvät  rajoitukset.  Tutkimuksessa  yhdistyivät  haastatteluin, 

kyselylomakkeiden  strukturoitujen  sekä  avointen  vastausten  kautta  kerätty  aineisto. 

Tutkimuksen  painopiste  oli  laadullisessa  tarkastelussa,  joten  tavoitteena  ei  ollut  laaja 

yleistettävyys,  vaan  kokemuksia  kuvaava  tarkastelu  tähän  suhteellisen  uuteen 
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parisuhdetapahtumien tutkimusalueeseen. 

Kyselylomakeaineiston  osalta  tutkittavien  joukon  muodostivat  vahvistavan 

parisuhdetapahtuman osallistujat. Tutkittavien rajaaminen tähän kyseiseen joukkoon aiheutti 

sen,  että  aineistona käytettyjä  kyselylomakkeita  ei  määrällisesti  kertynyt  paljon.  Aineiston 

suppeuden vuoksi määrällisistä analyyseistä esimerkiksi naisten ja miesten vastausten eroista 

ei ollut mahdollista tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Tutkimuksella saavutettiin kuitenkin pro 

gradu  –työn  ajallisten  mahdollisuuksien  puitteissa  suurin  osa  kolmena  eri  vuonna 

tapahtumaan osallistuneista pareista. 

Kyselylomakedatassa haasteelliseksi osoittautui myös avoimiin kysymyksiin annettujen 

vastausten  niukkuus.  Vastauksista  oli  usein  mahdotonta  vetää  johtopäätöksiä  esimerkiksi 

nimetyn  ongelman  laadusta.  Parisuhteen  ongelma-alueeksi  nimettiin  esimerkiksi  ”seksi”, 

mutta  vastaus  ei  antanut  viitteitä  siitä,  koettiinko  ongelman  olevan  esimerkiksi 

haluttomuuteen tai toiminnallisiin häiriöihin, seksin määrään tai laatuun liittyvä. Myöskään 

ongelman attribuointi itseen tai puolisoon ei aina käynyt ilmi vastauksista. Toisaalta kahden 

erilaisen  aineiston  käyttö  täydensi  ja  rikastutti  näkökulmaa  tutkittavaan  aiheeseen. 

Tutkimuksessa sisällön erittelyn kautta tehtyjen luokitusten luotettavuutta olisi lisännyt toisen 

luokittelijan  käyttö,  jolloin  olisi  ollut  mahdollista  laskea  luokittelun  yksimielisyyskerroin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tämän tutkimuksen puitteissa ulkopuolisen luokittelijan saaminen 

ei ollut mahdollista.

Haastatteluaineisto  toimi  tutkimuksessa  osin  kyselylomakeaineiston  tukena,  osin 

itsenäisenä  aineistona.  Haastatteluaineisto  tuki  ensimmäisessä  tutkimuskysymyksessä 

kyselylomakkeen teemoja mutta koska haastattelumateriaalia kerättiin ainoastaan tapahtuman 

jälkeen, sen avulla ei ollut mahdollista suoraan selvittää toteutuivatko samojen osallistujien 

tapahtumalle  osoitetut  toiveet  odotusten  mukaisesti.  Tutkimuksessa  kerättiin  palautetta 

tapahtumasta myös erillisen palautelomakkeen avulla, mutta lomakkeita palautui niin vähän, 

ettei niiden tutkimukseen sisällyttäminen ollut mielekästä. Samoin kuin avointen kysymysten 

luokittelussa, myös haastattelumateriaalista tehdyssä sisällönanalyysissä useamman tutkijan 

yhteistyö  olisi  lisännyt  tutkimuksen  luotettavuutta.  Aineistolähtöisen  luokittelun 

luotettavuuden lisäämiseksi pyrin raportoimaan analyysivaiheet mahdollisimman tarkasti ja 

avoimesti.
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 4.4 Käytännön johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet 

Käsillä  oleva  tutkimus  tarttui  parisuhdetta  vahvistavan  tapahtuman  ja  tätä  kautta 

parisuhteen hoitamisen teemaan.  Tutkimuksessa haastavaksi  osoittautui  parisuhteen laadun 

sekä parisuhteen hoitamisen tutkimuksen moninaisuus. Aihetta on nykyään tutkittu jo laajasti, 

mutta yhteistä teoriapohjaa ei  ole käytössä ja myös käsitteen määrittelyt  poikkeavat usein 

vahvasti  toisistaan.  Parisuhde  on  aiheena  lähes  jokaista  ihmistä  koskettava,  joten 

arkikäsitteistö  on  vahvaa  suhteessa  teoreettiseen  käsitteistöön.  Tämä  tutkimus  toi  esiin 

aikapulan  kokemusten  parisuhdetta  hiertävän  vaikutuksen  nykypäivän  parien  elämässä. 

