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John Bowlby (19071990)

Attachment and loss, Vols IIII
•Attachment 1969
•Separation, anxiety and anger 1973
•Loss, sadness and depression 1980

•A secure base: Clinical implications of
attachment theory 1988



Slade (Inf Ment Hlth J 2004)

•The move from categories to process:
Attachment phenomena and clinical
evaluation

• attachmentilmiössä olennaista ei ole
diagnostinen kiintymyssuhdeluokitus

• kiintymyssuhdenäkökulman soveltaminen
hoidon toteuttamisessa ja ymmärtämisessä

• ’diagnostiikasta kliinisen prosessin
ymmärtämiseen’



Minua kiinnostaa
•kiintymyssuhdenäkökulma hoitosuhteen

ja sen olemuksen ymmärtämiseen



Hoitomenetelmien lähentyminen (1)

•psykodynaaminen yksilöpsykoterapia
lähentyy perhenäkemystä



Barrows (J Child Psychother 2003)

• Change in parentinfant psychotherapy
• ’Unassimilated object’(Fraiberg) projected on

to the infant will most often manifest its
presence in the couple’s relationship, and in
consequence, it should be the primary focus of
the intervention, particularly as this also
provides the essential context for the infant’s
psychological development

• Minuchin
– detouring (1974)



Novick & Novick (Jason Aronson 2005)

•Work with parents makes therapy work
•Work with parents through the whole

course of child’s treatment will
substantively improve therapeutic results



Emanuel (J Child Psychother 2006)

• Reflections on ways of working with parents
and their young children within the Tavistock
Clinic’s under fives services

• The dramatic way in which children enact their
and their family’s predicament in the consulting
room speeds up the process of change

• Andolfi
– The symptomatic child is ’the thread of Ariadne’

(1989)
– The symptomatic child brings the family into the

therapy (1994)



Hoitomenetelmien lähentyminen (2)

•perheterapia lähentyy kiintymyssuhde
näkemystä (tai varhaislapsuuden vuoro
vaikutussuhdenäkemystä)



Family Process (2002)

•Special Issue: Attachment and Family
Systems

•It is hoped that this beginning will
stimulate creative and integrative
exchanges among scientists and
practitioners from family systems and
developmental psychology



Erdman & Caffery (BrunnerRoutledge 2003)

•Attachment and Family Systems
•Marvin: I do think an integration of

attachment and family systems is both
possible and promising



EFTA Congress, Berlin 2004
•kongressin avausesitys

–Stern: Wie Säuglinge ihre menschlichen
Welten erzeugen



Hoitomenetelmien lähentyminen (3)

•varhaislapsuuden vuorovaikutus
psykoterapia lähentyy perhenäkemystä



WAIMH Congresses
•dyadic relationship (Amsterdam 2002)
•triadic relationship (Paris 2006)



FivazDepeursinge & Corboz
Warnery (Basic Behavioral Science 1999)

•The primary triangle
•The primary triangle is as much ignored

as it is acclaimed in the clinical and
research domains on family process and
development



Hoitomenetelmien lähentyminen (4)

•vuorovaikutuksellinen ja geneettinen/
biologinen lähentyvät toisiaan



Hoitomenetelmien lähentyminen (4)

•GeneEnvironment interaction (G x E)
–psykososiaalinen ympäristö muokkaa

geenien vaikutuksia
•BraintoBrain interaction

–vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen
ominaispiirteet muokkaavat vauvan kehittyviä
aivoja



Hoitomenetelmien lähentyminen (5)

•hoitonäkemysten ja hoitomenetelmien
lähentyminen ja integroituminen on
myönteistä

•niitä yhdistää myös kysymys hoito
suhteen merkityksestä



Miten ymmärtää seuraava?
1. Psykoterapian tuloksellisuustutkimukset

osoittavat etteivät käytetyt menetelmät
juuri selitä tuloksellisuutta

2. Parhaat hoitotulokset äitivauvaparien
hoidossa on saatu kotiin viedyllä
hoidolla (home visiting)

Stern 2006



Home visitinginterventiot (1)
•säännölliset ja usein toistuvat käynnit

–kerran viikossa tai joka toinen viikko
–intervention kesto 9  24 kk

•työntekijät sairaanhoitajia, psykologeja,
sosiaalityöntekijöitä, naisia

Stern 2006



Home visitinginterventiot (2)
•työntekijät

–(kypsiä) naisia
•keskiikä 43,9 v (Zeanah 2006)

–useimmiten ei muodollista psykoterapia
koulutusta

–lyhyt erityiskoulutus intervention tekemiseen
–säännöllinen työnohjaus

Stern 2006



Home visitinginterventiot (3)
•overwhelming nonspecific, positive

factors lie in the relationship between the
visitor and the family, especially the
mother

•nonspecific effect lies in the ’therapeutic’
relationship between home visitor and
mother

