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Tutkimus käsittelee nuoruuteen liittyviä merkittäviä elämänkokemuksia. Tutkimusaineisto 
muodostuu kymmenestä tarinasta, jossa tukihenkilötoiminnassa tuettavina olevat nuoret ja heidän 
aikuiset tukihenkilönsä muistelevat oman elämänsä merkittäviä hetkiä ja tilanteita. Perspektiiviä 
tutkimukselle antaa empiirinen aineisto, jossa näkyy sukupolvien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. 
Tutkimuksessa on käytetty muistelumenetelmää, jossa tutkimuksen kohteena olevat ihmiset 
kertovat itselleen merkityksellisistä kokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää 
millaiset kokemukset vaikuttavat syrjäytymiskehitykseen, millaiset selviytymisprosessiin ja miten 
tutkittavat itse tulkitsevat niitä kokemuksia, jotka he liittävät omaan selviytymiseensä. Toisaalta on 
selvitetty myös, mitä eroja on nuorten ja aikuisten syrjäytymiseen ja selviytymiseen liittyvissä 
kokemuksissa. Aineistosta on rakennettu tulkintoja sisällönanalyysimenetelmällä, analyysissä on 
toimittu aineistolähtöisesti. Tutkimusaineistosta on pyritty hahmottamaan tutkimusongelman 
kannalta olennaiset ilmaukset. Tarinoista nousi selvästi esille teemoja, jotka ovat pelkistettävissä 
kahteen ilmiöön: syrjäytymiseen ja selviytymiseen. Selviytymisprosessiin liittyi myös selviytymistä 
edeltävä elämän käännekohta. Aineiston analyysia on pyritty selventämään tiimalasimallisen kuvion 
avulla, jossa tiimalasin yläosassa kuvataan syrjäytymiseen liittyviä kategorioita, suppilo-osa kuvaa 
elämän käännekohtaa, joka mahdollistaa muutoksen ja alaosassa kuvataan yksilöllisiin 
ominaisuuksiin liittyviä selviytymiskategorioita. Syrjäytymiskehitykseen liittyivät ympäristöön 
liittyvät tekijät; kolme kovaa K:ta; koti, koulu ja kaverit. Kodin ilmapiirillä oli suuri merkitys 
nuoren hyvinvointiin. Keskeisiksi kodin ilmapiiriin negatiivisesti vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat 
alkoholismi, isän sairaus ja hylkäämisen kokemukset. Koulukiusaaminen ja oppimisen vaikeudet 
nousivat keskeisiksi kouluun liittyviksi syrjäytymiskategorioiksi. Selviytyminen oli yksilön omiin 
voimavaroihin ja asenteisiin liittyvä prosessi, jonka käynnistymiseen liittyi jonkinlainen elämän 
käännekohta. Selviytymisen alakategorioiksi nousivat uskoon tulemiseen, toivon heräämiseen sekä 
rakastumiseen liittyvät kokemukset. Rakkaus, usko ja toivo, nousivat keskeisiksi sekä 
selviytymiseen liittyviksi elämän käännekohdiksi että siihen tarvittaviksi henkisiksi voimavaroiksi. 
Uskoon tuleminen, rakastuminen tai toivon herääminen keskeisinä elämän käännekohtina ja 
toisaalta tietynlainen elämänasenne; rakkaus ja kiitollisuus elämää kohtaan, usko johonkin 
korkeampaan voimaan ja oman elämänsä merkityksellisyyden kokeminen nousevat keskeisen 
tärkeiksi tekijöiksi yksilön selviytymisessä. Selviytymisprosessiin liittyi myös sosiaalinen verkosto, 
isovanhemmat, suku, valmentajat ja lemmikkieläimet. Etenkin aikuisilla tukihenkilöillä 
selviytymiseen liittyi myös tunteista puhuminen, liikunta, leikki, mielikuvituksen käyttö, lukeminen 
ja tiedon hankinta. ”Maailman laidalla elävien nuorten” elämästä näyttää puuttuvan henkisyys, 
yhteisöllisyys ja toivo. Ehkä meidän jokaisen olisi hyvä herätellä vanhoja suuria kertomuksia ja 
käyttää nuorten kanssa aikaa ihmisyyden, henkisyyden, eettisyyden ja moraalin syvimmän 
olemuksen pohtimiseen. Lisäksi nuoria olisi hyvä kannustaa luovuuteen, intuitioon uskomiseen ja 
oman mielikuvituksen käyttämiseen. 
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JOHDANTO 

 
1.1 MITÄ NUORILLE KUULUU 

 

Kokemukseni mukaan osa nuorista voi todella huonosti ja monet suomalaiset perheet 

voivat huonosti. Nuoret ja lapset on jätetty yksin selviytymään elämässä. Erilaisia 

nuorten palveluja on paljon, mutta tuskin missään otetaan kokonaisvastuuta nuoren 

elämästä, jos sitä ei oteta kotona tai suvun piirissä.  Lasten vanhemmat pitävät usein 

ammattilaisia parempina lastensa kasvattajina  kuin itseään niinpä kasvatusvastuu 

siirretään helposti kouluille ja asiantuntijoille. Myös psykoanalyysin myötä kasvanut 

vanhempien syyllistäminen on lisännyt vanhempien avuttomuutta omien lastensa 

suhteen. He eivät uskalla asettaa rajoja, olla epämiellyttäviä ja tiukkoja. Vanhempien 

on luotava uraa ja kehitettävä itseään pysyäkseen mukana työelämässä. Enää ei ole 

aikaa hoitaa ihmissuhteita, pitää huolta lapsista ja nuorista. Huolehtiminen tarkoittaa 

lapsen kuuntelemista, yhdessäoloa, lapsen varusteista ja läksyistä huolehtimista, sekä 

kiinnostusta hänen tekemisistään jne. Perheenjäsenet lähtevät aamulla omille teilleen, 

lapset päivähoitoon tai kouluun ja vanhemmat omiin työpaikkoihinsa, isovanhemmat 

asuvat kaukana ja ovat usein vielä mukana työelämässä. Isovanhemmat saattavat 

myös  ajatella, että koska hoidin itse omat lapseni, hoitakoon uusi sukupolvi omansa. 

Työelämän saavutuksia, koulutusta ja urakehitystä arvostetaan kuten myös 

omistamista, hyvää palkkaa ja tärkeää asemaa.  Sen sijaan sitä, että joku hoitaa 

lapsensa tai vanhempansa kotona ei arvosteta. Ajatellaan, että jokaisen pitää olla 

itsenäinen ja pärjätä omillaan. Ihminen ei saa olla apua tarvitseva ja heikko. 

 

Osalle nuorista ei siis kuulu ollenkaan hyvää. He eivät osaa valmistaa ruokaa,  eivät 

tunne perinteitä, eivätkä osaa viettää juhlapäiviä, kuten joulua tai pääsiäistä. He eivät 

osaa hallita omaa elämäänsä, vaan tarvitsevat tukea aivan arkipäiväisissäkin asioissa, 

ruoan laittamisessa, kaupassa käynnissä, roskien pois viemisessä, päivärytmin 

ylläpitämisessä, omassa hygieniassaan, siivoamisessa, asioinneissa, harrastusten 

löytämisessä jne.  

 

Arvostustamme kuvaa myös se, että entisen sairaalakeskeisen hoitokäytännön sijasta 

painopiste on kahden viimeisen vuosikymmenen aikana siirtynyt avohoitoon. 

Mielisairaalapaikkoja on vähennetty rajusti; vuodesta 1980 vuoteen 1995 n. 17000:sta 
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paikasta n. 6600 psykiatriseen potilaspaikkaan. (Saarelainen, Stengård & Vuori-

Kemilä 2003, 27) Tämä sinällään hyvä suuntaus ja painopisteen siirtyminen 

avohuoltoon edellyttäisi voimakasta palvelurakenteen muutosta; tarvittaisiin joustavia, 

monimuotoisia, itsenäistä asumista ja kuntoutumista tukevia avohuollon palveluja 

sekä perhe- ja verkostokeskeistä ajattelutapaa. Valitettavasti taloudellisten resurssien 

niukkeneminen ja säästöpäätökset ovat johtaneet siihen, että potilaspaikkojen 

vähentämisestä kertynyt säästö ei ole siirtynyt avohoitoon, vaan avohoidon palvelut 

ovat jääneet riittämättömiksi.  

 

Kuitenkin lasten ja nuorten kohdalla on vielä mahdollisuus muutokseen. Ajatus tästä 

opinnäytetyöstä syntyi ´näiden ajatusten ja suuttumuksen pohjalta. Työ kertoo viiden 

nuoren ja viiden heitä tukevan aikuisen tarinan. Näistä tarinoista olen yrittänyt ottaa 

opikseni. 

 

 

1.2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Toimin Lohjan seudun mielenterveysseura ry:n tukihenkilökoordinaattorina. 

Tukihenkilötoiminta on osa mielenterveystyön avopalveluja. Siinä tukihenkilö pyrkii 

tukemaan kuntoutujan terveitä ominaisuuksia, tapoja ja tottumuksia. 

Tukihenkilötoiminta ei siis ole hoitavaa  eikä korjaavaa toimintaa, vaan sen avulla 

pyritään lähinnä ennakoimaan ja ehkäisemään raskaampien tukipalvelujen tarvetta ja 

toisaalta tukemaan yksilöä kuntoutusvaiheessa. Mielenterveysseuran 

tukihenkilötoiminnassa, tukihenkilö toimii yhdessä nuoren kanssa työskentelevien  

ammattilaisten kanssa. Tällaisia tahoja ovat mm. koulujen  kuraattorit, 

sosiaalityöntekijät, psykologit, perhetyöntekijät, nuorten päihdeklinikat, 

kuntoutuskeskukset ja –laitokset, kriminaalihuolto sekä psykiatriset poliklinikat  jne. 

Laajan verkoston ansiosta mielenterveysseuran tukihenkilötoiminnan koordinaattori 

katsoo tavallaan näköalapaikalta mielenterveystyön koko kenttää.  

 

Olen työskennellyt seurassa lähes kolme vuotta, ja havaintojeni mukaan nuorten osuus 

tuettavista on ollut koko tämän ajan selvässä kasvussa. Tämä voi osaltaan johtua siitä, 

että kuraattorit, perusturvan toimihenkilöt  ja muut nuorten ja lasten kanssa 

työskentelevät ammattilaiset ovat huomanneet tukihenkilötoiminnan hyödyllisyyden 
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ja sen tarjoaman mahdollisuuden kokeilla kevyempiä keinoja, ennen kaikille 

osapuolille raskaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ryhtymistä.  Toisaalta aivan 

uusimpien kouluterveydenhuollon tutkimusten (STAKES 2004, 

kouluterveystutkimus) mukaan  nuorten masentuneisuus on todellakin lisääntynyt, 

samoin humalahakuinen juominen. Vain 40 % lasten vanhemmista tietää, missä 

heidän yläkouluikäiset lapsensa viettävät aikaansa, vain joitakin tuloksia mainitakseni.  

 

Tukihenkilöitä tarvitaan yhä nuoremmille lapsille ja nuorille. Pääosa 

tukihenkilöpyynnöistä kohdistuu 12-25 –vuotiaisiin nuoriin, mutta tukihenkilöitä 

toivotaan jopa 5-6-vuotiaille lapsille. 1990-luvun puolivälissä vielä suurin osa 

tukihenkilöpyynnöistä kohdistui n. 35-45 –vuotiaisiin aikuisiin naisiin ja miehiin, 

jotka pääsääntöisesti olivat toipumassa masennuksesta tai muusta 

mielenterveysongelmasta. Nykyisin 80% Lohjan seudun mielenterveysseuraan 

tulevista pyynnöistä  kohdistuu nuoriin ja lapsiin.  Sama suuntaus on nähtävissä 

muillakin paikkakunnilla. 

 

Toimin ennen nykyistä työtäni vuodesta 1994 alkaen Kanneljärven Opistolla 

opettajana, opistosihteerinä, linjanvalvojana ja opintojen ohjaajana. Kanneljärven 

opistossa järjestetään ammatillista nuorisotyön koulutusta ja siellä opiskelevat 

opiskelijat ovat iältään n. 16-20-vuotiaita. Työssäni Kanneljärven Opistolla huomasin 

nuorten pahoinvoinnin; erilaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia oli paljon, mikä 

liittynee kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta myös erilaiset 

mielenterveysongelmat näyttivät lisääntyneen. Nuoret kärsivät anoreksiasta, 

masennuksesta, varhaisista raskauksista ja käyttivät runsaasti alkoholia. Lisäksi 

asenteet päihteitä ja huumeita kohtaan näyttivät lieventyneen, mikä tuntui 

huolestuttavalta, koska nuoret olivat opiskelemassa nuoriso-ohjaajiksi. Näytti siltä, 

että nuorilla oli aivan valtava aikuisen nälkä, tarve jutella aikuisen ihmisen kanssa. 