Parisuhdeinterventioilla  olisi  mahdollisuus  tarttua  tähän  osallistujien  ongelmalliseksi 

kokemaan  teemaan  esimerkiksi  tarjoamalla  vahvistusta  ja  elämyksellisiä  kokemuksia 

parisuhdeajan  tärkeydestä.  Aikakysymysten  tietoinen  tarkastelu  mahdollistaisi  ongelman 

tarkemman paikantamisen:  mistä aikapula syntyy,  mitä  priorisointeja tai  valintoja  se pitää 

sisällään.   Arvo-  ja  tärkeysjärjestyksen  pohdintaa  edistämällä  interventiot  pystyisivät 

tarjoamaan keinoja ajan hallitsevan otteen katkaisuun. Parisuhdeinterventiot voisivat hyötyä 

aikaan  keskittyvien  interventiomenetelmien  kehittämisestä.  Aikakysymysten  lisäksi 

tutkimuksessa painottui vuorovaikutuksen tärkeys suhteen tyytyväisyydelle. Yksi tutkimuksen 

inspiroima  lähestymistapa  voisi  keskittyä  vertaistuen  painottamiseen  vuorovaikutuksen  ja 

rakentavan  avoimuuden  kehittämisessä.  Osallistujille  merkitykselliseksi  osoittautuneesta 

vertaistuesta  ja  sosiaalisesta  tuesta  parisuhteen  hoitamisen  keinoina  olisi  myös 

mielenkiintoista jatkaa tutkimusta.
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LIITTEET

LIITE 1

MINÄ JA SINÄ PARISUTEEN POLULLA

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Olette puolisosi kanssa osallistumassa Minä ja Sinä parisuhteen polulla – parisuhdetapahtumaan. 
Tervetuloa! Ennen varsinaista tapahtumaa pyydämme Sinua ja kumppaniasi täyttämään käsissä 
olevan ennakkotehtävän. Tehtävän tarkoituksena on suunnata ajatuksiasi parisuhdeteemaan ja 
lisäksi,  mikäli  annat  siihen  luvan,  käytämme  tehtävää  osana  Jyväskylän  yliopistossa 
toteutettavaa  parisuhdetutkimusta.  Tutkimuksessa  tarkastellaan  esimerkiksi  sitä,  mitä 
osallistujat odottavat tapahtumalta ja miten he tapahtuman kokevat. Tutkimuksen tiedot ovat 
luottamuksellisia  ja  osallistuvien  henkilöiden  henkilöllisyydet  pysyvät  salassa.  Tapahtuman 
jälkeen lähetämme kotiinne seurantalomakkeet, joissa kysytään samantyylisiä kysymyksiä kuin 
tässä  lomakkeessa.  Haluamme kannustaa  mahdollisimman monia  osallistumaan  tutkimukseen, 
joten arvomme kaikkien molemmat lomakkeet palauttaneiden kesken kiitokseksi vaivannäöstä 20 
euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja.

Mikäli  haluat  osallistua  tähän  tutkimukseen,  toivomme  Sinun  ja  puolisosi  täyttävän  oheiset 
tehtävät  ja  ottamaan  lomakkeet  mukaanne  tullessanne  parisuhdelauantaihin.  Lomakkeet 
kerätään teiltä ilmoittautumisen yhteydessä.

Merkitse rastilla sopivin vastausvaihtoehto kussakin tehtävässä tai vastaa avoimiin kysymyksiin 
omin sanoin. Täytä ennakkotehtävä  itsenäisesti. Voitte niin halutessanne keskustella tehtävän 
teemoista  puolisosi  kanssa  sen  jälkeen kun  olette  täyttäneet  lomakkeet,  mutta  älä  vaihda 
vastauksia tämän jälkeen!