•most salient nonspecific factor is usually
the ’relationship’

Stern 2006



’Relationship’(1)
•kaikki psykoterapiamenetelmät

painottavat
–vähemmän intrapsyykkistä

•ja enemmän
–interpersonaalista ja
–intersubjektiivista

Stern 2006



’Relationship’(2)
•’process of interrelating’aikaansaa

muutosta (Stern 2006)

•Joining is not a technique that can really
be separated from changing a family; the
therapist’s joining changes things (Minuchin
& Fishman 1981)

Stern 2006



’Relationship’(3)
•All family therapists agree that

establishing a stable alliance with family
is a prerequisite for successful therapy
(Simon, Stierlin & Wynne 1985)

•Comprehensive research on psycho
therapeutic technique (Orlinsky, Grawe & Parks
1994) concluded that, of the wide array of
variables that can influence the results of
therapy, the therapeutic bond between
patient and therapist is of decisive value



Mikä tekee
hoitosuhteen merkitykselliseksi

ja
nimenomaan

potilaan näkökulmasta
merkitykselliseksi?



Nonspecific/common factor
Nonspecific/common, positive features of
the relationship
•Ammaniti (2006): secure base & empathic

support
•Stern (2006): attachment figure & ’holding’

environment (Winnicott)

Stern 2006



The concept of attachment
can be viewed as a basic factor

that affects
all therapeutic methods

and thus
represents a basic precondition

for psychotherapeutic work

Brisch 2002



Kiintymyssuhdeteoria
• äiti ja lapsi ovat osallistujia itseään

säätelevässä ja molemminpuolisesti
vuorovaikutuksessa olevassa systeemissä

• ’attachment system’on lapsen sisäinen
säätelevä systeemi joka on vuorovaikutuksessa
(täydentävän) vanhemman sisäisen hoivaa
antavan systeemin kanssa

• kiintymyssuhde äidin ja lapsen välillä ei ole
sama kuin vanhempilapsisuhde
kokonaisuutena
– on em monimutkaisen vanhempilapsisuhteen osa
– muita osia ovat mm leikki ja opettaminen



Attachment system (1)
•’attachment system’on perustavaa laatua

oleva, geneettisesti ja biologisesti
ankkuroitunut, liikkeelle paneva
(motivational) käyttäytymissysteemi

•aktivoituu lapsessa syntymän jälkeen
tiettyjen ’attachment’hahmojen kanssa

•tavoitteena turvata lapsen selviytyminen



Attachment system (2)
•lapsi hakee (äidin) läheisyyttä, kun on

hätääntynyt
•lapsi toivoo löytävänsä ja saavansa

vanhemmalta turvaa ja suojelua sekä
turvallisuutta

•tapahtuu visuaalisen kontaktin tai
ruumiillisen läheisyyden etsimisen kautta

•lapsi aina vuorovaikutuksen aktiivinen
osapuoli ja viestittää koska on
läheisyyden ja suojan tarpeessa



Attachment on synnynnäinen aktivoiva
voima

•kontaktin hakeminen ja ylläpitäminen
itselle tärkeiden henkilöiden kanssa on
ihmisyyteen kuuluva, synnynnäinen,
psykobiologisesti määräytynyt liikkeelle
paneva periaate läpi koko elämän

•riippuvuus (joka kulttuurissamme on
patologisoitu) on enemmänkin
ihmisyyteen kuuluva piirre kuin
lapsuusiän piirre (josta kasvetaan pois)

Johnson 2003



Turvallinen riippuvuus täydentää
autonomiaa

•ei ole täydellistä riippumattomuutta eikä
täydellistä riippuvuutta muista
–on vain onnistunutta tai epäonnistunutta

(toimivaa tai toimimatonta) riippuvuutta
•turvallinen riippuvuus edistää itsehallintaa

ja itseluottamusta
–turvallinen riippuvuus ja autonomia ovat

saman ilmiön kääntöpuolet (eikä dikotomia)
•mitä turvallisempi kiinnittyminen sitä

suurempi erillisyys

Johnson 2003



Attachment offers a safe haven

•attachmenthahmojen läsnäolo tarjoaa
lohdutusta ja turvallisuutta –todellinen tai
kuviteltu luoksepääsemättömyys
aiheuttaa hätää

•positiivinen kiintymys luo turvasataman
(safe haven) joka tarjoaa puskurin
stressiä ja epävarmuutta vastaan

Johnson 2003



Attachment offers a secure base
•turvallinen attachment tarjoaa turvallisen

perustan (secure base), joka antaa
perustan ulkomaailman tutkimiselle ja
mahdollistaa siihen sopeutumisen

•tällainen perusta rohkaisee tutkimiseen ja
uuden vastaanottamiseen

•se edistää luottamusta joka on
välttämätöntä riskien ottamiselle,
oppimiselle sekä itseä, muita ja maailmaa
koskevien käsitysten uudistamiselle