Tätä ennen olen työskennellyt leirien ohjaajana ja johtajana mm. Pelastusarmeijan 

lasten lomakodissa, johon osa lapsista valitaan sosiaalisin perustein, ja jossa lasten 

pahoinvointi näkyy tuhrimisena, turvattomuutena, yökasteluna ja rajattomuutena. 

 

Aloin pohtia sitä, mikä elämässämme on niin oleellisesti muuttunut, että niin monet 

lapset ja nuoret voivat huonosti. Onko totta, että ongelmat ovat kasvaneet ja 

kasaantuneet nuorten ja lasten kohdalla, vai puututaanko ongelmiin aiempaa 
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herkemmin. On kiinnostavaa pohtia ovatko vaikeudet oleellisesti muuttuneet niistä 

ongelmista, joita nuoret ovat kohdanneet 60-80 –luvulla. Kiinnostuin myös siitä, 

miten 60-80 -luvun nuoruuttaan eläneet olivat vaikeuksistaan  selviytyneet ja olisiko 

selviytymistarinoista opittavissa jotakin tämän hetken nuorten selviytymisen kannalta. 

Ovatko tämän päivän tuettavat nuoret tulevaisuuden tukihenkilöitä ja onko 

selviytymiskeinoissa tapahtunut joitakin muutoksia? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 

että lapsi tai nuori on vaarassa syrjäytyä ja toisaalta mitä tarvittaisiin, jotta nuori 

selviytyisi? Ovatko syrjäytymis- ja selviytymisprosessit jotenkin muuttuneet ja mitkä 

seikat tähän vaikuttavat? 

 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valitsin viisi seuran tukihenkilöä ja viisi heidän 

tukemaansa nuorta. Halusin selvittää, miten ihmisten kokemukset olivat muuttuneet, 

kokivatko ihmiset elämänsä merkittäviksi hetkiksi ja tapahtumiksi samanlaisia asioita 

tänä päivänä, kuin parikymmentä vuotta sitten.  Menetelmänä käytin  

muistelumenetelmää, jossa sekä tukihenkilöt, (joista tässä tutkimuksessa käytän 

nimitystä aikuiset tai aikuiset tukihenkilöt) että heidän tukemansa nuoret, (joista 

käytän nimitystä nuoret tai nuoret tuettavat) muistelivat elämäänsä ja itselleen 

tapahtuneita  merkityksellisiä kokemuksia.  Tuettavien nuorten ikä vaihteli 17 

ikävuodesta 24 ikävuoteen. Tukihenkilöistä neljä oli iältään 35-55-vuotiaita, nuorin 

tukihenkilö  22-vuotias. Päädyin tällaiseen asetelmaan sillä perusteella, että olen 

työssäni haastatellut kymmeniä tukihenkilöiksi hakeutuvia henkilöitä ja huomannut, 

että lähes jokaisella on taustalla vaikeita elämänkokemuksia, joista he ovat 

selviytyneet. Suomen mielenterveysseuran tukihenkilöiksi pyrkivät haastatellaan. 

Tukihenkilön oman elämän tulee olla tasapainossa. Oma tilanne ei saa olla  henkisesti 

niin kuormittava ja stressaava, että se haittaisi toisen tukemista. Tukihenkilöksi 

hakeutuvalla ei saa olla vaikeita kriisejä käsiteltävänään. Myös jokaisella 

tutkimukseeni osallistuneella tukihenkilöllä oli taustalla  vaikeita elämäntilanteita ja  

kokemuksia, joista he olivat kokeneet selviytyneensä ja jotka olivat heidän 

kertomustensa mukaan osaltaan vaikuttaneet siihen, että he olivat tulleet mukaan 

tukihenkilötoimintaan. Usein tukihenkilöitä motivoi toimintaan usein vahva kokemus 

siitä, että he olivat jotenkin etuoikeutettuja selviydyttyään omista vaikeista 

kokemuksistaan. Selviydyttyään omista vaikeuksistaan, he olivat omasta mielestään  

jotenkin ”velvollisia” auttamaan niitä, joilla on hankala elämäntilanne tai kriisi 
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meneillään. Näin oma näyttää olevan yksi  vaikutin tukihenkilötoimintaan 

hakeutumiseen.  

 

Tutkimuksessani vertaillaan tukihenkilöiden ja tuettavien eli vaikeuksista 

selviytyneiden ja syrjäytymisuhanalaisten ihmisten tarinoita toisiinsa. Tarkastelen, 

onko tarinoissa jotakin yhdenmukaista ja yleistettävää. Toisaalta pohdin mitä eroja 

kertomuksissa on. Tutkimukseni on tarina 10 ihmisen elämästä iloineen ja suruineen.  

Olen pyrkinyt olemaan tutkittavieni luottamuksen arvoinen ja kertomaan heidän 

tarinansa yhtä rehellisesti ja aidosti, kuin he kertoivat tarinansa minulle.   

 

Tutkimuksessa mukana olevien tuettavien kohdalla ei vielä tässä vaiheessa ollut 

tiedossa, miten he lopulta selviytyvät  elämässään. Pohdin, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen, että nuori on hakeutunut tukihenkilötoiminnan piiriin, miksi 

hänelle on pyydetty tukihenkilöä. Ovatko nuorten elämätilanteet ja vastoinkäymiset 

oleellisesti muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Mitkä seikat näyttävät  vaikuttavan 

erityisesti nuoren kokemukseen siitä, että hän ei jaksa, ei selviydy, tai ei välitä toimia 

osana yhteiskuntaa, eikä sen laatimien normien mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena 

on myös selvittää, ovatko selviytymiskeinot jotenkin muuttuneet tultaessa 60-luvulta 

tähän päivään. Mikä on muuttunut ja minkälaista tukea nuoret tarvitsisivat 

selviytyäkseen.  

 

1.3 KÄSITTEET 

 

1.3.1 Mielenterveys 

 

Tuettavat nuoret eivät ole varsinaisesti mieleltään sairaita. Heillä saattaa olla 

elämähallintaan liittyviä vaikeuksia, paniikkihäiriökohtauksia, masennusta,  tai 

huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Mielenterveyttä ei enää nähdä janana tai 

jatkumona, jonka toisessa päässä on mielen sairaus ja toisessa päässä mielen terveys. 

Nykyisin mielenterveys nähdään kokonaisuutena, jonka rakentumiseen vaikuttavat 

ihmisen fyysiset ja psyykkiset perintötekijät, ympäristö sekä  vuorovaikutus 

lähimmäisten ja sen kulttuurin kanssa, jossa ihminen elää. Mielenterveys käsitetään 

sekä ihmisen voimavaraksi, että ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen liittyväksi 

kehitysprosessiksi, jossa koettu psyykkinen hyvinvointi vaihtelee ajan ja 
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elämäntilanteiden myötä. Mielenterveysongelmia pidetään nykyisin lähinnä ihmisen 

elämätilanteeseen liittyvinä,  muuttuvina häiriöinä ja sairauskäsitettä käytetään vain 

pysyvämmän luonteisista mielisairauksista, kuten skitsofrenia.  Vuorovaikutusta 

korostavat ajattelumallit ovat vähentäneet liiallista yksilöpsykologisten tekijöiden 

korostamista ja tähdentäneet ympäristön ja vuorovaikutuksen merkityksen 

huomioonottamista ihmisen hyvinvoinnin rakentamisessa.  (Saarelainen ym. 2003, 14-

21.) 

 

Mielenterveys voidaan myös ajatella  uusiutuvan luonnonvaran kaltaiseksi ihmisen 

voimavaraksi, joka kuluu ja uusiutuu jatkuvasti. Ihminen kohtaa elämässään sekä 

vastoinkäymisiä, että myötämäkiä ja käytössä olevat voimavarat voivat olla samalla 

ihmisellä eri aikoina erilaiset. Mielenterveyden uusiutumista ja kulumista tapahtuu 

jatkuvasti. Kohtaamme mukavia ja iloisia asioita päivittäin yhtä lailla kuin harmeja ja 

pettymyksiä. Ihmisen elämässä on myös jaksoja jolloin stressi, menetykset tai 

ihmissuhdevaikeudet kuluttavat tavattoman paljon voimia. Toisaalta tärkeät 

ihmissuhteet ja luottamus tulevaisuuteen kantavat vaikeidenkin aikojen yli. 

Mielenterveys on kuitenkin rajallinen voimavara eikä ihminen toimi kuin kone. 

Äärimmilleen ahdistettuna meistä jokainen reagoi psyykkisesti vaikeisiin 

olosuhteisiin. Mielenterveydellä on sosiaaliset, psyykkiset ja biologiset juurensa. 

Yhteisö, sen kulttuuri ja elämäntavat vaikuttavat syvällisesti elämässämme. Ilman 

sosiaalista yhteisöään lapsella ei edes olisi kehittymisen edellytyksiä. 

Vuorovaikutussuhteet muodostavat inhimillisen elämän perustan, ja eri 

elämänvaiheissa riippuvuus läheisistä ihmissuhteista vaihtelee. Biologiset seikat, 

kuten temperamentti tai erilaiset toimintahäiriöt tai vammat vaikuttavat nekin 

mielenterveyden edellytyksiin. Mieleltään terveen ihmisen ominaisuuksiksi 

pähkinänkuoressa on määritelty kyky rakastaa, tehdä työtä ja surra. (esim. Suomen 

mielenterveysseura Ry:n julkaisut) 

 

Kansaneläkelaitos (Kela) maksoi vuonna 2002 sairauspäivärahoja yhteensä 603 

miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi 15 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Mielenterveyden häiriöiden vuoksi päivärahoja maksettiin 127 miljoonaa euroa, missä 

on kasvua 28 prosenttia.  (Kelan tiedote 2/2003) 
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1.3.2  Lasten ja nuorten osuus mielenterveyspalvelujen käyttäjistä 

 
Nuorten osuus mielenterveystyön tukipalvelujen käyttäjinä on kasvanut 2000-luvulla. 

Tilastojen mukaan noin joka viides kärsii selvittämistä ja tukea vaativasta häiriöstä. 

Näistä lapsista ja nuorista vain pieni osa on asianmukaisessa hoidossa. Masennuksesta 

kärsiviä on lapsista ja nuorista 12 %  ja keskivaikea tai vaikea masennus on kasvussa. 

2 %:lla 16-vuotiaista on hoitoa vaativa päihderiippuvuus. Käytös- ja 

tarkkaavaisuushäiriöt; aggressiivisuus, levottomuus, epäsosiaalisuus, alisuoriutuminen 

ovat lisääntyneet, samoin erilaiset syömishäiriöt.  

esim. ( Stakesin tiedote 2001, Koululaisten terveys - Konsensuslausuma)  

 

Psykiatrisessa laitoshoidossa olevien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt 

huomattavasti vuosina 1998- 2002. Suurin lisäys potilasmääriin on tullut viimeksi 

kuluneiden viiden vuoden aikana 10-14-vuotiaiden lasten kohdalla. Tässä ryhmässä 

kasvuprosentti oli peräti 46. Psykiatrisessa laitoshoidossa oli 10-14-vuotiaita lapsia 

vuonna 2002 hieman yli 1 100. Toiseksi suurin potilasmäärän lisäys, 38 prosenttia, oli 

seuraavassa eli 15-19-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuoria oli psykiatrisessa laitoshoidossa 

vuonna 2002 hieman yli 2 300. Vaikka potilasmäärät ovat kasvaneet, hoitojaksot 

sairaaloissa ovat puolestaan lyhentyneet. Alle 14-vuotiaiden lasten keskimääräinen 

hoitoaika lyheni viisivuotisjaksolla 1998-2002 49 päivästä 44 päivään. Lastensuojelun 

piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 1990-luvulla 20 000:sta 50 000:een. (Bardy, 

Salmi & Heino 2001, 36-38) 

 

Itsetuhokäyttäytymisen yleistyminen lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä  johtuu osin 

erilaisten riskitekijöiden samanaikaisesta yleistymisestä. Väestötutkimuksen mukaan 

vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia esiintyy noin 10-15 %:lla nuorista ja 

nuoruusiän kuluessa noin 3-5% yrittää itsemurhaa. Suomessa itsemurha on nuorten 

miesten yleisin kuolinsyy. (Haarasilta, Pelkonen &Marttunen 2002, 3) 
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1.3.3 Syrjäytyminen 

 

Lapsuuden vastoinkäymiset ja kokemukset saattavat tehdä ihmisestä vaikeuksien 

edessä helposti haavoittuvan. Quintonin ja Rutterin (1988) mukaan sosiaaliseen 

selviytymiseen liittyvien ongelmien jatkuvuus sukupolvesta toiseen perustuu pitkälti 

huonojen olosuhteiden jatkuvuuteen tai ketjuuntumiseen lapsuudesta aikuisuuteen. 

