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Mistä tarpeet tulevat?
• Parisuhdetarpeiden taustalla

Persoonallisuutemme
Parisuhdehistoriamme
Nykyinen parisuhteemme
Perhetaustamme
Kulttuurimme
Uskontomme
…

• Parisuhde aina kokemuksena yksilöllinen riippumatta kulttuuritaustasta!



Mitä parisuhteelta 
halutaan?





Lähde: ks. Le & Agnew, 2001
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Erilaisia tavoitteita
• Kumppanuus
• Henkilökohtainen kasvu
• Välineelliset tavoitteet

Lähde: Li & Fung, 2011



Jokamiehen ja -naisen 
parisuhdeteoriat

Lähde: Knee, 1998

Parisuhde 
kohtalona

• Yhteensopivuus
• Se ainoa oikea
• Romantiikka

Parisuhde 
kasvunpaikkana

• Parisuhteen 
hoitaminen

• Suhteen kasvu



Tavoitteiden ”toimivuus”

• Voivatko jotkut tavoitteet olla haitallisia?
– Erilaiset tavoitteet toimivia eri elämänvaiheissa, 

tavoitteiden ja mahdollisuuksien tasapaino

• Onko parempi toivoa paljon vai vähän?
• Onko suhde pahan välttämistä vai hyvän 

tavoittelemista?



Onko tavoitteena…

• … suhteen jatkuvuus
• … suhteen muuttumattomuus
• … suhteen onnellisuus
• … ongelmien ennaltaehkäisy ja korjaaminen
• … valmius muuttua



Miten toiveet täytetään?





Tarpeista viestiminen
• Omien ja puolison tarpeiden tunnistaminen
• Omien ja puolison tarpeiden yhteensovittaminen
• Omat, puolison ja yhteiset teot tarpeiden täyttämiseksi



Pyyteettömät ja vaihtoon 
perustuvat suhteet

Clark & Mills

Vaihtosuhde

• Kun annan niin 
saan

• Odotus 
palkkiosta

Pyyteetön suhde

• Annan sen mitä 
toinen tarvitsee

• Ei tarvetta 
takaisinmaksulle

• Symmetrinen –
epäsymmetrinen



Tulkinnat parisuhteessa

• Onnellisissa parisuhteissa näkemykset puolisosta optimistisia, 
mutta ”todellisuuteen” kytkeytyneitä

• Tunnepitoiset tulkintakehykset (esim. odotukset, ajatusten 
lukeminen, syy-selitykset)

• Vuorovaikutuksen tärkeys tulkintojen jakamisessa



Miten parisuhdetta 
hoidetaan?
• Hoitamalla yhteisiä tehtäviä
• Vakuuttamalla rakkautta ja suhteen jatkuvuutta
• Hallitsemalla ristiriitoja
• Tukemalla kumppania
• Olemalla avoin
• Toimimalla myönteisesti
• Jakamalla yhteiset sosiaaliset verkostot

Stafford, Dainton, & Haas, 2000 



Entä kun toiveet täyttyvät… 
tai eivät täyty?



Tavoitteet 
& toiveet

Suhteen 
arki

Tyytyväisyys



Ei vain hyvä tai huono

Laadukkaat 
suhteet Repivät suhteet

Tyhjät suhteet Heikkolaatuiset 
suhteet

Paljon hyvää

Vähän hyvää

Vähän pahaa Paljon pahaa
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Julkinen ja yksityinen

Ajatukset, toiveet, 
pelot, teot, identiteetti
”Kodin seinien sisällä”

Sosiaalinen säätely
Kulttuuri

Tavat
Seksuaaliopetus, 

perhekasvatus
Lait



Yhteiskunta, 
kulttuuri

Perhe, suku, 
sosiaaliset 
verkostot

Yksilöt

Parisuhde



Perheet Suomessa
• Sukupuolten tasa-arvon ihanne

Työllisyys
Kotitöiden jako
Perhevapaat

• Avoliittojen yleisyys, korkea eronneisuus
• Työelämän joustavuus ja laajat perhevapaat



Lähde: 
Gubernskaya

Avoliittojen 
yleisyys ja 
asenteet 
avoliittoja 
kohtaan



OECD Family Database
http://www.oecd.org/social/family/database.htm





Parisuhde perhe-elämän eri 
vaiheissa
• Parisuhdetta eletään aina jossakin ajassa, tilassa ja ympäristössä
• Kuhunkin elämänvaiheeseen liittyy omat roolinsa
• Elämänkulun moninaisuus, vaiheet eivät seuraa toisiaan kronologisessa 

järjestyksessä



Parisuhteen kulku

Parisuhteen 
solmiminen

Parisuhteen 
syventäminen

Parisuhteen 
hoitaminen

Parisuhteen 
päättäminen

Lapset
?