Johnson 2003



Sensitive behavior
by an attachment figure requires ability
• to attune to the child’s signals
• to interpret them correctly (proximity

and contactseeking)
• to satisfy them promptly and

appropriately

Brisch 2002



Kiintymyskohteiden hierarkia
lapsen kiintymyskohteiden hierarkia

•(panttivankisyndrooma)



Internal working models
representational models of interactions and
corresponding affects
• erilainen eri kiintymyskohteille

– vrt erilaiset transferenssit
• ensisijainen kiintymyssuhdestrategia
• turvallinen ja vakaa ’attachment

representation’tulee osaksi psyykkistä
struktuuria ja on yhteydessä
psyykkiseen tasapainoon

Brisch 2002



Hoitosuhde (1)
•working alliance
•working relationship
•therapeutic attachment (ByngHall)

•therapeutic containment (Andolfi 1989)

•holding context (Andolfi 1989)

•therapeutic bond (Brisch 2002)



Hoitosuhde (2)
•therapeutic alliance/relationship

–viittaa suhteen tietoiseen puoleen

•therapeutic bond
–liittyy suoran termeihin ’bonding’ja

attachment ja näin ollen painottaa suhteen
’attachment aspects’

Brisch 2002



Therapist
as ’safe haven’

and
as ’secure base’


Secure therapeutic attachment

Brisch 2002



(Perhe)psykoterapeutille on

•tärkeätä kyky pysyvyyteen
–käyttäytymisessä
–asenteissa
–siinä mitä (perheelle) tarjoaa

• tärkeätä kyky ylläpitää
–integriteettiä (eheyttä)
–henkilökohtaisia rajoja

Andolfi 1989



Hoitosuhteen rakentaminen (1)
•… it is generally believed to be essential

that the therapist ’join’the family, which
means to attune oneself to the manner in
which the family thinks, speaks and feels
(Simon, Stierlin & Wynne 1985)

Simon, Stierlin & Wynne 1985



Tunteiden yhteensoinnuttaminen (1)

•yhteisen tunnetilan jakaminen
•tunteiden kokonaisvaltainen eisanallinen

jakaminen
•koetun tunnetilan yhteensoinnuttaminen

toisen koetun tunnetilan kanssa

Stern 1985



•vauvan käytös, josta vanhempi kykenee
”lukemaan”vauvan tunnetilan

•vanhempi kykenee vastaamaan tavalla,
joka ei ole matkimista mutta joka sopii
yhteen vauvan käytöksen kanssa

•vauva kykenee tulkitsemaan, että
vanhempi on ”vastannut”hänen
tunnetilaansa

Tunteiden yhteensoinnuttaminen (2)

Stern 1985



1. yhteensopiva, jakava
2. valikoiva
3. tarkoituksellinen epäsovitus
4. todellinen epäsovitus

Tunteiden yhteensoinnuttaminen (3)

Stern 1985



2. valikoiva
–vanhempi soinnuttaa jotakin tiettyä

vauvan käyttäytymistä ja tunnetilaa
–vanhempi muovaa vauvan subjektiivisen

ja vuorovaikutuksellisen elämän kehitystä
–vanhempi viestittää, mitkä kokemukset

ovat jaettavissa
–vanhemman omat fantasiat, toiveet,

pelot, kiellot vaikuttavat taustalla

Tunteiden yhteensoinnuttaminen (4)

Stern 1985



3. tarkoituksellinen epäsovitus
–ylisovitus tai alisovitus tarkoituksena lisätä

tai vähentää vauvan affektia tai
aktiviteetin tasoa

–aluksi tarvitaan osittainen yhteensovitus
–epäsovitus tapahtuu yli tai

alisoinnuttamalla vauvan tunnetilan
intensiteettiä, ajoitusta tai käyttäytymisen
muotoa

Tunteiden yhteensoinnuttaminen (5)

Stern 1985



Hoitosuhteen rakentaminen (2)
•Joining is letting the family know that the

therapist undestands them and is working
for them

•Only under his protection can the family
have the security to explore alternatives,
try the unusual, and change

Minuchin & Fishman 1981



Hoitosuhteen rakentaminen (3)
•In the context of this alliance,

the therapist ‘joins’the family
in order to facilitate changes
in the family structure (Simon, Stierlin & Wynne
1985)

•Joining a family is … the umbrella under
which all the therapeutic transactions
occur (Minuchin, Fishman 1981)



Hoitosuhteen rakentaminen (4)
•Establishing this therapeutic bond is seen

as a fundamental condition for the
effective use of therapeutic techniques
and the analysis of relational experiences
(Brisch 2002)



Brisch (Guilford 2002)

