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Kiintymyssuhdemielikuvat -
representaatiot

Muististruktuuri, jota ohjaavat aikaisemmat 
kokemukset ihmissuhteista.                         

• Yleistynyt sisäinen edustus vuorovaikutuksessa 
olemisesta ja sen merkityksestä. 

• Sisältää ne säännöt ja oletukset, miten yksilö 
näkee itsensä suhteessa toisiin ihmisiin.

• Ohjaa emotionaalisia, kognitiivisia ja toiminnallisia 
sisältöjä vuorovaikutuksessa



Vuorovaikutusmielikuvien 
dynamiikka ja muisti

•Semanttinen muisti
-Kognitiivinen taso

•Episodinen muisti
-Emotionaalinen taso

•Proseduraalinen muisti
- Toiminnallinen taso



Vuorovaikutusmielikuvien 
dynamiikka

Mielikuvat rakentuvat kaikilla muistin 
tasoilla vuorovaikutuksessa keskenään
Laadusta ja dynamiikan toimivuudesta 
kertovat esim. narraation eli tarinan 
KOHERENSSI ja VIVAHTEIKKUUS
Narraation piirteet ovat yhteydessä 
vuorovaikutuskokemuksiin.



Vanhemman 
kiintymyssuhdemielikuvat

Vanhemman kiintymyssuhdemielikuvat sisältävät hänen 
aiemmat kokemukset läheisistä suhteista

Vanhemman kiintymyssuhdemielikuvat lapsestaan 
alkavat muodostua jo raskausaikana ja ovat monilta 
ominaisuuksiltaan pysyviä lapsen syntymän jälkeenkin. 

Kiintymyssuhdemielikuvat ovat yhteydessä vanhemman 
tapaan toimia vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Lisäksi nämä mielikuvat ennustavat vanhemman 
sitoutuneisuutta vanhemmuuteen.



Äidilliset 
kiintymyssuhdemielikuvat 

Ohjaavat äidin käyttäytymistä 
hoivasuhteessa (Bowlby, Stern, 1995; Zeanah, 1995) 

Ovat kohtalaisen pysyviä 
Ovat yhteydessä aikuisten 
kiintymyssuhdemielikuviin 
(Benoit, Parker, & Zeanah, 1997) 
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Äidilliset mielikuvat ovat enemmän 
yhteydessä tämän hetkiseen vauvaan
Slade et al. (1999)
Eivät löytäneet äidin oman kiintymyssuhdetyylin 
suoraan ennustavan positiivista vanhemmuutta
He totesivat suoremman yhteyden äidillisten 
mielikuvien ja vanhemmuuden välillä 
Äidilliset mielikuvat ovat monimutkaisten 
tekijöiden rakennelma ja monet näistä 
tekijöistä näyttää olevan yhteydessä tämän 
hetkiseen lapseen ja heidän väliseen 
suhteeseen. 
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Working Model of the 
Child Interview

Charles H. Zeanah
Diane Benoit

Marianne Barton



WMCI- menetelmän teoriatausta

Pohjautuu samaan teoreettiseen viitekehykseen 
kuin AAI (Adult attachment interview) ja SST 
(Strange situation test) 

Bolwbyn kiintymyssuhdeteoria, ”Working Models”

Tulvingin muistiteoria

Sternin näkemykset vuorovaikutuksen ja     
representaatioiden välisestä dynamiikasta



WMCI - menetelmän 
esittely



Working Model -
tutkimuskohteena

Miten vanhemman suhdemielikuvat tietystä lapsesta 
ovat rakentuneet?

Onko vanhemmalle muodostunut mielikuvien tasolla 
kiintymyssuhde lapseen?
Minkälaisia nämä mielikuvat ovat laadultaan?

Vanhemman subjektiivinen kokemus ja havainto: 
Minkälainen lapsi on? 
Miksi hän käyttäytyy tietyllä tavalla? 
Lapsen merkitys vanhemmalle?

Narraation laadulliset piirteet
Havainnot kognitiivisella, emotionaalisella ja toiminnallisella 
tasolla
Havainnot yleisellä ja spesifillä tasolla
Koherenttisuus
Yksityiskohtien vivahteikkuus



WMCI
C. Zeanahin työryhmän kehittämä (1988).

Infant Mental Health Unit, New Orleans
Kehitetty alun perin tutkimuskäyttöön.
Puolistrukturoitu menetelmä.
Kestää noin tunnin.
Haastattelu videoidaan.
Haastattelija noudattaa olemassa olevaa 
runkoa.

Esittää kysymykset sanatarkasti tietyssä 
järjestyksessä.



WMCI
Käytännön toteutus

Haastattelijan tulee olla neutraali, mutta
empaattisesti läsnä oleva ja rohkaiseva.

- Tarkentavien kysymyksien välttäminen.
- Haastattelun lopussa voi esittää lisäkysymyksiä.