Tämä saattaa johtua joko yksilöstä riippumattomista syistä tai yksilön omista ehkä 

tahattomistakin valinnoista. Yksilöstä riippumattomia syitä ovat esimerkiksi 

yhteiskuntaan liittyvät ajalliset ja rakenteelliset tekijät. Yhteiskunnallisista 

rakennetekijöistä tai yhteiskunnan muutoksesta - esim. lamasta johtuen - ihmisten 

mahdollisuudet toteuttaa itseään ovat erilaisia. Varsinkin psyykkissosiaaliset ongelmat  

ja materiaalinen huono-osaisuus näyttävät varsin pysyviltä ja siirtyvät sukupolvelta 

toiselle, koska usein olosuhteet pysyvät huonoina. Syrjäytymiseen liittyy riskitekijöitä, 

ongelmien jatkuvuuteen ja kasautumiseen liittyviä kehitysprosesseja. 

 (Rönkä 1992, 52 mukaan.) 

 

Lähteenmaa ja Siurala (1991b) arvioivat, että nuoren sukupuoli liittyy hyvä- ja huono-

osaisuuteen monimutkaisella tavalla. Kouluongelmat, kouluttamattomuus, 

epäsosiaalisuus ja äänestämättömyys näyttävät olevan tyypillisempiä miehillä. Naisilla 

puolestaan pahoinvointi ilmenee psyykkisenä oireiluna, jonka taustalla tutkijat 

näkevät naisiin kohdistuvia ristiriitaisia odotuksia.  

 

1.3.4 Vuorovaikutusympäristön merkitys  nuoren hyvinvointiin 

 

Lapsi syntyy yleensä perheeseen ja perheellä on suuri merkitys lapsuusiän 

sosiaalistajana, viettäähän lapsi perheensä parissa yleensä melko pitkän ja 

intensiivisen elämänjakson. Perhe käsitetään keskenään vuorovaikutuksessa olevien ja 

yhdessä kehittyvien yksilöiden systeemiksi, joka tarjoaa jäsenilleen erilaisia 

kokemuksia. Kaikkien perheenjäsenten kokemukset  heijastuvat perheen sisäisiin 

vuorovaikutustapahtumiin. Äidin ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta on 

tarkasteltu tutkimuksissa erityisen paljon, mutta nykyisin perhesuhteita on tarkasteltu 

laajemminkin. Tässäkin tutkimuksessa puhutaan myös isän, sisarusten ja 

isovanhempien merkityksestä lapsen kehitykselle.  Perheessä vallitsevalla ilmapiirillä 

ja sen jäsenten välisillä suhteilla on Rutterin ja Madgen (1981) mukaan suuri merkitys 
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yksilön syrjäytymiskehitykseen. (Rönkä 1992, 27 mukaan.) Perheen tehtävinä voidaan 

nähdä mm.  lapsen valmistaminen myös perheen ulkopuolisten ihmissuhteiden 

solmimiseen, yhteiskunnassa, koulussa, ammattikoulutuksessa ja työssä pärjäämiseen 

sekä perheen edustamassa alakulttuurissa selviytymiseen. Nuoren kehittymisen 

kannalta tärkeään ohjaavaan kasvatukseen demokraattisuus ja valvonta. Jos valvontaa 

on liikaa se pitkittää nuoren kotiriippuvuutta, jos taas kasvatus on kovin autoritaarista 

ja  aikuiskeskeistä, saattaa se johtaa lapsen varhaiseen kotoa irrottautumiseen. (Rönkä 

1992, 27-28)  

 

Vaikka lapsi olisi syntynyt toivottuna, hänelle saattaa muodostua käsitys, että hänestä 

ei välitetä. Tähän voivat olla syynä huonot olosuhteet esim. vanhempien heikko 

taloudellinen asema tai vanhempien välinpitämättömältä vaikuttava käytös, joka voi 

johtua esim. heidän kiireestään. Kouluiän kehityksen riskinä Hessle (1988) pitää sitä, 

että lapsi suljetaan pois koulusta tai kotoa tai pahimmassa tapauksessa molemmista. 

(Rönkä 1992, 32 mukaan.) Nuori kokee joutuneensa näiden yhteisöjen ulkopuolelle. 

Lapseen kohdistuvia loukkauksia ja  ei-hyväksynnän ilmauksia kouluissa ovat mm. 

erilaiset rangaistukset, ojennukset, luokanvaihdot, koulunvaihdot ja  kiusaaminen. 

Hyväksynnän ilmaisuja puolestaan esim. palkitseminen, kannustaminen, 

huomioiminen, nähdyksi/kuulluksi tuleminen ja tietysti myös hyvät arvosanat. Lasta  

loukkaavana voidaan pitää myös puuttumattomuutta lapsen  ongelmiin ja 

oppimisvaikeuksiin, esim. lukihäiriöön. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

saattavat osaltaan johtaa lapsen eristäytymiseen muusta luokkayhteisöstä. Kotoa 

poissulkeminen tarkoittaa, että vanhemmat suhtautuvat lapsen tekemisiin 

välinpitämättömästi. Kun ihminen on tullut jo lapsuudessaan tällä tavalla 

syrjäytetyksi, on vaarana, että hän joutuu sosiaalisen hajaannuksen prosessiin: 

työttömyyteen, eriytymiseen ja kapeutuviin ihmissuhteisiin. Lapsen käsitys itsestään 

muuttuu ja itsetunto heikkenee ja  lapsuuden kokemukset saattavat tehdä lapsesta 

elämänvaikeuksien edessä helposti haavoittuvan.  (esim. Rönkä 1992, Borba 2002) 

 

Vertaissuhteet ovat sosiaalisen kehityksen kannalta lapselle ja nuorelle erittäin 

tärkeitä. Yhteiskunnalliset muutokset; molempien vanhempien työssäkäynti, 

päivähoitopalvelujen kehittyminen ja harrastusmahdollisuuksien kasvu, ovat 

vaikuttaneet siihen, että nuoret viettävät nykyään yhä enemmän aikaa ikäistensä 

parissa. Tämän vuoksi kaverisuhteiden merkitys on kasvanut ja erityisesti 



 12

nuoruusiässä vertaisryhmän merkitys korostuu, kun nuori alkaa ottaa etäisyyttä 

perheeseensä. (Salmivalli 2003, 19-23) 

 

1.3.5 Selviytymiskeinot 

 

Osa ihmisistä selviytyy vaikeistakin olosuhteista yhteiskunnan jäseniksi, osa 

puolestaan syrjäytyy elämänsä aikana, vaikka olosuhteet esim. lapsuudessa olisivat 

olleet suotuisat. Yksilön selviytymiseen vaikuttavat yksilöön itseensä liittyvät sisäiset 

voimavarat, sisäiset selviytymisprosessit, itsearvostus, minän joustavuus ja 

elämänhallinnan tunne. Selviytyminen on prosessi, joka kehittyy epäonnistumisten 

kohtaamisesta ja vaikeuksien voittamisesta. Joustavaan selviytymiseen liittyy kyky 

oppia vaikeuksista sekä halu kääntää vaikeudet voitoksi. Rönkän 1992 kirjassa 

Werner (1985, 1990) arvioi, että sopeutumista ja selviytymistä lisääviä keskeisiä 

yksilöön liittyviä tekijöitä olivat mm. temperamentin aktiivisuus, sosiaalisuus, hyvä 

terveys, itsenäisyys, omatoimisuus, positiivinen minäkäsitys, sisäinen kontrolli ja 

koulussa vaadittavien taitojen hallitseminen, harrastuneisuus ja sosiaalinen 

toimintakyky sekä hyvä sosiaalinen tukiverkosto. Werner (1990) havaitsi myös 

tietyntyyppistä jatkuvuutta niiden naisten ja miesten elämänkulussa, jotka selviytyivät 

monista vaikeuksista. Heillä oli kyky valikoida ja muodostaa ympärilleen sellaisia 

ympäristöjä, jotka vähensivät riskitekijöitä, kohensivat itsetuntoa ja avasivat uusia 

mahdollisuuksia heidän elämässään. He tunsivat pystyvänsä hallitsemaan elämäänsä 

ja jäsentämään elämänkulkunsa eri vaiheita. (Rönkä 1992, 43-45.) 

 

1.3.6 Elämän käännekohdat  

 

Yksilön kehitykseen vaikuttavat siirtymävaiheet ovat taitekohtia, joihin ajoittuu paljon 

muutosta. Kun murrosiässä  siirrytään lapsuudesta nuoruuteen, tapahtuu monenlaisia 

biologisia, psykologisia ja sosiaalisia muutoksia. Kehitysvaihe on nuorelle rankka, jo 

pelkästään fyysisten  muutosten osalta. Jotta voisi ymmärtää nuoren tunteita, muutosta 

voisi kuvailla samoin kuin elokuvassa, jossa ihminen muuttuu pedoksi; karvoitus 

lisääntyy, ulkomuoto muuttuu, tytöillä kasvavat rinnat, ja ääni muuttuu pojilla 

matalammaksi. Kaverit tulevat yhä tärkeämmiksi ja hormonit vaikuttavat nuoren 

mielialaan. Nämä muutokset heijastuvat koko elämäntilanteeseen. Yksilön täytyy 

sopeutua muutoksiin, mutta toisaalta muutosvaihe on otollinen paikka uuden 



 13

aloittamiselle, uudelleen yrittämiselle tai elämänsuunnan muutokselle. Toinen suuri 

siirtymävaihe on, kun siirrytään nuoruudesta aikuisuuteen.  

 

Elämänkaaritutkijat painottavat aikuisuuden siirtymävaihetta käännekohtana, jolloin 

yksilö voi hakea uutta suuntaa vaikeissa olosuhteissa eletyn lapsuuden ja nuoruuden 

varjostamalle elämänkululle. (Rönkä 1992, 41.) Normatiivisten elämänvaiheiden 

ohella jokaisella ihmisellä tapahtuu tärkeitä muutoksia elämässä, näitä voidaan kutsua 

elämän käännekohdiksi ja niillä saattaa olla erittäin suuri merkitys yksilön elämässä. 

Ihmisen elämä voi muuttua yhdessä hetkessä. Elämän käännekohtina yksilön elämässä 

avautuu tai sulkeutuu uusia mahdollisuuksia. Käännekohdat luovat ihmiselle 

mahdollisuuden pitkäaikaiseen psykologiseen muutokseen. (Rönkä 1992, 40-42.)  

 

Tutkimuksessa ilmeni selvästi, että käännekohdat olivat nuorten elämän muutoksen 

mahdollistajia ja edellytyksiä. Nuoret tarvitsivat toisaalta toiminnalleen jonkin selvän 

rajan, pysähdyksen, joka tutkimukseen osallistuneiden kohdalla oli vakava 

sairastuminen tms. jonka vuoksi nuori joutuu pysähtymään ja miettimään elämäänsä 

uudelleen. Myönteinen käännekohta saattoi olla rakastuminen tai oman asunnon 

saanti, mutta myös molemmat yhdessä mahdollistivat nuoren käyttäytymisen 

muutoksen ja selviytymisen. 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
2.1 TUTKIMUKSEN FILOSOFISET LÄHTÖKOHDAT 

 
Tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta on hermeneuttis-fenomenologinen ja sen 

lähtökohtana ovat ihmisten elämäntarinat ja heidän kokemuksilleen antamat 

merkitykset.  Tutkimus rakentuu hermeneutiikkaan perustuvasta tulkinnasta ja 

ymmärtämisestä, fenomenologiaan perustuvasta yksittäisille kokemuksille 

annettavista merkityksistä ja narratiivisuudesta, eli ihmisen kokemusten tarinallisesta 

rakentumisesta. Hermeneuttis-fenomenologinen tieteenfilosofinen lähtökohta on 

pyrkimys ymmärtää yksilöiden ja heidän elämysmaailmansa välistä suhdetta. 