•Treating attachment disorders –From
theory to therapy

•kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia
keskeisiä hoitonäkemyksiä (treatment
techniques) sekä aikuisten että lasten ja
nuorten hoitoon



Lapset ja nuoret (1)
•terapeutin tulee toimia luotettavana

emotionaalisena ja fyysisenä perustana
jotta turvallinen kiintymyssuhde voi syntyä
–mitä nuoremmasta lapsesta on kyse sitä

enemmän hän tukeutuu todelliseen
kiintymyshahmoon

Brisch 2002



Lapset ja nuoret (2)
•terapeutti tarjoaa  uuden  turvallisuutta

luovan kiintymyssuhdekokemuksen
kautta –ympäristön jossa lapsi voi
vapautua aikaisemmista kiintymyssuhde
malleista ja kehittää turvallisen
kiintymyssuhteen terapiassa

Brisch 2002



Lapset ja nuoret (3)
•hoitosuhde tulee purkaa varovasti jotta se

voisi tarjota mallin separaatiosta
–hoitosuhteen lopettamisen aloitteen tulisi

tulla lapselta tai hänen vanhemmiltaan ettei
se tulisi koetuksi terapeutin hylkäämiseltä

–hoitosuhteen lopettaminen ei tarkoita
turvallisen perustan (secure base) menetystä

Brisch 2002



Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia

•kritiikki kohdistunut (käsittääkseni)
ensisijaisesti taustalla olevaan
(’vanhanaikaiseen’) psykoanalyyttiseen
teoriaan

•samalla kuitenkin mitätöity
’pitkäkestoisuuden’merkitys yhtenä
tärkeänä lastenpsykiatrisen hoidon
elementtinä



Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia

• säännöllisesti kahdesti viikossa
samoina päivinä ja samoina kellonaikoina
pitkäkestoisesti 234 vuoden ajan
ennakoitavasti tapahtuva
toistuva vuorovaikutuskokemus
– ’repetitive pattern of interaction’
– ’process of interrelating’aikaansaa muutoksen

(metonyyminen toiminta)

• ’dynamic siginificance of disruptions in
attachment relationships’



Tutkimus/hoito osastolla
•omahoitajasuhde (henkilökohtainen

hoitaja)
–’koska kahdenkeskinen suhde on lapselle

tärkeä’–mutta miksi se lapselle on tärkeä?
•varaomahoitaja

–kiintymyskohteiden hierarkia



Pitkäaikainen lastenpsykiatrinen
osastohoito

• ’ongelmia osastolla, kotona menee hyvin’
– ’transferenssineuroosi osastohoidossa’
– osasto on ’safe haven’ja ’secure base’

• pitkäaikaishoidossa olleiden potilaiden vierailut
osastolle vuosien jälkeen
– osasto muodostunut ’hyväksi objektiksi’, jonka

potilas on sisäistänyt
– osastosta tuli ’secure base’joka mahdollisti

maailmaan tutustumisen



Aikuiset (1)
•lapsen yksilöpsykoterapiaan liittyvän

ohjauksen ja neuvonnan yhteydessä
•perheterapiassa
•omassa yksilöpsykoterapiassa

Brisch 2002



Aikuiset (2)
•apua hakevan potilaan/perheenjäsenen

tulee antaa puhua aktivoituneen
’attachment’systeemin kautta ja
terapeutin tulee olla käytettävissä mikä
tarkoittaa myös riittävää aikaa

•terapeutin tulee toimia luotettavana
turvallisena perustana (secure base)
minkä avulla potilas voi työstää
ongelmiaan

Brisch 2002



Aikuiset (3)
•terapeutin tulee olla joustava läheisyyden

ja etäisyyden säätelyssä heidän välisessä
suhteessaan

•terapeutin tulee rohkaista potilasta
tutkimaan terapeuttista suhdetta ja myös
terapeutin tulee sitä tutkia



Hoitosuhde
•avoin vastaanottavuus
•kuuleminen
•ajan antaminen
•tuen antaminen
•’suffering is more important than illness’

–saada tuntuma hätään ja kärsimykseen

•JP: myötäelävä uteliaisuus

Stern 2006



Working w Marginalized Families

•Domestic violence and Mexican street
working children

•tavoite integroida katulapset yhteis
kuntaan
–työskentelyn taustalla kiintymyssuhde ja

traumateoriat
•kotona tapahtunut hoito

–234 kertaa kuukaudessa
–kesto 1,5 –3 vuotta

Villar & Lane 2006



Minkä vuoksi
kiintymyssuhdenäkökulma

lastenpsykiatriseen
hoitamiseen

sitten muka olisi hyödyllistä?



Koska kiintymyssuhdenäkökulma

•auttaa ymmärtämään hoitosuhdetta ja
sen olemusta

•osoittaa, että kaikella lastenpsykiatrisella
hoitamisella on merkittävä biologinen
ulottuvuus