Yksi kysymys esitetään kerrallaan
- Jatkokysymykset myös yksi kerrallaan
- Haastattelijan tulee arvioida onko saanut riittävästi 

tietoa vapaasta vastauksesta vai tarvitseeko 
jatkokysymyksiä esittä  

Kysymykset ovat avoimia.
Tavoitteena on saada mahdollisimman vapaasti 
tuotettuja vastauksia.



WMCI- haastattelun 
sisältöosa-alueet

Kehitykselliset virstanpylväät
”Kuvaile lapsesi kehityksen tärkeimpiä 
virstanpylväitä?”

Lapsen persoonallisuus / kuvaus luonteesta
Ketä lapsesi muistuttaa ja millä tavoin?

Lapsen vaikeus
Minkä lapsesi tämänhetkisen käyttäytymispiirteen 
kanssa sinun on vaikeinta tulla toimeen?

Lapsen ainutlaatuisuus
”Millä tapaa näet lapsesi erilaisena verrattuna 
kokemuksiasi muista lapsista?”



WMCI- haastattelun 
sisältöosa-alueet

Suhde lapseen
”Miten sinun ja lapsesi välinen suhde on vaikuttanut 
lapsesi persoonallisuuteen?”

Huoli lapsesta
”Oletko koskaan huolissasi lapsestasi? Mistä olet 
huolissasi” 

Tulevaisuuden näkymät
”Jos ajattelet lastasi hetken aikuisena. Mitä toiveita ja 
pelkoja näet sen suhteen?”



WMCI-haastattelun
koodaus



WMCI-haastattelun 
analysointi

Tehdään videon pohjalta.

Ensiksi tehdään muuttujakohtainen 
analyysi asteikolla 1-5. 

Lopuksi tehdään luokitus 
kiintymyssuhdemielikuvia kuvaavaan 
luokkaan.



WMCI- haastattelun 
analysointi

Arviossa neljä ulottuvuutta:
Sisällön tarkastelu: Mitä vanhempi sanoo?
Laadulliset piirteet: Miten vanhemman 
mielikuvat ovat rakentuneet?
Tunneilmapiirin tutkiminen
Kiintymyssuhdemielikuvien luokitus: 
Minkälainen suhde vanhemmalla on tiettyyn 
lapseen? 



WMCI- haastattelun analysointi

Sisällön tarkastelu:
Tehdään erillään muusta koodauksesta. 
Muistiinpanot kannattaa tehdä videon pohjalta

• Ei haastattelun yhteydessä.
Sisällön kuvaaminen informatiivista 
lausunnoissa ja yhteenvedoissa.
Tärkeä osa kliinisessä työssä.

• Anamnestinen tiedonkeruu 



WMCI-haastattelun koodaus
- muuttujat

Laadulliset piirteitä käsittelevät muuttujat:
Yksityiskohtien rikkaus (Richness of perceptions)
Avoimuus muutokselle (Openess to change)
Sitoutumisen aste (Intensity of involvment)
Koherenssi (Coherence)
Sensitiivisyys (Caregiving sensitivity)
Hyväksyvyys (Acceptance)

Sisällöllisiä ominaisuuksia kuvaavat muuttujat:
Huoli lapsesta.
Lapsen vaikeus.



WMCI-haastattelun koodaus
- lopullinen luokitus

Tasapainoinen - Balanced
Täysin tasapainoiset
Rajoittuneen tasapainoiset
Jännittyneen tasapainoiset

Irralliset- Disengaged
Köyhtyneet ja irralliset
Torjutut ja irralliset



WMCI-haastattelun koodaus
- muuttujat

Vääristyneet- Distorted
Vääristyneet ja kohdentumattomat
Vääristyneet ja hämmentyneet
Vääristyneet roolien vaihtumisen vuoksi
Vääristyneet ja itsekeskeiset



WMCI-haastattelun luokitus

Tasapainoinen - Balanced
Kuulijalla syntyy elävä kuva lapsesta.
Vanhempi näkee myös lapsen vaikeudet ja 
näkee ne kehitysikään tai tilanteeseen 
liittyviksi.
Vanhempi näkee suhteen 
merkitykselliseksi lapsen kehityksen 
kannalta. 



WMCI - haastattelun luokitus

Irrallinen
Suhtautuminen lapseen vaihtelee 
emotionaalisesta etäisyydestä 
välinpitämättömyyteen.
Kuvaukset lapsesta ovat niukkoja tai hyvin 
yleisellä tasolla (”tavallinen, normaali”).
Lapsesta ei synny selkeää kokonaiskuvaa. 
Lapsen vaikeuksia ei havaita tai niitä ei liitetä 
sopivaan kontekstiin.



WMCI - haastattelun luokitus

Vääristynyt
Kuvaukset voi olla runsaita ja sitoutumisen 
aste voi olla voimakas. 
Mielikuvat pirstaleisia ja 
epäjohdonmukaisia.
Vanhemman on vaikea keskittyä lapseen.
Mielikuvia ohjaa lapsesta riippumattomat 
vääristymät. Esim.  Lapsi ystävänä, Omat 
tarpeet nähdään lapsen tarpeina. 
Lapsesta ei synny kokonaiskuvaa. 
Yksittäiset ominaisuudet korostuvat.