Hermeneutiikassa pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään, fenomenologiassa 

avainsana on kokemus ja ihmisen kokemukselleen antama merkitys. Ihminen tulkitsee 

ja ymmärtää maailmaa olemuksellisesti ja jatkuvasti. Ymmärtäminen tapahtuu siten 

yksilökohtaisesti aina jollakin erityisellä tavalla. (Raatikainen 2004, 94-95.) Hännisen 
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(2002) mukaan hermeneuttisuus korostaa sitä lisää, jonka kerronta ja sen eksplikoima 

tulkinta tuo elämänkokemukseen. Kertomukset eivät pelkästään jäljittele elämää, vaan 

jäsentävät ja rikastavat elämää ja sen tuoman kokemusten merkityksiä muodostaen 

kertomusten ja elämän välille spiraalimaisen kehän. Ihminen ikään kuin tulkitsee 

elämäänsä kertomusten välityksellä ja tarinan osat saavat merkityksensä siitä 

kokonaisuudesta, johon ne liittyvät. (Hänninen 2002, 25.) 

 

Hermeneuttisessa metodissa on päällimmäisenä pyrkimys ymmärtää symbolikieltä. 

Symbolikielellä on todellisia ja merkityksellisiä liittymäkohtia ihmisen 

kokemustodellisuuteen, joita ei voi kääntää rationaaliselle objektiiviselle kielelle. 

Hermeneuttinen metodi perustuu Raamatun tutkimiseen ja tulkitaan. Se pohjautuu 

kielen, viestin ymmärtämiseen. Tulkitsemisen vaiheet ovat ”selittäminen”, tulkinta ja 

ymmärtäminen: esiymmärrys ja sen kriittinen erittely, havaitun aineiston erittely, 

soveltava tulkinta. Tulkitsijan käsitys maailmasta muuttuu prosessin aikana, ymmärrys 

tarkentuu. Tulkinnassa ulkoisesti havaittavat piirteet sisältävät siis symbolisia suhteita 

ja merkityksiä. Tulkitsevissa menetelmissä on tärkeää ymmärtää kokemusten 

merkityksiä ja niiden välisiä suhteita sekä korvata luonnontieteellinen selittäminen ja 

ennustaminen ymmärtämisellä, merkityksellä ja intentionaalisella toiminnalla. 

(Koskiaho 1990, 44-45)  

 

Fenomenologia käsitettä on puolestaan käytetty filosofiassa monessa merkityksessä, 

mutta nykyisin fenomenologiassa korostuvat ihmisen sisäiset, subjektiiviset prosessit 

kuten kokemukset ja havainnot. ( Tuomi & Sarajärvi 2003, 34.) Fenomenologisessa 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään inhimillisen toiminnan ja kokemuksen 

subjektiivisia merkityksiä. Tämä edellyttää sellaisia tiedonkeruutapoja, joiden avulla 

tutkittavan kokemukset voivat tulla esiin. Tällaisia ovat esimerkiksi muistelutyöhön 

perustuvat tutkimukset, joissa osallistujat kuvaavat kokemuksiaan. Fenomenologisuus 

tarkoittaa sitä, että ihmisen kokemus on aktiivista toimintaa, jossa uudet kokemukset 

jäsentyvät ja ne tulkitaan aiemmin muotouneen merkitysjärjestelmän pohjalta ja 

integroituvat sen osiksi. (Hänninen 2002, 24.) Jos esim. ihminen on toiminut 

torimyyjänä, on hänen antamansa merkitys vaikkapa sanalle hunaja erilainen, kuin 

kulinaristin hunajalle antama merkitys. Toiselle sen merkitys voi olla myytävä tuote, 

toiselle herkullinen makukokemus. Ihmisen kokemuksille on ominaista ajallisuus, 
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joka yhdistää menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. (Hänninen 2002, 24) 

Fenomenologisessa tutkimuksessa keskeistä on ihmisen ymmärtäminen ja 

tulkitseminen, tajunnalle välittömästi ilmenevät asiantilat pyritään kuvaamaan 

mahdollisimman tarkasti ja sellaisenaan, turvautumatta teoriaan. Tietoisuus on 

peruskäsite, ihminen on tietoinen suhteessa maailmaansa, hän uskoo, elämyksellä on 

mieli, kokemus merkitsee ihmiselle jotakin. (Nieminen&Åstedt-Kurki 1993, 152-162) 

 
2.2 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA TARKOITUS 

 

Tutkimukseni on kaksisuuntainen. Siinä tutkitaan sekä syrjäytymiseen, että 

selviytymiseen liittyviä prosesseja. Aineiston keräämiseen liittyvässä  

muistelutehtävässä pyydettiin tukihenkilöitä ja tuettavia kertomaan lapsuuteensa ja 

nuoruuteensa liittyviä merkityksellisiä; sekä hyviä, että huonoja, kokemuksia ja 

tapahtumia.  Tehtävänanto suuntasi ajatuksia siten, että kertomuksista tuli eräänlaisia 

selviytymistarinoita, joissa kerrottiin, mistä kaikesta ihminen oli selviytynyt ja mitkä 

asiat selviytymiseen olivat vaikuttaneet. Tutkimuksen tehtävänä onkin selvittää, miten 

tänä päivänä nuoruuttaan elävien nuorten elämänkokemukset; syrjäytymisuhat ja 

selviytymismahdollisuudet, ovat  muuttuneet verrattuna niihin kokemuksiin, joita 

tukihenkilöinä toimivat aikuiset ihmiset nostavat esille kertomuksissaan omasta 

elämästään.  

 

Tutkimus kertoo nuorten elämäntilanteesta siinä vaiheessa, kun he ovat tulleet 

tukihenkilötoiminnan piiriin. Tarkoituksena on hankkia syvempää tietoa siitä, mitkä 

nuoren ihmisenmerkittävimmät ja tyypillisimmät elämänvaikeudet johtavat 

tukihenkilöpyyntöön. Toisin sanoen, mitkä elementit vaikuttavat siihen, että nuori on 

syrjäytymisvaarassa. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitä seikkoja nuoret 

nostavat elämänsä merkityksellisiksi kokemuksiksi. Tutkimuksessa pyritään myös 

ymmärtämään tämän päivän nuoren kasvuprosessin vaikeuksia vertaamalla niitä 60-

80-luvun nuorten vaikeuksiin.  

 

Tutkimuksen toinen osa keskittyy nuoren selviytymiseen. Asia kiinnostaa erityisesti 

sen vuoksi, nuorten osuus vapaaehtoistyön kohderyhmänä näyttää kasvavan kaiken 

aikaa. Myös tukihenkilöiden koulutuksessa tulisi sen vuoksi huomioida nuorten 

tuettavien erityispiirteet.  Tutkimuksessa selvitetään miten 60-80-luvulla nuoruuttaan 
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eläneet ovat selviytyneet vaikeuksistaan ja onko näissä 

”selviytymiskeinovalikoimissa” tapahtunut joitakin muutoksia tämän päivän nuoriin 

verrattuna. Olisiko menneisyydestä jotakin opittavaa pyrittäessä tukemaan tämän 

päivän nuoria. Nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemiseen on kokemukseni mukaan 

paljon paremmat mahdollisuudet, kuin vanhempien, usein jo moniongelmaisten 

ihmisten kohdalla. Tuntuu kuitenkin siltä, että nuoriakin ”luukutetaan”, heitä ei 

uskalleta kohdata, eikä kaikkia mahdollisia selviytymiskeinoja oteta käyttöön. Mitä 

elementtejä selviytymisprosessiin liittyy, mitkä tekijät edistävät selviytymistä ja mitä 

eroja on aikuisten ja nuorten selviytymiskertomuksissa.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on yhteiskunnallinen. Nuorten kanssa toimivat tietävät, että 

kohta käsissämme on sosiaalitukien avulla ylläpidettävä joukko, jota ei kiinnosta 

yhteiskuntaan, koulutukseen tai työhön, osallistuminen. Toivon, että 

tutkimustuloksistani on hyötyä nuorten kanssa toimiville ohjaajille, nuorten 

vanhemmille ja ammattiauttajille.  

 

Tutkimus on selittävä ja kuvaileva. Selittävä siksi, että siinä tutkitaan, mitkä 

tapahtumat ovat vaikuttaneet nuoren selviytymisuhkaan ja toisaalta mitkä tekijät 

vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa hänen selviytymiseensä  yhteiskunnassa. Etsitään siis 

selitystä nuoren käyttäytymiselle.   Tutkimus on kuvaileva siksi, että siinä selvitetään 

millaisia asioita nuoret tuettavat ja aikuiset tukihenkilöt nostavat muistelutarinoidensa 

keskiöön. Mitkä ovat syrjäytymisilmiöön tai selviytymisilmiöön vaikuttavat 

näkyvimmät käyttäytymismuodot ja prosessit. Syrjäytymis- ja selviytymisprosesseja 

on tutkittu paljon. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena erityisesti kuulla ihmisen 

omaa ääntä, nostaa tutkimuksen keskiöön  se, mitä ihmiset itse kertovat elämänsä 

uhkista ja mahdollisuuksista. (Hirsjärvi 2004, 129-130) 
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Tutkimuskysymykset:  

Millaiset kokemukset vaikuttavat syrjäytymiskehitykseen? 

 

Millaiset kokemukset vaikuttavat selviytymisprosessiin? 

 

Miten tutkittavat itse tulkitsevat niitä kokemuksia, jotka he liittävät omaan 
selviytymiseensä? 

 

Mitä eroja on nuorten ja aikuisten syrjäytymiseen ja selviytymiseen liittyvissä 
kokemuksissa? 

 

 

2.3 MUISTELUTYÖ AINEISTONKERUU MENETELMÄNÄ 

 
Tutkimuksessani on käytetty muistelumenetelmää, jossa tutkimuksen kohteena olevat 

ihmiset kertovat itselleen merkityksellisistä kokemuksista. Sisäisen tarinan 

muotoileminen ulkoiseksi kertomukseksi vaatii ajatuksen muuttamista merkitykseksi 

ja merkityksen ilmaisemista sanoilla tai muilla merkeillä. Kertomus välittää 

kokemuksia paitsi eksplisiittisten merkitysten myös epämääräisempien metaforisten, 

tyylillisten ja rytmisten piirteittensä kautta sekä kertomuksen kokonaisuuden 

ilmaiseman ajatuksen välityksellä. Näin sen voi ajatella kommunikoivan juuri sisäisen 

puheen mieliä. (Hänninen 1999,49.) Tarinan käyttö tuo myös esille sellaisia asioita, 

joita ei ehkä muuten kerrottaisi, eivätkä ne näkyisi tilastoissa. Tarinassa ihminen itse 

rakentaa käsitystä itsestään ja elämästään. Kieli on ihmisen väline ilmaista itseään, se 

antaa välineen täsmentää kokemuksemme itsestämme ja maailmasta. Kokemusten 

hahmottaminen kertomuksina on yleisinhimillinen ominaisuus, joka on läsnä 

kaikkialla arkielämässä; unissa päiväunelmissa, muistamisessa, tulevaisuuden 

suunnitelmissa. Tarinat itsestämme eivät ole vain itsestämme kiinni. Olemme 

riippuvaisia muiden halusta olla rakentamassa tarinaamme ja tarinamme noudattavat 

usein jotakin teemaa, mikä ohjaa myös sitä, minkälaisia tapahtumia ihminen tuo esiin 

tarinassaan. Tarinat eivät siis tuo esiin absoluuttista totuutta ihmisen elämästä, vaan 

kertovat lähinnä siitä, minkälaisen merkityksen ihminen kokemuksilleen antaa. (Burr 

1996, 32-44.) Tunteakseen itsensä sosiaalisessa elämässä suhteellisen hyvinvoivaksi, 
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vakaaksi ja päteväksi ihmisellä on oltava johdonmukainen elämäntarina, jota 

jatkuvasti elämän kuluessa tarkistetaan (Peavy 1999, 102). 

 

Elämäntarinamme ilmaisee minuuden kokemustamme, miten meistä tuli sitä, mitä 

olemme ja mikä on asemamme sosiaalisessa elämässä,  samalla se sitoo yhteen 

valtavan joukon jokapäiväisestä elämästämme saamiamme kokemuksia. Tarina on 

perusväline, jota ihmiset käyttävät keskinäisessä viestinnässään. Elämän 

kokonaistarinaan sisältyy koko joukko yleensä aivan tiettyihin kokemuksiin liittyviä 

osatarinoita, jotka ihminen kertoo kyseisen kontekstin tuottamasta näkökulmasta. 

(Peavy 1999, 102-103.) 