Minä ja sinä parisuhteen polulla –tapahtumaan liittyvä tutkimus tehdään Jyväskylän Seudun 
Perhe-hankkeen ja Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen yhteistyönä.
Lisätietoja: tutkija Kaisa Malinen 014–260 4555, kaisa.malinen@jyu.fi, Perhetutkimuskeskus, 
Jyväskylän yliopisto

ODOTUKSIA JA TOIVEITA

1. Mitkä seuraavista olivat keskeisimmät syysi lähteä mukaan Minä ja sinä parisuhteen polulla –tapahtumaan? 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

A Halu kehittää hyvää parisuhdetta entisestään 
b Halu ennaltaehkäistä ongelmia parisuhteessa 
c Avun etsiminen parisuhteen ongelmiin 
d Halu ottaa aikaa parisuhteelle / pysähtyä parisuhdekysymysten äärelle 
e Puhdas mielenkiinto, halu nähdä millainen tilaisuus on
f Lähdin mukaan puolison suostuttelemana
g Muu syy, 

mikä?_________________________________________________________________

2. Mistä / mitä kautta sait kuulla Minä ja sinä parisuhteen polulla –tapahtumasta?

______________________________________________________________________________________

_
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3. Mitä toivot Minä ja sinä parisuhteen polulla –tapahtumalta?

a) Millaisia työskentelytapoja (esim. pariharjoitukset, ryhmäkeskustelut, 

alustukset)?_______________________________

______________________________________________________________________________________

___________

b) Millaisia 

teemoja/aiheita?_________________________________________________________________________

__

______________________________________________________________________________________

___________

______________________________________________________________________________________

___________

c) Millaisia vaikutuksia 

parisuhteeseesi?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________

______________________________________________________________________________________

___________

d) Mitä haluat kysyä parisuhteisiin liittyen? Kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan tapahtumassa. 

______________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________
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PARISUHTEEMME NYT

36. Ihmiset haluavat parisuhteiltaan erilaisia asioita. Esimerkkinä erilaisista tarpeista ovat asioiden yhdessä 

tekeminen, seksuaalisen elämän jakaminen jne.

a) Mitä haluat saada parisuhteeltasi? Mainitse kolme keskeisintä asiaa.

1. 

______________________________________________________________________________________

_______

2. 

______________________________________________________________________________________

_______
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erittäin huono erittäin hyvä
1. Miten hyvä parisuhteesi on useimpiin muihin parisuhteisiin verrattuna? 1 2 3 4 5 6

2. Miten hyvin puolisosi vastaa tarpeisiisi? 1 2 3 4 5 6
3. Kuinka usein toivot, ettet olisi aloittanut tätä suhdetta? 1 2 3 4 5 6
4. Missä määrin parisuhteesi täyttää alkuperäiset odotuksesi? 1 2 3 4 5 6
5. Kuinka paljon rakastat kumppaniasi? 1 2 3 4 5 6
6. Miten tyytyväinen olet parisuhteeseesi kokonaisuutena? 1 2 3 4 5 6
7. Miten tyytyväinen olet seksisuhteeseesi? 1 2 3 4 5 6
8. Kuinka paljon ongelmia suhteessanne on? 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
a) Itsestäsi 1 2 3 4 5 6
b) Puolisostasi 1 2 3 4 5 6
c) Ulkoisista tekijöistä (muut tekijät elämässä) 1 2 3 4 5 6

14. Seurustelukumppanit ovat joko yhteensopivia keskenään tai sitten eivät. 1 2 3 4 5 6 7
15. Ihanteellinen parisuhde kehittyy pikku hiljaa ajan myötä. 1 2 3 4 5 6 7
16. Toimiva parisuhde on pääasiassa kiinni siitä löytääkö alun alkaen sopivan kumppanin. 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
18. Seurustelukumppanit on joko määrätty tulemaan toimeen keskenään tai sitten ei. 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
20. Parisuhteet, jotka eivät ala hyvin, epäonnistuvat väistämättä. 1 2 3 4 5 6 7
21. Haasteet ja esteet parisuhteessa voivat entisestään vahvistaa rakkautta. 1 2 3 4 5 6 7
22. Jos parisuhteen ei ole tarkoitettu toimivan, se tulee ilmi hyvin pian suhteen alettua. 1 2 3 4 5 6 7
23. Ongelmat parisuhteessa voivat lähentää puolisoita. 1 2 3 4 5 6 7
24. Parisuhteen onnistuminen on ennaltamäärätty jo suhteen alusta alkaen. 1 2 3 4 5 6 7
25. Parisuhteet epäonnistuvat usein sen vuoksi, etteivät ihmiset yritä tarpeeksi kovasti. 1 2 3 4 5 6 7
26. Parisuhteen on kestääkseen tunnuttava oikealta heti alusta alkaen. 1 2 3 4 5 6 7
27. Näkemällä tarpeeksi vaivaa melkein mikä tahansa parisuhde voi toimia. 1 2 3 4 5 6 7
28. Parisuhde, joka ei saa täydellistä alkua, ei tule koskaan toimimaan. 1 2 3 4 5 6 7
29. Hyvän parisuhteen vaaliminen vaatii paljon aikaa ja panostusta. 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
31. Parisuhteet eivät voi kehittyä ilman ajoittaisia ristiriitoja. 1 2 3 4 5 6 7
32. Toimimattomat parisuhteet eivät koskaan olleetkaan tarkoitettu toimimaan. 1 2 3 4 5 6 7
33. Riidat mahdollistavat usein parisuhteen kehittymisen. 1 2 3 4 5 6 7
34. Varhaiset ongelmat parisuhteessa kertovat puolisoiden yhteensopimattomuudesta. 1 2 3 4 5 6 7
35. Toimivat parisuhteet vaativat säännöllistä ylläpitämistä. 1 2 3 4 5 6 7