PIDÄ MIELESSÄ 
ARVIOINNNISSA:

Onko kuvauksia helppo seurata?
Esiintyykö ristiriitaisuuksia?
Loogisuus?
Pysyykö focus lapsessa?
Kuinka paljon energiaa investoi haastatteluun?
Miten vanhempi näkee suhteen merkityksen 
lapsen kehityksen kannalta?
Suhtautuminen suhdekysymyksiin



PIDÄ MIELESSÄ 
ARVIOINNISSA:

Näkeekö vanhempi lapsen yksilönä? 
Näkeekö vanhempi lapsen tarpeen 
riippuvuudelle / itsenäisyydelle? 
Vastaako vanhemman odotukset ja kuvaukset 
lapsen ikätasoa? 
Ovatko positiiviset ja negatiiviset ominaisuudet 
tasapainossa? 
Miten vanhempi selittää negatiivisen 
käyttäytymisenä?



Kliininen käyttö



Selkeästi nostettu esille, että vanhemman 
mielikuvia on tutkittu suhteessa tiettyyn lapseen, 
eikä niitä tule yleistää.

WMCI haastattelussa esille tullutta vanhemman 
suhdemielikuvaa kuvaillaan tarkasti – luokituksen 
lisäksi tai ei käytetä ollenkaan luokitusta.       



Kehityksellinen näkökulma 
Arvio avoimuudesta muutokselle eli adaptaatio kyky 
lapsen kehityksen mukaan 

Vivahteikkuuden ja lapsen hyväksynnän näkökulma
Kuinka monipuolisesti näkee lapsensa ja miten 
kokonaisvaltaisesti hyväksyy lapsensa juuri sellaisena 
kuin hän on.

Sensitiivisyyden (reflektiivisyyden) näkökulma
Huolenpidon herkkyys
Erittelyä: 1) kuinka pystyy ottamaan huomioon lapsen 
tarpeet ja tunteet eri tilanteissa sekä 2) omat 
tunnekokemukset vastaavissa tilanteissa 
Vertaaminen observoituun sensitiivisyyteen 
vuorovaikutuksessa



Sitoutuneisuuden näkökulma
Kuvaillaan vanhemman sitoutuneisuuden määrää ja 
sävyä lapseen ja heidän väliseen suhteeseen
Esim. voi olla voimakkaasti sitoutunut, mutta 
sitoutuneisuus on sävyltään ahdistunutta 

Lapsen vaikeus tai epärationaalinen huoli lapsesta 
kuvataan erikseen.

Lopuksi kuvaileva yhteenveto vanhemman mielikuvan 
laadusta. 



Äidin mielikuvia Xsta ja heidän välisestä suhteestaan kartoittavassa 
haastattelussa tulee esille, että äidin mielikuva Xsta on hyvin niukka, jopa 
köyhä. Haastattelussakin korostuu äidin Xon ja heidän väliseen suhteeseen 
liittyvien mielikuvien sairauskeskeisyys. Hän mm. valitsee yhdeksi Xn 
luonteenpiirteitä kuvaavaksi sanaksi ”erittäin sairas poika” ja heidän välistä 
suhdetta äiti kuvaa sanalla ”reflux”, joka on yksi Xn diagnooseista. 
Kysymyksiin, joissa tutkitaan äidin ymmärrystä ja toimintaa suhteessa Xn 
tunneilmaisuun kuten mielenpahoittamiseen ja kipuun äiti vastaa 
asianmukaisesti mm. ottavansa Xn syliin ja lohduttavansa tätä. Ärtymyksen 
äiti liittää haastattelussakin yksinomaan sairastamiseen. Kun kysytään miltä 
tuntuu, kun X sairastaa äiti vastaa asianmukaisesti, että pahalta, mutta 
siirtyy puhumaan hoitovirheistä, joita Xa hoitavat lääkärit ovat hänen 
mukaansa tehneet. Haastattelussa äiti ilmaisee niukasti mitään positiivisia 
tunteita puhuessaan Xsta ja heidän välisestä suhteestaan. Äiti itse toteaa 
haastattelun lopuksi, ettei haastattelu tuntunut hänestä miltään. Sen sijaa 
hän liikuttuu puhuessaan Xn syntymän jälkeisistä komplikaatioista ja 
kiukustuu puhuessaan hoitovirheistä. Haastattelun perusteella syntyy 
vaikutelma, että äidin mielikuvat Xsta ja heidän välisestä suhteestaan ovat 
laadullisesti köyhiä ja ne ovat vääristyneitä siten, että Xn sairaudet 
ylikorostuvat niissä.



WMCI soveltuu

Vanhemman mielikuvan arvioimiseen 
lapsesta
Vanhemman ja lapsen suhteen laadun 
arvioon yhdistettynä vuorovaikutusarvioon 
Hoidon kohdentamiseen ja ”hoidollisen 
portin” valintaan 
Hoidon vaikuttavuuden seurantaan  
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