 

Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteessa tiedon tuottamisen ymmärretään 

tapahtuvan tutkijan ja tutkittavan välisessä vuoropuhelussa. Eskola ja Suoranta (1998, 

22-24) pitävät elämäkertoja tärkeinä henkilökohtaisina dokumentteina ja olennaisena 

osana kvalitatiivisissa aineistoissa. Niitä voidaan pitää laadullisten aineistojen 

narratiivisena näkökulmana. Narratiivisuus merkitsee todellisuuden ja kokemusten 

jäsentämistä kertomusten tai tarinoiden muodossa. Muistelutyö on yksi tapa kerätä 

kertomuksia tieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Narratiivi on yksi niistä 

ajatusvälineitä, joiden avulla ihminen luo järjestystä inhimillisen kokemuksen 

kaaokseen ja tekee epätavanomaisen ymmärrettäväksi. Ehkä keskeisin seikka, joka on 

narratiiville ominainen, on se, että se on ajallinen, sillä on alku, keskikohta ja loppu, 

jotka seuraavat ajallisesti toisiaan. Narratiivinen aika ei ole lineaarista, vaan se on 

merkitysten rajaama kokonaisuus. Narratiivi antaa rakenteen ja juonen alati 

liikkuvalle, muuttuvalle, jopa kaoottiselle, elämällemme. Ajatuksemme, havaintomme 

ja päätöksemme muotoutuvat kulttuurissamme vallitsevien narratiivisten mallien 

pohjalta. Kertomalla synnytämme tapahtumille ja samalla omalle elämällemme alun, 

keskikohdan, ennakoitavan tulevaisuuden ja lopun. (Hänninen 1996, 109-118.) 

Narratiivisuus ja konstruktiivisuus ilmenevät elämän kokemusten rakentamisena 

merkitykselliseksi tarinaksi kerronnan kautta. Tarinallisuus vaikuttaa ihmisen 

elämässä havaintojen tiedostamattomasta valikoitumisesta elämäntilanteiden 

tulkintoihin ja toiminnan suuntautumiseen. Toisaalta ihminen jäsentää 

elämänkulkuaan ymmärrettäväksi ja yhtenäiseksi. Toisaalta tarinallisuus auttaa 

ihmistä toimimaan maailmassa antamalla erilaisia juonenkulun malleja erilaisiin 
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tilanteisiin. (Valkonen 1997, 415-426.) Kontekstuaalisuus ilmenee siinä, että 

narratiivisessa muodossa tapahtumat sijoittuvat aina sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

ympäristöön. Merkitykset konstruoidaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.  

(Ihanus & Lipponen 1997, 253-260.)  

Tutkimuksessani käytän narratiivis-elämänkerrallista tutkimusotetta. Tutkimukseeni 

osallistui viisi vapaaehtoista tukihenkilöä ja viisi tuettavaa nuorta. Pyysin heitä 

muistelemaan elämäänsä ja kirjoittamaan siitä pienen tarinan. Erityisesti pyysin heitä 

muistelemaan mieleen painuneita kokemuksia, tärkeitä hetkiä ja merkittäviä ihmisiä 

omassa elämässään. Sellaisia kokemuksia, joilla on ollut heidän elämässään suuri 

merkitys, joko hyvässä tai pahassa mielessä. Seuraavana ovat antamani ohjeet 

muistelutyöhön osallistuneille. 

 
Muistelutehtävä:  

Pyytäisin, että muistelette elämäänne ja kirjoitatte pienen kertomuksen ( n. 1-2 sivua, 

tärkeintä on se, että muistelette elämäänne ja prosessoitte sitä mielessänne) oman elämänne 

merkittävistä, mieleen painuneista kokemuksista ja / tai merkittävistä ihmisistä. 

Sellaisista kokemuksista, tilanteista ja hetkistä, jotka ovat olleet teille merkityksellisiä 

hyvässä tai pahassa, hyvinä tai pahoina kokemuksina ja jotka ovat ehkä vaikuttaneet 

jotenkin teidän elämänne kulkuun tai valintoihinne.  Älkää sensuroiko, älkääkä miettikö, 

onko tämä järkevää tai voiko tätä kirjoittaa, kaikki on järkevää ja merkityksellistä, kunhan 

se on teidän kokemaanne ja itse koette, että se on ollut teille jotenkin merkityksellistä. 

Seuraavassa hiukan yleisiä ohjeita Eskola & Suoranta (2001) kirjasta muistelutyön 

käyttämisestä tutkimusmenetelmänä. Ohjeita ei kuitenkaan tarvitse noudattaa mitenkään 

kirjaimellisesti.  

• Kertomusten kirjoittaminen tapahtuu itsenäisesti ja tarina kirjoitetaan kolmannessa 

persoonassa, jolloin kertojan on helpompi saada etäisyyttä, kun sitä työstetään 

ryhmässä yhteisesti. Myös ryhmäläisten on helpompi käsitellä kuvausta yleisenä ja 

yhteisenä. 

• Tavoitteena ei ole tuottaa yhteistä kertomusta vaan pohtia erilaisia vaihteluita 

subjektiivisella tasolla. Tarinoiden analysoinnissa keskitytään yksilön yksittäisiin 

tapahtumiin ja kokemuksiin.  

• Ajatuksena on, että yksilön ainutkertaiset kokemukset heijastavat yleistä ja yksilön 

kokemusten perusteella voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä. 

• Muistelutyön sydämenä on mietiskely ja pohdiskelu. Keskeisiä osioita 

muistaminen, visualisointi, puhuminen ja kirjoittaminen. 
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2.4 TUTKIMUSPROSESSIN KULKU JA TUTKIMUSAINEISTO 

 
 

Toukokuun 2004 alussa aloin etsiä sopivia tukihenkilö-tuettava pareja tutkimukseni 

osallistujiksi. Tukihenkilöitä, joita olisin voinut pyytää mukaan tutkimukseen olisi 

ollut tarjolla monta.  Nuorissakin oli useita mahdollisia, mutta tavoitteena oli löytää ne 

nuoret,  jotka olivat iältään 18-25 –vuotiaita, jotka suostuivat mukaan tutkimukseen, 

joiden elämäntilanne oli sellainen, ettei heitä vanhojen muisteleminen kohtuuttomasti 

rasittanut ja jotka yleensä olivat valmiita puhumaan omista asioistaan.  Lisäksi pyrin 

siihen, että tutkimukseeni osallistuvat eivät olisi minulle kovin tuttuja, jotta minulla ei 

olisi ennakkokäsityksiä heistä. 

 

Pyysin puhelimitse alustavia suostumuksia ja pidin tärkeänä, että tukihenkilöt ja 

tuettavat osallistuisivat tutkimukseen pareittain. Jos tutkimuksen edetessä tulisi ilmi, 

joitakin yhtenevyyksiä tai yleistettävää tukihenkilöiden ja tuettavien kertomusten 

välillä, voitaisiin niitäkin käsitellä tarvittaessa yhdessä.  

 

Lähetin tutkimukseen osallistuville tukihenkilöille kirjeen, jossa annoin ohjeet 

muistelemistyön aloittamiseksi. (ks. edellinen sivu) Pyysin heitä muistelemaan 

sellaisia hetkiä elämässään, jotka olivat jääneet mieleen erityisen merkittävinä asioina.  

Selitin asian myös suullisesti kaikille ja pyysin, että he kertoisivat tarinoissaan sekä 

niistä merkittävistä tilanteista, hetkistä, tapahtumista, ihmisistä ja asioista, jotka he  

olivat kokeneet erittäin hyvinä ja positiivisina sekä niistä, jotka he olivat kokeneet 

kielteisinä ja ahdistavina. Kerroin myös, että tarinoista on tarkoitus keskustella 

yhdessä myöhemmin. Tukihenkilöt kirjoittivat tarinat oman elämänsä merkittävistä 

kokemuksista ja lähettivät tekstit minulle. Kun olin saanut kaikkien kirjoitelmat, 

pidimme yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa tukihenkilöt täydensivät toistensa 

tarinoita omilla kokemuksillaan. Tukihenkilöt olivat innostuneita menetelmästä ja 

keskustelu oli värikästä. Keskustelutilaisuuden päättyessä, pyysin heitä muistelemaan 

omaan elämäänsä liittyviä elämänhallintaan ja itsetunnon kehittymiseen liittyviä 

kokemuksia. Sain lisää tarinoita, jonka jälkeen pidimme vielä yhden 

keskustelutilaisuuden, jossa oli mahdollisuus jäsentää kertomuksissa ilmenneitä 

teemoja ja tarkentaa epäselviksi jääneitä kysymyksiä.  
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Nuorille soitin henkilökohtaisesti ja kerroin, että olen tekemässä Tampereen 

yliopistoon tutkimusta tuettavien kokemuksista. Pyysin em. ohjein heitä kirjoittamaan 

paperille lyhyen tarinan, jossa he pohtivat oman elämänsä merkittäviä kokemuksia 

sekä hyvässä, että pahassa. Kerroin myös, että kirjoittamisen jälkeen kutsun nuoret 

yhteen keskustelemaan kokemuksistaan. Kävi kuitenkin ilmi, että monelle nuorelle 

tarinan kirjoittaminen oli vaikeaa, joillekin ylitsepääsemätöntä. Moni vetosi 

lukihäiriöön tai aivojen toimintahäiriöön, jonka vuoksi oli vaikeaa hahmottaa tekstiä 

tai tuottaa sitä paperille. Keskusteltuani kaikkien nuorten kanssa,  totesin, että 

suunnitelmani siitä, että he itse kirjoittaisivat tarinansa paperille, ei toimi.  Pohdin 

mahdollisuuksia yhdessä ohjaajani kanssa ja sovimme, että kutsun nuoret luokseni tai 

käyn heidän luonaan ja kirjoitan suoraan kannettavalle tietokoneelle heidän tarinansa, 

heidän sanelunsa mukaan ja he saavat tehdä tarvittavat korjaukset tekstiin. Pyysin siis 

heitä vain muistelemaan elämänsä merkittäviä kokemuksia. Kirjoitustilanteessa nuoret 

kertoivat vapaasti omaa tarinaansa. Välillä jouduin kuitenkin tekemään tarkentavia 

kysymyksiä ja pyytämään hitaampaa  tahtia, jotta ehtisin kirjoittaa. Erityisesti jouduin  

kysymään positiivisista hetkistä, koska he eivät tuntuneet löytävän positiivisia 

kokemuksia omasta elämästään. Kirjoitin tarinat, luin ne ääneen nuorille ja he saivat 

muuttaa tekstiä siten kuin halusivat.  Tarkoituksena oli jatkossa toimia samoin kuin 

aikuisten kanssa eli keskustella tarinoista nuorten ryhmässä yhdessä. Muistelujen 

kirjoittamisen edetessä, monet asiat olivat kuitenkin niin kipeän tuntuisia, että nuoret 

empivät, voisivatko he sittenkään keskustella muistelmistaan yhteisesti.  Mietin myös 

sitä, voinko vaitiolovelvollisuuteni puitteissa saattaakaan heitä saman pöydän ääreen, 

vaikka he olisivat siihen suostuvaisia.  Nuorten kertomusten tallentamisen yhteydessä 

pohdin myös, miten eliminoin oman vaikutukseni, etten tekisi johdattelevia 

kysymyksiä, vaan antaisin nuorille itselleen mahdollisuuden puhua vapaasti. Lisäksi 

mietin, että muistelujen kirjoittamisen ei tässä tapauksessa ollut tarkoitus olla terapiaa 

ja vältin ottamasta mitään kantaa asioihin.  Tarinoiden tallentamisen jälkeen päädyin 

nuorten kanssa yhdessä sellaiseen ratkaisuun, että kävisin vielä uudelleen kaikkien 

luona, lukisin heille toisten nuorten kertomukset ja he saisivat kommentoida 

kertomuksia.  

 

Tässä toisessa vaiheessa olin erityisen tyytyväinen päätökseen olla kokoamatta nuoria 

yhteen, sillä varsinkin pojilla oli taipumus kilpailla kokemuksiensa vaikeusasteilla.  
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Tutkimusaineistoni muodostuu kymmenestä tarinasta, jossa tuettavat nuoret ja heidän 

tukihenkilönsä muistelevat oman elämänsä merkittäviä hetkiä ja tilanteita. 

Kertomukset kirjoitettiin kolmannessa persoonassa ja kolmannelle persoonalle 

annettiin myös muu kuin kertojan nimi, joten tutkimukseen osallistuneita ei ole 

tunnistettavissa tästä tutkimuksesta. Kolmatta persoonaa käytettiin sen vuoksi, että 

kokemuksista olisi helpompi puhua ja kirjoittaa, kun ne kerrottaisiin ikään kuin 

jollekin toiselle sattuneina. Aikuisten keskustelutilanteissa tukihenkilöt kuitenkin 

palasivat minä-muotoon puheessaan. Olen lainannut tekstejä aivan siinä muodossa 

kuin ne on sanottu tai kirjoitettu, joten joissakin aikuisten teksteissä käytetään joko 

minä-muotoa tai  kolmatta persoonaa. 