9. Missä määrin haluat pysyä yhdessä puolisosi kanssa tässä vaiheessa?
10. Missä määrin koet, että sinun kuuluu pysyä yhdessä puolisosi kanssa tässä vaiheessa? 
11. Missä määrin koet, että sinun on pakko pysyä yhdessä puolisosi kanssa tässä 
vaiheessa?

ei/en 
ollenkaan

täysin / 
erittäin paljon

12. Kuinka usein olet harkinnut avio-/avoeroa
tai suhteenne päättämistä?
13. Mistä tai kenestä parisuhteenne tila (= onnellisuus tai onnettomuus) mielestäsi 
johtuu?

vahvasti  eri 
mieltä

vahvasti     
samaa mieltä

17. Hyvä parisuhde kehittyy kovan työn ja yhteensopimattomuuksien selvittämisen 
kautta.

19. Parisuhteen onnistumisessa on pääasiassa kyse siitä, että oppii ratkaisemaan 
ristiriitoja puolison kanssa.

30. Hankaluudet parisuhteen alussa ovat selvä merkki siitä, että suhde tulee 
epäonnistumaan.



3. 

______________________________________________________________________________________

_______

b) Mitä puolisosi haluaa saada parisuhteeltanne? Mainitse kolme asiaa, jotka arviosi mukaan ovat hänelle 

keskeisimpiä. (älä kysy vastauksia puolisoltasi)

1. 

______________________________________________________________________________________

_______

2. 

______________________________________________________________________________________

_______

3. 

______________________________________________________________________________________

_______

37. Mitkä ovat mielestäsi parisuhteenne parhaat 

puolet?______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________

38. Jos saisit tehdä yhden toivomuksen liittyen parisuhteeseesi, mikä se olisi? 

____________________________________

______________________________________________________________________________________

___________

______________________________________________________________________________________

___________

39. Mitkä kolme asiaa aiheuttavat mielestäsi parisuhteessanne eniten ongelmia?

1. (eniten ongelmia 

aiheuttava)________________________________________________________________________

2. (toiseksi eniten ongelmia 

aiheuttava)__________________________________________________________________

3. (kolmanneksi eniten ongelmia aiheuttava) 

______________________________________________________________
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40. a) Valitse kuvioista se, joka mielestäsi kuvaa parhaiten parisuhdettasi. Ympyröi tämän vaihtoehdon kirjain.

b) Perustele valintasi: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________

41. Millaista tukea tai apua parisuhteellesi olet elämäsi varrella saanut (miltä taholta, esim. neuvola, 

terapeutti / missä elämänvaiheessa / millaisiin kysymyksiin, esim. ero, seksuaalisuus)? 

______________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________

______________________________________________________________________________________

___________

42. Millaista tukea parisuhteellesi olisit halunnut saada tai haluaisit saada tulevaisuudessa (miltä taholta, esim. 

neuvola, terapeutti / missä elämänvaiheessa / millaisiin kysymyksiin, esim. ero, seksuaalisuus)? 

_______________________________

______________________________________________________________________________________

___________

______________________________________________________________________________________

___________
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HAASTATTELUPYYNTÖ
Haluaisitko  osallistua  myös  haastattelututkimukseen  tapahtuman  vaikutuksista  sekä  parisuhteeseen 

liittyvistä käsityksistäsi? Tutkimuksen tiedot ovat luottamuksellisia ja osallistujien henkilöllisyydet pysyvät 

salassa. Haastattelu kestää noin tunnin ja haastatteluaika ja –paikka ovat joustavasti sovittavissa. Pääosin 

haastattelut toteutetaan viikoilla 42 ja 43. Kiitokseksi osallistumisesta kaikki haastateltavat palkitaan pienin 

palkinnoin!

