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Kiintymyssuhteet ja psykopatologia

•Kiintymyssuhde on ihmissuhteen (ydin)osa
•Yli puolivuosisadan mittainen tutkimustieto

(Bowlby, 1944; Spitz, 1945 ja 1946)

•Elämänmittainen merkitys ja jatkuvuus

•Kiintymyssuhteiden laatu ja merkitys
•Kiintymyssuhdehäiriöt, yksilötason

diagnoosi (ICD10 ja DSMIV)



Kiintymyssuhteiden laatu eri
kulttuureissa

•Tutkimuksellinen luokittelu:
– Turvallinen
– Turvaton, ristiriitainen
– Turvaton, välttelevä
– Disorganisoitunut, kaoottinen

•Eri kulttuureissa erilaiset jakaumat
– Esim Aasiassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla

välttelevää kiintymysuhdetta selvästi enemmän kuin
länsimaisen kulttuurin piirissä



Kiintymyssuhteet eri kulttuureissa

•Kaikki nykyinen tutkimustieto vahvasti
rajottunutta ja vääristynyttä:

• ”Western ways of thinking, Western patterns of
relatedness and Western ways to measure”(Rothbaum
et al, 2000 ja 2002)

• ”These results may call into question the use of a single,
universal definition of maternal sensitivity, instead
providing evidence that sensitive caregiving behaviors
may be culturally constructed.”(Carlson et al, 2003)



Kiintymyssuhteet eri kulttuureissa

•Johtopäätöksiä eri kulttuureissa tehdyistä
kiintymyssuhdetutkimuksista:

• ”Culture, in particular cultural models of child rearing,
has the greatest cultural influence of all on who we are.”
( Quinn, 2003)

• ”Crosscultural perspective have always been useful for
understanding human behavior.”(Minuchin P., 2002)





Kiintymyssuhdehäiriöt

•Jo pitkään ja varsin saman kaltaisena
kuvattu pienten lasten häiriönä (Levy, 1937;
Goldfarb, 1943 ja 1945)

•Diagnoosina ensimmäisen kerran DSMIII
1980 Reactive Attachment Disorder RAD

•Diagnoosiluokittelu vaihdellut ja edelleen
vakiintumaton

•Erilaiset näkemykset



ICD10 ja DSMIV

• ICD10:
•Reactive Attachment Disorder
•Disinhibited Attachment Disorder

•DSMIV:
•RAD, Inhibited Form
•RAD, Disinhibited Form



Vaihtoehtoinen näkökulma
(Lieberman et Zeanah, 1995)

• Nonattachment

• Disordered
attachment

• Disrupted attachment

• Indiscriminate
sociability

• Emotional withdrawal

• With inhibition
• With selfendangerment
• With role reversal

• Greaf reaction



Laadullinen jatkumo?

•Secure attachment
• Insecure attachment, avoidant
• Insecure attachment, resistant
• Disorganized attachment
• Secure base distortions
• Disorders of nonattachment
(Boris et Zeanah, 1999)



Diagnostiikan vaikeuksia

•Kriteerit ja näkökulmat vaihtelevat
•Nykyiset viralliset diagnoosit pohjautuvat

laitos, sijoitus ja kaltoinkohdeltuihin
lapsiaineistotutkimuksiin

•Laajentamisen ja tarkentamisen tarpeet
•Ei yksimielisyyttä, mikä oleellista
•Eri kulttuurit kaikilla tasoilla!!!!



Diagnostinen prosessi

•Saman kulttuurin piirissä reliabili diagnoosi
•Ei yhtä menetelmää
•Vaativa ja laaja arviointi tarpeen:

– Lapsivanhempisuhde (emotionaalinen saatavuus,
sensitiivisyys, turvan hakeminen)

– Kiintymyssuhde (laadullinen luokittelu)
– Lapsen kiintymyskäyttäytyminen
– Kehityksellinen näkökulma kiintymyssuhteen osalta
– Erityiset menetelmät (esim. SSP ja The Attachment

Qset)



Erotusdiagnostiikka ja
komorbiditeetti

•Alle 5vuotiailla ei ole helppoa arvioida
•Vaikuttaa hoidon valintaan ja toteutukseen
•RAD ja/tai PDD
•RAD ja/tai ADHD
•RAD ja/tai PTSD

•Anamneesin ja haastattelun tärkeys
•Hoitokokeilut



WAIMH Finnish Office in Tampere

• World Association for
Infant Mental Health
Central Office

• Siirtymässä Tampereen
yliopiston ja Taysin
lastenpsykiatrian klinikan
yhteyteen 20062008

• Eräs peruste:
kulttuurisesti idän ja
lännen välissä

• Executive Director Pälvi
Kaukonen







(http://upload.wikimedia.org/wikipedia)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia


Kiintymyssuhteet
maailmanlaajuisesta näkökulmasta
•Laajentaminen ei saa merkitä

spesifisyyden ja tarkkuuden, eikä
myöskään ymmärtämisen syvyyden
menettämistä

•Mitä menossa:
– Systeemiteoreettisen tutkimukset (esim. Rothbaum,

2002)
– Kehitykselliset tutkimukset (esim. Bosma, 2003)
– Biologiset tutkimukset (Minnis et al, 2006)



Kiintymyssuhteet
maailmanlaajuisesta näkökulmasta
•Eri kulttuurien antamat uudet oppimisen ja

ymmärtämisen mahdollisuudet (esim.
Tamminen et al, in press)

•Kiintymyssuhteen laatu ja lapsen
persoonallisuuden kehitys (esim. Keller et al,
2004)

•Kiintymyssuhteen laatu ja psykopatologian
kehittyminen (esim. Rothbaum et al, 2000)

•Kiintymyssuhde sinällään



Japanilainen AMAE
• Doi, T. (1992). On the concept of amae. Infant

Mental Health Journal, 13,711.
• Länsimainen kiintymyssuhdetutkimus ja teoria

keskittyy individuaaliseen ja stressitilanteessa
käyttäytymiseen

• Japanilainen amae keskittyy
riippuvuussuhteeseen ja läheisyyden
positiiviseen käyttöön

• Uusia mahdollisuuksia hoitoon ja ehkäisyyn



There are
huge

possibilities
for all of

us…
even in a

small, rainy
forrest…