 

Kertomuksia kuunnellessani, kirjoittaessani ja lukiessani pyrin huomioimaan  herkällä 

korvalla erityisesti sen, minkä nuoret tuettavat ja aikuiset tukihenkilöt nostavat 

tarinansa keskiöön. Tähän asiaan he palaavat useamman kerran uusien keskustelujen 

ja tarinoiden yhteydessä.  Tarinoissa oli näin ollen selvästi havaittavissa syrjäytymisen 

ja selviytymisen kategoriat, sekä niille alakategorioita, joita olen käsitellyt 

tutkimuksessani. 

 

2.4.1 Tukihenkilöiden muotokuvat 

 

Tutkimuksen ymmärtämisen kannalta on mielestäni tärkeää tutustua tukihenkilöihin ja 

tuettaviin henkilöinä ja siksi esittelen heidät lyhyesti.  

 

Annika 

Annika on n. 23-vuotias ammattikorkeakouluopiskelija, joka on toiminut seuran 

tukihenkilönä opiskelujensa ohella kohta kaksi vuotta. Annika kertoo olevansa ns. 

hyvästä perheestä ja hänellä on hyvät suhteet äitiinsä. Koulu on sujunut normaalisti ja 

Annika on saanut itse päättää omista valinnoistaan.  Tällä hetkellä Annika seurustelee, 

opiskelee ja toimii seuran tukihenkilönä. 

 
”Koen olevani vahva ihminen, mutta näytän myös heikkouteni, koska 
mielestäni sitäkään ei tarvitse piilotella yhtään sen enempää kuin 
vahvuuksiakaan. Katsoin vuosia kun isäni piilotti tunteensa, enkä halua kokea 
samanlaista ahdistusta.”-Annika- 
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Leena 

Leena iältään nyt n. 35-vuotias, on varttunut 4-lapsisen perheen nuorimpana lapsena. 

Hänen isänsä on ollut alkoholisti ja ollut melko iäkäs Leenan ollessa lapsi ja nuori. Isä 

on myös ollut sairas, puoliksi halvaantunut. Leena kuvaa sairauden  ja alkoholismin 

vaikuttaneen perheen vuorovaikutusilmapiiriin. Leena ei kuitenkaan koe, että hän olisi 

kohdannut elämässään erityisen suuria vaikeuksia, vaan hänen käsityksensä mukaan  

elämä on ollut aika tasaista, ilman suurempia ylä- tai alamäkiä. Ulkopuolinen voisi 

kuitenkin kuvata hänen kokemuksiaan raskaiksi ilkeän sairaan isän ja marttyyria 

esittävän äidin nuorimpana lapsena. 

 
”Hän varttui perheessä, jossa ei ollut vanhempien välistä rakkautta eikä 
perheen kesken näytetty tunteita tai keskusteltu asioista, lapsia ei myöskään 
”turhaan” kehuttu tai kannustettu… Vanhemmat olivat jo iäkkäitä hänen 
syntyessään ja varmaankin tapelleet taistelunsa jo parikymmentä vuotta 
aikaisemmin. Hänen lapsuudessaan isä joi aina vain enemmän, osittaisen 
halvaantumisen jälkeen jo joka päivä. Isä oli ilkeä ja halusi aiheuttaa 
mielipahaa.”-Leena- 

 
 

Mamba 
 

Mamba, iältään n. 55- vuotias, oli kolmilapsisen perheen vanhin lapsi. Perheen isä oli 

haavoittunut sodassa ja hänet luokiteltiin 80 %:n invalidiksi.  Perheessä käytettiin 

runsaasti alkoholia. Isän sairauden vuoksi Mamba joutui jo pienenä kantamaan 

vastuuta kahdesta nuoremmasta sisaruksestaan. Hänellä on itsellään kaksi lasta ja hän 

on menestynyt hyvin työssään. Myöhemmällä iällä hän on ollut itsekin alkoholisti, 

kokenut avioeron ja jonkinasteisen burn outin omassa työssään. Tällä hetkellä hän on 

uudelleen naimisissa, toimii yksityisyrittäjänä, eikä käytä alkoholia lainkaan.  

 
”Kyl hänkin haavoittu, sitä viinaa ei ollu kauheen paljon, mut sit ne keitti 
isäkin teki kiljua ja kaikkee tommosta ja kai se on sukurasitus vähän ollu se 
viinankäyttö, niin mulla kun äidillä ja isällä ja isoisällä… Ja on siellä varmaan 
traumaattisiakin kokemuksia, kun mä elin sodan jälkeen pöydän alla kun isä ja 
isoisä otti viinaa ja tappeli monesti sen sodan uudestaan. … Isä oli sodassa 
haavoittunut ja 80 % invalidi , sai kranaatinsirpaleesta päähänsä ja reiteensä, 
mutta oli ihan normaalin näköinen… … sit hän oli parantolassakin välillä mut 
meitä oli kolme sisarusta ja mä olin vanhin, mul on kaks tyttöö siis kaks 
nuorempaa sisarusta ja mulle lankes sitten jo varhain isännän rooli jo aivan 
natiaisena.”- Mamba- 
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Jyrki 

 

Jyrki, iältään n. 50-vuotias, on syntynyt Ruotsissa hyvin uskonnolliseen suomalaiseen 

perheeseen. Hän on kolmesta lapsesta keskimmäinen. Jyrki on muuttanut 

paikkakuntaa 25 kertaa, kokenut monia koulun vaihtoja, veljen alkoholismin ja 

vanhempien avioeron, kehitysvammaisen  lapsen syntymän, vaikean burn out –jakson, 

jossa on kulkenut mielisairaalasta toiseen. Jyrki on nyt päätynyt Suomeen, josta hänen 

vanhempansa ovat kotoisin.  Hän on uudelleen naimisissa. Tällä hetkellä hän on 

eläkeläinen ja toimii useissa yhdistyksissä ja seurakunnan vapaaehtoisessa 

auttamistyössä. 

 

” Merkittävää oli se et huomas, että oli suomalaiset juuret, mä oon syntynyt 
Ruotsissa, vanhemmat lähti toinen Pietarsaaresta toinen Helsingistä. Sitten mä 
poimin muistista ne suomenkieliset sanat, olen siinä mielessä mustalainen, että 
oon asunut 24 eri paikassa, on ollut 25 eri kotia, sekin vähän semmoista 
kummallista. Pääsin ylioppilaaks ja tapasin sen tytön, jonka kanssa menin 
naimisiin. Pidin sabattivuoden ja menin töihin. Se nosti mun itsetuntoa, koska 
sain hankittua ajokortin, ja auton omilla rahoillani ja sit ylioppilaaks ja sit 
naimisiinmeno, ensimmäisen lapsen odottaminen … ja siinä vaiheessa syntyi sit 
lapsi. Olin just ollut esimieskoulutuksessa, ett saisin paremmat hommat mitä 
odottaa ja tuli sit seinä vastaan. Tää lapsen syntymä, jonka pitäis olla 
riemuretki, olikin shokki, kun laps syntyi kehitysvammaisena ja sitten kun 
sanotaan, että on valtava suku on serkkuja  iso liuta eikä kellään oo vammaisia 
lapsia, ei ystävä piirissä ei kellään. Ei tiennyt mitään, että mistä nyt on 
kysymys. Ja sit piti alkaa taistella taas tän työelämän , ihmiset ympärillä alkoi 
sanoa, että vois jäädä eläkkeelle vaan ja lopettaa yrittämisen ja sit on ollut 
näitä leporeissuja, mielisairaalareissuja suoraan sanoen. Mul on ollut kolme 
kertaa oon ollu mielisairaalassa, myös suljetulla osastolla miesten 
vaarallisella suljetulla osastolla. Kuus eri keikkaa toista vuotta elämästä ja sit 
kun mä oon nähnyt niitä, jotka on jäänyt sinne niin on tullut tavallaan  sillä 
lailla, että kun itse on pystynyt sieltä nousemaan, niin sitä tavallaan vahvistuu 
siitä sitten. Että mul on siis todella valtavasti muuttunut elämä kun mitä se oli 
joskus, siis tää tyhjyys ja yksinäisyys, ne olivat mun mielestä rankin koulu mitä 
koskaan. Jos ei valitse yksinäisyyttä, niin se on tosi rankkaa. Se oli se yks 
avioero se oli kolme vuotta surua”.-Jyrki- 

 

Sisko 
 

Noin 60- vuotias osa-aikaeläkkeellä oleva Sisko, eli lapsuutensa voimakkaan 

autoritaarisen isän varjossa. Äiti  ei kyennyt puolustamaan lapsiaan isän henkistä 

väkivaltaa vastaan. Sisko oli perheen vanhin lapsi, jonka osaksi tuli myös sisaruksista 

huolehtiminen. Isä oli alkoholisti, joka riiteli kaikkien naapuriensa ja sukulaistensa 

kanssa.  Sisko avioitui, sai kolme lasta, joista yksi kuoli pienenä. Siskon mies 
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osoittautui alkoholistiksi ja Sisko erosi hänestä myöhemmin. Nyt Sisko on isoäiti ja 

toimii vapaaehtoistyössä oman puolipäivätyönsä ohella. 

  
”Pieni tyttö muistaa, kuinka isä oli ankara, kaikki pelkäsivät sitä miestä, 
naapuritkin ja sukulaiset. Oli ankara kuri ja selkäsaunat. Ensimmäinen 
koulupäiväkin alkoi niin, että pikku tyttö sai selitellä isänsä tappelua poliisin 
kanssa Palokunnan talolla. Isän tyrannikausi jatkui niin kauan, kun tyttö meni 
naimisiin ja muutti pois kotoa omaan asuntoonsa. Eniten hän kärsi isän 
aiheuttamasta häpeästä, kun isä riiteli naapureiden kanssa ja sukulaiset 
katkaisivat välinsä eikä tiennyt kenen kanssa olisi kaveerannut, isä ei laskenut 
kavereita kylään, aina piti mennä itse muualle, eikä isä antanut rahaa suksiin, 
eikä luistimiin eikä juuri mihinkään.”- Sisko- 

 
2.4.2 Tuettavien muotokuvat 

 

Juuli 

Juuli on 17-vuotias nuori, joka on kokenut monenlaisia vastoinkäymisiä elämässään; 

vanhempien avioeron, ison veljen päihteiden käytön, puukotuksen uhriksi joutumisen, 

koulukiusaamisen ja isän vakavan sairauden. Juuli on asunut avioeron jälkeen 

poikaystävänsä ja äitinsä luona. Isän sairautta hän pitää erityisen merkittävänä 

kokemuksena. Juuli kävi peruskoulun loppuun, siirtyi toiseen kouluun 10-luokalle, 

jonka hän keskeytti kiusaamisen vuoksi. Juulille on tehty lukitestit, joissa on todettu 

jonkinasteinen lukihäiriö,  mutta testiin ei ole peruskoulussa otettu kantaa, eikä asialle 

ole tehty mitään. 

 

”Koulukiusaaminen alkoi jo ensimmäisellä luokalla. Kiusaajina oli ylemmän 
luokan tyttöjä ja poikia ja  joitakin Juulin luokaltakin. Juulia kiusattiin 
koulumatkoilla ja koulussa.  Juuli vaihtoi koulua viidennen luokan puolivälissä 
ja sen jälkeen kiusattiin edelleen ja hän alkoi pelätä kouluun menoa ja alkoi 
tulla lintsauksia.  Kiusaajat haukkuivat ja tönivät Juulia, kiusaaminen jatkui 
myös peruskoulun jälkeen… Juulilla on myös jonkinasteinen lukemisen ja 
kirjoittamisen vaikeus, johon ei ole koulussa puututtu…. Isällä oli ollut 
aivoverenvuoto ja riski oli suuri  leikkauksessa ja siinä tuli veripullistumia 
päähän. Tälläkin hetkellä hänellä on kaksi verenpullistumaa päässään. Isän 
sairaus on ehkä vaikuttanut kaikista eniten Juulin elämään. Sairaus on ollut 
vielä isompi asia kuin koulukiusaaminen.”– Juuli- 
 

 
Kerttu 

 

Kerttu on iältään 19-vuotias opiskelija. Hän opiskelee tällä hetkellä ammatillisessa 

oppilaitoksessa. Kertulla todettiin lukihäiriö peruskoulussa, mutta asialle ei tehty 

mitään. Vasta ammatillisessa oppilaitoksessa asiaa ryhdyttiin korjaamaan. Kerttua on 
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kiusattu koko sen ajan, kun hän on käynyt koulua tai opiskellut. Kerttu koki 

voimakkaan elämänmuutoksen, kun hänen isänsä sairastui aivoveritulppaan.  