Tutkimuksen  toteuttaa  opinnäytetyönään  Jyväskylän  yliopiston  psykologian  laitoksen  opiskelija  Asta 

Karjalainen. Tutkimusta ohjaa ja siitä antaa tarvittaessa lisätietoja Perhetutkimuskeskuksen erikoistutkija 

Anna Rönkä (014–260 4551).

□ olemme puolisoni kanssa tai minä olen kiinnostunut osallistumaan haastattelututkimukseen

Puhelinnumeroni/ sähköpostiosoitteeni haastatteluajan sopimista varten 

_________________________________________

TAUSTATIETOJA

1. Sukupuolesi: 1   nainen 2   mies

2. Ikäsi: ___________ vuotta

3. Korkein koulutuksesi: a ei peruskoulutusta
b peruskoulu tai vastaava
c keskiasteen koulutus (esim. ammattitutkinto, ylioppilastutkinto)
d opistotutkinto
e alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto
f ylempi korkeakoulututkinto tai enemmän

4. Perhemuotonne: a yhdessä asuva pariskunta ja yhteiset lapset/lapsi
b yhdessä asuva pariskunta, ei lapsia 

c uusperhe, jossa lapsia jommankumman vanhemman tai molempien 
vanhempien aiemmasta liitosta/aiemmista liitoista 

d seurusteleva, erillään asuva pari, joista jompikumpi tai molemmat 
yksinhuoltajia

e seurusteleva, erillään asuva pari, ei lapsia
f jokin muu perhemuoto, mikä? 

_________________________________________

5. Milloin aloititte seurustelun? ______/______kk/v

6. Milloin muutitte yhteen? ______/______kk/v □   emme asu yhdessä

7. Oletteko naimisissa? □ emme □ olemme, menimme naimisiin 
______/______kk/v

8. Oletko ollut naimisissa ennen tätä parisuhdetta? □ en □ olen

9. Mikäli perheessänne on lapsia, kirjaa tähän lasten sukupuolet ja syntymäajat kuukauden tarkkuudella (esim. 
tyttö 7/2000, poika 9/2002). Merkitse tähän kaikki perheessäsi vähintään puolet ajasta (esim. joka toinen 
viikko) asuvat lapset, riippumatta siitä oletteko molemmat puolisosi kanssa lapsen biologisia vanhempia.

______________________________________________________________________________________
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___________
□   perheessäni ei ole lapsia

10. Parisuhdetapahtuman jälkeen tulemme lähettämään Sinulle nyt täyttämäsi kaltaisen kyselyn. Jotta 
mahdollisimman moni muistaisi palauttaa myös tämän kyselyn, haluaisimme muistuttaa kaikkia osallistujia 
tekstiviestillä palautekyselyn täyttämisestä. Tätä tarkoitusta varten pyydämme nyt Sinulta kännykkänumeroasi. 
Numeroon tullaan lähettämään yksi muistutusviesti kyselyn täyttämisestä, eikä sitä käytetä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen tai luovuteta muille tahoille.

Kännykkänumeroni on _________________________________________
□ en halua luovuttaa numeroani tätä tarkoitusta varten, tai minulla ei ole käytössäni matkapuhelinta

Kiitokset kyselyn täyttämisestä!
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LIITE 2

SUOSTUMUSLOMAKE

Olen  saanut  riittävästi  tietoa  haastattelututkimuksesta  ja  haluan  osallistua  siihen.  Olen 

tietoinen siitä,  että osallistumiseni on vapaaehtoista ja että voin keskeyttää osallistumiseni 

milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa mitenkään kohteluuni nyt tai vastaisuudessa. 

Haastatteluaineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja tulokset myös raportoidaan 

siten, etteivät yksittäisen henkilön tai perheen tiedot ole niistä tunnistettavissa. Tutkimuksen 

toteuttajat  eivät  luovuta  tutkimusaineistoja  kenellekään  ulkopuoliselle.  Tutkimusaineistoa 

käytetään  ainoastaan  Perhetutkimuskeskuksen  tutkimus-  ja  tieteellisessä  käytössä 

erikoistutkija Anna Röngän ohjauksessa.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys
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