Ikä?

Kuolema
?

Uudet 
suhteet?



Nuoret parisuhteet
• Parin valinnan vapauden asteittaisuus
• Kiinnostuksen herääminen

Tuttuus
Samankaltaisuus (vastakohdat ei viehätä!)
Kiinnostuksen vastavuoroisuus
Fyysinen viehättävyys, samankaltaisuus

• Avoliiton ja esiaviollisen seksin hyväksyntä





Parisuhde 
pikkulapsiperheessä
• Parisuhteen kriisivuodet?
• Mikä kuormittaa?

Elämänmuutokset - positiivisetkin
Kotityöt ja vastuut lisääntyvät, työnjako muuttuu perinteisempään suuntaan
Puolisoiden vapaa-aika vähenee
Mahdollisuudet intiimiin vuorovaikutukseen vähenevät
Taloudellinen tilanne tiukkenee

• Mikä vahvistaa?
Vanhemmuuden jakaminen
Perhekokemus, me-henki
Yhteinen historia
Sopeutumiskyky



Työnjako 
pikkulapsiperheessä

Rönkä, Malinen & Lämsä, 
2009
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Mistä joustetaan kun 
paineet kasvavat?

1) Vapaa-aika
2) Parisuhde
3) Taloustyöt

4) Lapset
5) Työ

Lähde: Malinen ym., 2005



Perhebarometri 2014



Kypsän iän parisuhteet
• Tyhjän pesän vaihe: uusi alku vai eron esteiden katoaminen

• Leskeys & myöhäisen iän uusi onni (Pankarinkangas, 2011)
Kulttuuriset käsitykset leskeydestä
Uusissa suhteissa ratkaisevassa asemassa suhtautuminen aiempaan 
puolisoon (idealisoinnin kuorma) ja lasten suhtautuminen



Seksuaalisuus ja perhe
Seksuaalisuus perhe-elämän eri vaiheissa
• Seksuaaliset tunteet ja teot perhesuhteiden synnyttäjinä
• Perhe lasten seksuaalisuuden kasvuympäristönä
• Perhe ja vanhemmuus vanhempien seksuaalisuuden kontekstina

Mutta myös
• Perhe seksuaalisen väärinkäytön ympäristönä
• Ymmärrys seksuaalisuudesta pohjana ymmärrykselle perheestä



Lapsuus

Nuoruus

Aikuisuus

Vanhuus
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Suomalaista 
parisuhdetutkimusta
• Tutkimusteemoja ja tutkijoita:

– Tuoreita väitöskirjoja:
• Jouko Kiiski (2011): Suomalainen avioero
• Marja Känsälä (2012): Parisuhde ja työ kahden uran perheissä
• Jaana Maksimainen (2010): Terapeuttinen parisuhde
• Kaisa Malinen (2011): Parisuhteen hoitaminen pikkulapsiperheissä
• Kirsi Pankarinkangas (2011): Uudelleen avioituneiden leskien parisuhteet
• Tuula Pukkala (2006): Avioliittojen kestävyys
• Hanna Ranssi-Matikainen (2012): Erokriisit
• Sirpa Salo (2011): Parisuhdeongelmat ja lapset

– Muita tutkimuksia ja tutkimustahoja:
• Kaarina Määttä, Lapin yliopisto: Rakkaus, sitoutuminen 
• Merja Korhonen & Hannu Perho, Itä-Suomen yliopisto: Parisuhteen kulku, keski-ikä, 

parisuhdeinterventiot 
• Riitta Jallinoja, Helsingin yliopisto: Perhesosiologia, vieras perheessä, familialismi
• Väestöliitto: Perhebarometrit
• Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto: pikkulapsiperheet, eroaminen, parisuhdeväkivalta

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0422-5/urn_isbn_978-952-61-0422-5.pdf
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https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23528/parisuhd.pdf?sequence=2
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http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tutkimus/Vaitokset/2006.iw3?showlocation=24c31a9d-340a-450d-9be0-455c496ceba5&newsID=2a10ef68-7748-49e0-81a8-7badcdd14773
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37386
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/36861/9789513944476.pdf?sequence=1
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