Tullessaan tukihenkilötoiminnan piiriin, hänellä oli jonkinasteinen paniikkihäiriö,  

eikä  hän esimerkiksi käynyt mielellään yksin kaupassa. Tällä hetkellä hän seurustelee 

ja pärjää melko itsenäisesti. Hän on harjoitellut tukihenkilönsä kanssa  kaupassa 

käyntiä, ruoanvalmistusta. Yhdessä he kävivät yhdessä myös ”liikunnan vaikutus 

lukihäiriöön” -kursseilla jne.  Tällä hetkellä opiskelu sujuu hyvin ja hän seurustelee, 

eikä omasta mielestään tarvitse enää tukihenkilön tukea. 

 
”Ilmapiiri kotona 13-vuotiaana muuttui, isä sairastui aivoveritulppaan. 
Sairastuminen muutti kokonaan perheen ilmapiirin. Kerttu ei tiennyt silloin  
miten paljon se häneen vaikutti. Hän ei kertonut koulussakaan, että näin oli 
tapahtunut. … Kolmannella alkoi englanti ja opettaja ihmetteli, kun Kerttu ei 
oppinut englantia. Opettajan mukaan äidin olisi pitänyt opettaa Kerttua, mutta  
äiti ihmetteli, miksi hänen pitää opettaa, kun ei äidille edes oltu opetettu 
englantia koulussa. Lähihoitajakoulun yhteydessä tuli selville sekin, että kun 
tehtiin luki-vika testi, selvisi, että Kertulla on lukivika. Yläasteellakin tehtiin 
testi, mutta ei siihen sitten paljon kuitenkaan reagoitu….Yläasteella oli 
toinenkin murhe. Kerttu pelkäsin hänen luokallaan  olevaa tyttöporukkaa, joka 
ei  pitänyt Kertusta. Hän ei viihtynyt kotona enkä koulussa, ei ollut 
turvapaikkaa, jossa olisi ollut hyvä olla.” -Kerttu- tuettava 

 

Mister  X 

 
Mister X:n lapsuuteen ja nuoruuteen liittyy monenlaisia vastoinkäymisiä. Hän on 

kokenut vanhempiensa avioeron, joka vaikutti Mister X.ään  monella tavalla. Avioero 

aiheutti monia ristiriitaisia tunteita, oli vaikeaa nähdä kun isä itki, uusperheen 

ihmissuhteet eivät toimineet ja uuden perheen poika  kiusasi Mister X:n veljeä. Mister  

X on joutunut mm. puukotuksen uhriksi ja ajanut pahan kolarin, joista on kuitenkin 

selvinnyt hengissä, lisäksi hän on menettänyt väkivallan uhrina hyvän kaverinsa. 

Tuettavaksi hän päätyi LSD: n yliannostuksen ja sitä seuranneen mielisairaalakierteen 

jälkeen. 

 

”Kaikist ikävin kokemus nuoruudessa oli puukotus. Velipuolen kaveri, häntä 
vuotta vanhempi, tuli siihen ja Mr X:lle ja velipuolen kaverille  tuli 
sanaharkkaa ja Mr X heitti sitä minigolfpallolla päähän. Kaveri haki ruosteiset 
tikat ja alkoi heitteleen niillä. Mr X potkaisi sitä päähän ja löi nyrkillä ja 
kilahti niin pahasti, että  huusi perään että tapan sut. Se kaveri soitti vähän 
ajan päästä ja sanoi, että pysy vain siellä ja sieltä tuli semmoinen karbaasi 
kaverin messissä ja se oli vetänyt jotakin amfetamiinia. Mr X tajusi, että ei 
mahda tolle kaverille enää mitään ja  lähti karkuun kämpille, mutta ovi oli 
kiinni. Se karbaasi  otti fileerausveitsen taskusta ja tikkas alaselkään. Kaveri, 
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joka oli mukana  meni skokkiin eikä tajunnut lähteä pois. Toinen huusi vain, 
että  ”onks nyt siistiä onks nyt siistiä?” Sitten ne kaverit lähti siitä ja velipuoli 
soitti ambulanssin ja ne vei Mr X:n Hyksiin ja  siellä ne   tikkas selän ja sanoi, 
että  iskut olivat tuuman päässä keuhkoista.” –Mister X- 

 
Erityisen merkittäväksi elämänsä käännekohdaksi Mister X kuvaa sen, miten hänelle 
annettiin hänen tietämättään ylisuuri LSD-annos; 
 

”Laivalla  tuli pari likkaa, jotka tuli pokkaamaan hänet  ja hänen kaverinsa. 
Mr X ei  ollut silleen juonut jaloviinoja ja tuli saman tien hirveeseen humalaan. 
Mr X :llä meni muisti ja kaveri vaan kertoi sitten, mitä oli tapahtunut. Se oli 
silleen, että LSD:tä oli ollut tarjolla ja kaveri sanoi, että se oli kysyny ottaako 
Mr X . Hän ei  olis ottanut selvin päin, mut kun hänellä oli katkennut filmi ja 
hän oli ollut aika pahasti lärvit, niin hän otti, kun kaverikin otti. Se oli 
aikamoinen lataus, se muija, jonka vierestä Mr X heräsi  sanoi, että se pisti 
hänelle vähän jekkuu.  Seuraavana päivänä hän meni laivan kannelle ja 
meinasi hypätä. Sen jälkeen hän alkoi kuulla ääniä;  radiosta puhuttiin hänelle 
ja elämä oli yhtä sekoilua sen laivareissun jälkeen. Hän alkoi luulla, että hänen 
äitinsä  on hänen  vaimonsa ja veli on hänen  poikansa. Lopuksi hän sanoi  
mutsilleen, että hänellä on niin paha olla, että hän tarvitsee apua. … Ei hänellä  
mitään sktisofreniaa ole eikä ole ollut, vaan hän oli vaan LSD:n 
yliannostuksesta ihan sekaisin. Siitä LSD-matkasta voi vuosienkin jälkeen tulla 
flashbackejä. Hän syö nyt lääkkeitä,  ettei siitä matkasta tule mitään 
takautumia.”   -Mister X- 

  

Moona 

 

Moona on yli 20-vuotias nuori nainen, joka kärsii vaikeasta masennuksesta ja on ollut 

sairaslomalla jo usean vuoden ajan. Moona asuu kotona vanhempiensa luona, eikä 

hänellä juurikaan ole ikäistään seuraa. Hän ei ole saanut ammatillista koulutusta 

loppuun suoritettua. Moona on elänyt ”tavallisen” nelilapsisen perheen kolmantena 

lapsena. Lapsuudessaan hän on kokenut, että muut lapset ovat vieneet perheessä 

vanhempien huomion, mutta merkittävimmäksi kokemuksekseen hän nostaa 

koulukiusaamisen, jota on jatkunut peruskoulun ensimmäiseltä luokalta aina 

ammatilliseen kouluun saakka.  

 

”Koulukiusaaminen oli enimmäkseen syrjimistä, ei huolittu joukkoon, 
nimiteltiin, oikeastaan kaikenlaista. Moonalla ei ollut ketään kaveria  ala-
asteen ensimmäiseltä luokalta asti amiksen toka-luokalle saakka Moona on 
kärsinyt koulukiusaamisesta. … koulu jäi kesken kiusaamisen, masennuksen ja 
paniikkihäiriöiden takia. Koulu jäi kesken vuonna 2000 ja sen jälkeen hän yritti 
jatkaa 2000 syksyllä ja hän erosi lopullisesti tammikuussa 2001.”- Moona- 
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Smiidu 

 

Smiidu huostaanotettiin  6-vuotiaana lastenkotiin päihteitä, alkoholia ja huumeita 

käyttävien vanhempiensa luota. 8-vuotiaana hänet adoptoitiin sijaiskotiin, josta hän 

13-14-vuotiaana alkoi karkailla ja käyttää päihteitä. Tästä syystä hän joutui 

psykiatriselle osastolle 1,5 vuodeksi, josta palasi takaisin sijaiskotiin 15-vuotiaana. 

Päihteiden käyttö jatkui ja kuvaan tulivat myös huumeet. Smiidu muutti oikean isänsä 

luo. Päihteiden käyttö paheni ja hän käytti aineita yhdessä oikean, siis biologisen, 

isänsä kanssa. Smiidu siirtyi käyttämään myös suonensisäisiä huumeita ja niitä 

saadakseen Smiidu alkoi tehdä rikoksia. Smiidu jäi kiinni rattijuopumuksesta 18-

vuotiaana. Käännekohdaksi Smiidu kuvaa  elämässään sitä, kun hän oli ”dopannut 

ihan väärää kamaa” ja joutui sairaalaan:  

 

”Smiidu mietti, että ottakaa se bakteeri pois, mut bakteeria oli sen aivoissa 8 
cm, puhekyky lähti siinä, ja sydämessä ja maksassa  ja joka puolella. Kirurgit 
ennustivat, että jos hän selvii leikkauksista hengissä niin se on ihme, mut että 
hän ei enää koskaan pysty puhumaan tai ymmärtämään puhetta. Mut tässä hän 
kuitenkin on ja elää ja hengittää…. Kyllä hän kiittäis sitä kirurgia, joka pelasti 
hänen henkensä. Jos alkaa oikeen vituttaan, niin sit vaan katsoo tota tehon 
kuvaa ja taas huomaa, et elämä on elämisen arvoista. Nyt än on sit ollu 
kaikissa laitoksissa.” - Smiidu- 

 

Tällä hetkellä Smiidu voi olosuhteisiin nähden melko hyvin, hän on tavannut tytön, 

johon on rakastunut ja asuu tämän kanssa vuokra-asunnossa.  Smiidu puhuu 

kertomuksessaan paljon siitä, miten hänet on useaan kertaan hylätty, lastenkotiin, 

psykiatriselle klinikalle, asuntoloihin ja miten se on aiheuttanut hänessä paljon vihaa;  

 

”Hänelle sanottiin, et mennään vaan käymään siellä, mutsi vei hänet sinne ja 
itki niikun. Mut hänet hylättiin sinne, sit tulivat hoitajat ja ne sanoi et äiti lähti. 
Ja Smiidu sanoi siihen, et ei voi olla mahdollista, he tulivat vaan käymään 
siellä. Smiidu oli siitä ihan paskana.”- Smiidu- 

 

2.5 TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI 

 
Aineiston analyysissä on toimittu aineistolähtöisesti ja rakennettu tulkintoja 

sisällönanalyysimenetelmän avulla. Fenomenologiseen lähestymistapaan perustuva 

aineiston analysointi on eräänlaista kvalitatiivista sisällön erittelyä, jossa tutkimuksen 

tarkoitus ja aineisto ohjaavat analyysin kulkua. Aineistoa analysoitaessa tutkija ja 
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aineisto ovat keskenään, ”dynaamisessa vuorovaikutuksessa”, jolloin tutkimustulokset 

syntyvät empiirisesta aineistosta tutkijan reflektiivisen ajatustyön tuotteena. 

(Nieminen& Åstedt-Kurki 1997, 158) Sisällönanalyysi on kaiken kvalitatiivisen 

tutkimuksen perusmenetelmä. Sisällönanalyysissä tutkijan herkkyys, korvaa 

muodolliset säännöt ja tutkija löytää aineistosta teemoja oman ymmärryksensä avulla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-109) 

Menetelmällisenä lähestymistapana sisällönanalyysi on Eskolan ja Suorannan (1998, 

186-189) mukaan perusteltavissa erityisesti silloin, kun mikään olemassa oleva metodi 

ei sinällään sovi oman aineiston analyysiin, vaan analyysiprosessissa halutaan 

hyödyntää luovasti erilaisia tapoja järjestää, luokitella ja kuvata tutkittavaa ilmiötä. 

Sisällön analyysissa analyysiprosessin toteuttamiseen ei ole olemassa 

yksityiskohtaisia sääntöjä: jokainen tutkija kehittää oman luokittelujärjestelmänsä, 

joka sopii parhaiten nimenomaisen aineiston haltuunottoon ja jäsentämiseen. 

Analyysin tavoitteena on rakentaa systemaattinen, kattava ja tiivistetty kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiöitä 

kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä tai malleja. (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 2-12) 

 

Lyhyesti ja ytimekkäästi määriteltynä sisällön analyysi on ihmisen henkisen tuotteen 

sisällön tieteellistä tutkimusta. Menetelmää voidaan käyttää päiväkirjojen, kirjeiden, 

puheiden, dialogien, raporttien, kirjojen, artikkeleiden ja muun kirjallisen materiaalin 

analyysiin.  Sisällön analyysi on keino järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa 

ilmiötä. Aineiston suorilla lainauksilla voidaan lisätä raportin luotettavuutta ja osoittaa 

lukijalle luokittelun alkuperä. Sisällön analyysin avulla voidaan joko kuvata 

dokumenttien sisältöä tai tehdä sisältöä koskevia johtopäätöksiä (Kyngäs ym. 1999, 3-

4, 10.)  

