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Hei, sinä Fieterin ohjaaja! 

 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Teemme 

opinnäytetyötämme yhdessä työyksikkösi Fieterin kanssa syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. 

Tavoitteenamme on toteuttaa tuotos kiintymyssuhteesta, kiintymyssuhdehäiriöistä ja niiden 

korjaamisesta teille työkaluksi Fieteriin. Tuotoksen rakentumisen avuksi teemme kyselyn, jonka 

tarkoituksena on selvittää tietämystäsi kiintymyssuhteesta ja toiveitasi tuotoksen suhteen. 

Vastataksesi sinulla ei tarvitse olla teoriatietoa, voit vastata vain oman yleisymmärryksesi ja 

arkikokemustesi pohjalta. 

 

Lue ensin koko kyselylomake läpi ja täytä lomake vastaamalla avoimiin - ja 

monivalintakysymyksiin. Voit tarvittaessa jatkaa vastauksiasi paperin toiselle puolelle. Toivomme, 

että vastaisit oman tietämyksesi ja persoonasi mukaan. Käsittelemme vastauksesi 

luottamuksellisesti, koottuamme vastaukset yhteen tuhoamme kyselylomakkeet. Kaikki vastaukset 

ovat meille tärkeitä, sillä ne auttavat meitä opinnäytetyöprosessissamme ja tuotoksen 

toteutumisessa eteenpäin.  

 

Palauta lomake 5.10 mennessä suljettuna tässä kirjekuoressa Virpi Harjulle. Jos sinulla on 

kysyttävää kyselylomakkeeseemme tai opinnäytetyöhömme liittyen, voit ottaa yhteyttä meihin. 

Annamme mielellämme lisätietoa. 

Kiitos yhteistyöstäsi!  

 

Ystävällisin terveisin 

 

Sosionomiopiskelijat 

Annika Hakamaa (annika.hakamaa@seamk.fi) 

Minna Palovaara (minna.palovaara@seamk.fi) 
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KYSELYLOMAKE 

Fieterin henkilökunnan tietämys kiintymyssuhteesta sekä toiveita tuotokseen 

 

Sukupuoli:  Nainen  Mies 

Syntymävuosi:____________ 

Koulutus:________________________________________________________________________ 

 

Tietämys kiintymyssuhteesta 

Miten paljon tiedät kiintymyssuhteesta? Mistä tietämyksesi on peräisin? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mitä kiintymyssuhde tarkoittaa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Turvallinen kiintymyssuhde 

Millainen on mielestäsi turvallinen kiintymyssuhde? Mitä elementtejä siihen kuuluu? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Miten turvallinen kiintymyssuhde edistää lapsen kasvua ja kehitystä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Näkyykö Fieterin arjessa turvallinen kiintymyssuhde 

Paljon  Vähän  Ei lainkaan 

Jos mielestäsi turvallinen kiintymyssuhde näkyy, miten? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Turvaton kiintymyssuhde 

Entä millainen on turvaton kiintymyssuhde?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Turvattomia kiintymysmalleja on useita; välttelevä, ristiriitainen, jäsentymätön ja kontrolloiva 

Millainen on välttelevästi kiintynyt lapsi ja miten se näkyy arjessa ja lapsen kehityksessä? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Millainen on ristiriitaisesti kiintynyt lapsi ja miten se näkyy arjessa ja lapsen kehityksessä? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Millainen on jäsentymättömästi kiintynyt lapsi ja miten se näkyy arjessa ja lapsen 

kehityksessä? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Millainen on kontrolloivasti kiintynyt lapsi ja miten se näkyy arjessa ja lapsen kehityksessä? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Kiintymyssuhdehäiriöt 

Miten ja kuinka usein kiintymyssuhdehäiriöt näkyvät Fieterin arjessa ja lapsien käyttäytymisessä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Miten turvaat lapsen turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista tai korjaat jo syntyneitä 

kiintymyssuhdevaurioita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Toiveet tuotokseen 

Opinnäytetyömme tavoitteena on toteuttaa tuotos kiintymyssuhteesta teille työkaluksi Fieteriin. 

Arvioi asteikolla (1-6) mihin seuraavista tekijöistä tuotoksemme tulisi painottua työsi kannalta?  

(6 tärkein -1 vähiten tärkein tekijä) 

Kiintymyssuhdehäiriöiden tausta- ja riskitekijät 

Kiintymyssuhdeteoria 

 Turvallinen kiintymyssuhde 

 Turvaton kiintymyssuhde 

Turvallisen kiintymyssuhteen turvaaminen/korjaaminen (menetelmät) 

Muuta, mitä?________________________________________________________________ 

 

 

Mieleisesi tuotoksen toteutuksen muoto (voit valita useamman vaihtoehdon): 

Opasvihkonen 

Juliste 

Digitaalinen esitys (powerpoint) 

Joku muu, mikä?______________________________ 

 

Muita ideoita tuotostamme/uutta työkaluasi varten? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