 

Analyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä. Sisällön analyysissa 

voidaan lähteä etenemään kahdella tavalla; joko aineistolähtöisesti induktiivisella 

otteella tai deduktiivisesti käyttäen aineiston luokittelussa hyväksi jotain aikaisempaa 

käsitejärjestelmää. Tutkijan on myös ratkaistava, keskittyykö hän vain siihen, mikä on 

ilmiselvästi ilmaistu vai analysoiko hän myös piilossa olevia viestejä. 

Analyysiyksikön määrittäminen on ensi askel kohti analysointia sekä induktiivisessa 
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että deduktiivisessa lähestymisessä. Analyysiyksikkö on yleensä yksi sana, 

sanayhdistelmä, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus, mutta se voi myös olla 

vaikkapa keskusteluun osallistuneiden määrä tai pääotsikoiden koko, riippuen 

tutkimustehtävästä. (Kyngäs ym. 1999, 5.) 

 

Tapani lähestyä aineiston analyysia on induktiivinen ja siinä keskitytään,  ilmiselvästi 

ilmaistuun eikä tulkita tai  analysoida piilossa olevia viestejä, taustarakenteita tai 

symboleja. Analyysiyksikkönä on yleensä yksi lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. 

Aineistolähtöiseen analyysiprosessiin kuuluu pelkistämistä, ryhmittelyä ja 

abstrahointia. Pelkistäminen tarkoittaa, että aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka 

liittyvät tutkimusongelmaan. Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään yhteenkuuluvuuden 

mukaan ja ryhmä nimetään kuvaavalla käsitteellä, näin muodostetaan kategoriat ja  

alakategoriat. Ryhmittelyn jälkeen seuraa abstrahointi, jolloin käsitteistä 

muodostetaan yleiskäsitteiden avulla uusia kategorioita, yläkategorioita. Lopulta 

syntyy kuvaus tutkimuskohteesta. Kategorioiden nimeämisessä käytetään usein 

deduktiivista päättelyä eli kategorialle annetaan nimi, entuudestaan tuttu käsite tai 

sanapari. (Kyngäs ym. 1999, 5-7).  

Sisällön analyysi ei ole pelkästään aineiston keruu- ja luokittelumenetelmä, vaan se 

kehittää ymmärrystä kommunikaatiosta (Cavanagh 1997, Kyngäksen & Vanhasen 

1999 mukaan). Laadullisessa sisällön analyysissa tutkitaan "mitä silloin tapahtuu". 

Siinä ei tutkita, kuinka monta kertaa jokin asia ilmenee aineistossa.  

Suoria lainauksia olen  käyttänyt raportissa vain esimerkinomaisesti, eikä tutkittavia 

voi tunnistaa niistä. Luotettavuuden kannalta on tärkeää kyetä osoittamaan yhteys 

aineiston ja tuloksen välillä. Raportissani on siksi sisällytetty näytteitä, joista 

ajatuskulku on lähtenyt. Näytteiden tarkoituksena on kuvata tutkimusprosessin kulkua 

ja elävöittää tutkimusraporttia. (Kyngäs ym. 1999, 10.) Sisällön analyysin ongelmana 

luotettavuuden kannalta on pidetty sitä, että tutkija ei pysty analyysiprosessissa 

objektiiviseen tarkasteluun, vaan tulos perustuu subjektiiviseen näkemykseen. 

Analyysin aluksi oli tarkoitus saada kokonaiskuva aineistosta. Kirjoitin saamani 

tarinat sellaisenaan tietokoneelle. Aikuisten kanssa käydyistä keskusteluista 

ensimmäisen kirjoitin nauhalta kokonaisuudessaan tietokoneelle, toisesta 

keskustelusta tein keskustelumuistiinpanot. Nuorten tarinat kirjoitin suoraan 



 31

tietokoneelle sanelun mukaan. Luin nuorille heidän kertomansa tarinat ja heidän 

kommenttinsa kirjoitin suoraan tietokoneelle. "Puhtaaksikirjoituksen" tein ensinnäkin 

sen vuoksi, että tulostettavaa tekstiä on helpompi lukea ja analysoida kuin käsialaa. 

Toiseksi koneelta voi ottaa tarvittavan määrän kopioita, joita voi huoletta pilkkoa ja 

sitten yhdistellä omiksi ryhmikseen ilman, että alkuperäiset vastaukset tuhoutuvat. 

Kirjoittamalla vastaukset sain myös heti hyvän tuntuman aineistoon, jonka 

myöhemmin luin useaan kertaan läpi. Vastausten analysoinnissa käytin 

analyysiyksiköitä, jotka olivat yhdestä tai useammasta virkkeestä tai sen osasta 

koostuvia lausumia, jotka muodostivat yhden kokonaisen ajatuksen. Aineistoa 

kvantifioitiin joissakin kohdin viittaamalla siihen, kuinka moni vastaaja ilmaisee 

tietyn asian samansisältöisellä lausumalla.  

 

2.5.1 Tarinoista nousevat kategoriat ja alakategoriat 

 
Tutkimusaineistosta pyrin hahmottamaan tutkimusongelman kannalta olennaiset 

ilmaukset. Ensimmäisessä tarinoiden luku vaiheessa, nousi selvästi esille teemoja, 

jotka ovat pelkistettävissä kahteen ilmiöön: syrjäytymiseen ja selviytymiseen. Jatkoin 

tarinoiden pelkistämistä siten, että kvantifioin toisaalta niitä ilmauksia, joita liittyi 

syrjäytymiseen sekä toisaalta niitä, joita liittyi selviytymiseen. Pelkistämistä jatkoin 

edelleen kvantifioimalla esille nousevia ilmauksia syrjäytymis- ja 

selviytymiskategorioiden alla.  

 

2.5.2 Syrjäytymiseen liittyviä alakategorioita 

 
Merkittävimmäksi syrjäytymiseen liittyväksi alakategoriaksi nousi selvästi perheen 

vuorovaikutusilmapiiriin liittyviä ilmauksia; tutkittavat puhuivat ahdistavasta 

ilmapiiristä, johon saattoi liittyä isän vakava sairaus, vanhempien riitely, huutaminen 

tai puhumattomuus, uskottomuus tai avioero, taloudelliset vaikeudet tai päihteiden 

käyttö. Päihteiden käyttö näyttäytyi niin merkittävänä asiana perheen 

vuorovaikutusilmapiirissä, että sen nostin aivan omaksi alakategoriakseen. Selvästi 

seuraavaksi merkittävimmät kokemukset liittyivät  koulun vuorovaikutusilmapiiriin. 

Merkittävimmiksi nousivat koulukiusaaminen ja se, ettei lapsen vaikeuksiin esim. 

lukihäiriöön ei oltu koulussa puututtu, vaikka vaikeudet oli tiedostettu. Päihteisiin 

liittyvät ilmaukset kirjasin omaksi kategoriakseen, vaikka päihteiden käyttö vaikuttaa 
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merkittävästi juuri  perheen vuorovaikutusilmapiiriin. Perheessä alkoholin käyttö 

vaikuttaa vähän samalla tavalla, kuin vanhempien psyykkiset ongelmat. Vanhemmat 

eivät jaksa toimia lastensa peileinä, vaan vuorovaikutus on vääristynyttä. Lapselle ei 

vastata ”oikealla” tavalla. Peili vääristää, ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta ja lapsen on 

vaikea muodostaa oikeaa kuvaa itsestään. Päihteiden käyttöön liittyi usein myös 

nuoren tulevan kaveripiirin valinta, jolloin voitaisiin puhua kaveriverkoston 

vuorovaikutusilmapiiristä.  Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kohdalla, 

vanhempien alkoholin käyttö näytti vaikuttavan selvästi siihen, millaiseen 

kaveripiiriin nuori hakeutuu. Kaveripiireissä kohderyhmänä olleiden nuorten 

vuorovaikutusilmapiiriin liittyi voimakasta väkivaltaa, joka puolestaan liittyi usein 

huumausaineiden vaikutuksen alaisena toimimiseen. Koska viinan ja huumeiden 

vaikutus näytti niin merkittävältä nostin sen omaksi kategoriakseen. Tästä 

alakategoriasta kerron otsikon; päihteet ja väkivalta alla.  

 

2.5.3 Elämän käännekohta ja selviytymiseen liittyvät alakategoriat 

 

Selviytymiseen liittyvät ilmaukset olivat varsin moninaisia ja niiden luokittelu omiksi 

alakategorioikseen vaati paljon aikaa ja tekstien lukemista yhä uudelleen ja uudelleen,. 

Joissakin kohdin saattaa tuntua siltä, että olen käyttänyt lievää väkivaltaa 

muodostaessani alakategorioita, mutta olen päätynyt tulkintaani pitkällisen harkinnan 

jälkeen, luettuani tekstit ainakin kymmeniä, jos ei satoja kertoja.  Huomasin, että 

ihmisten kertoman  merkittävän kokemuksen tai tapahtuman jälkeen, heidän elämänsä 

jollakin tavalla muuttui. Sain huomiolleni vahvistusta Helsingin yliopiston professori 

Juha Varilan luennolla, jossa hän esitti, että elämäntapahtuma käynnistää yksilön 

persoonallisuuden muutoksen. Persoonallisuuden muutoksen edellytyksenä on 

tietoisuuden muutos. Elämän käännekohta on siis samalla käynnistävä tapahtuma, 

joka antaa ihmiselle mahdollisuuden persoonallisuuden muuttumiseen. Tällaisia 

käännekohtia tuettavien ja tukihenkilöiden puheessa olivat esim. vakava sairaus, 

sairaalaan joutuminen, onnettomuus yms. traumaattiset kriisit. Vaikka nämä 

kokemukset voisi tulkita myös syrjäytymiseen liittyviksi, niin tässä tutkimuksessa 

nuoret itse kokevat nämä kipeät muutokset parempaan suuntaan johtavina. Nuoret 

kertovat, että heidän oli pakko pysähtyä, elämä asetti heille jonkinlaisen rajan tai 

rangaistuksen, jonka he kokivat hyvänä, uutena mahdollisuutena. Toisaalta omaan 

asuntoon asettuminen koettiin erittäin merkittävänä tapahtumana, samoin uskoon 
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tuleminen,  tai rakastuminen. Kuvaan tätä elämän käännekohtaa kuviossani (alla) 

eräänlaisena suppilona, jonka kohdattuaan nuorella on mahdollisuus pitkäaikaiseen 

persoonallisuuden kasvuun.  

 

Selviytymisen alakategorioiksi nousi uskontoon, uskoon tulemiseen, tietynlaiseen 

asenteeseen ja toivoon, sekä rakastumiseen liittyviä ajatuksia, jotka tutkimuksessani 

kohdistin luvun elämän käännekohdat- otsikon  alle. Tämä luku kuvaa niitä 

tyypillisimpiä nuoren elämään liittyviä käännekohtia, joiden kautta muutos 

mahdollistuu. Elämän käännekohtiin liittyi usein uskoon tuleminen, rakastuminen tai 

oman asunnon saaminen, mutta yhtä merkittävää on myös kertomuksissa esiintyvä 

asenne, johon sisältyy rakkautta itse elämää kohtaan, toivoa, kiitollisuutta ja uskoa 

paremmasta. Kuvaan tätä luvussa usko, toivo ja rakkaus. Yhden alakategorian 

muodostivat sosiaalisiin suhteisiin ja –verkostoon liittyvät ilmaukset; tutkittavat 

puhuivat mm. perheen ja erityisesti äidin merkityksestä, isovanhempien ja suvun 

merkityksestä sekä ilmapiiristä isovanhempien luona. Lisäksi kertomuksista nousi 

ilmauksia, jotka liittyivät muuhun lapsen ja nuoren ympärillä olevaan verkostoon, 

esim. harrastuksissa kohdattujen ihmisten merkityksen lapsen ja nuoren selviytymissä 

siitä, että joku aikuinen kuuntelee. Siksi liitin tähän alakategoriaan harrastusten kautta 

syntyvän verkoston. Myös lemmikkieläimet näyttivät olevan monelle nuorelle tärkeä 

osa sosiaalista verkostoa, eläviä olentoja, joille voi kertoa huoliaan ja jotka   

kuuntelevat. Tunteista puhuminen ja niiden nimeäminen tuli selvästi esiin 

tukihenkilöiden kertomuksissa. Tukihenkilöt osasivat tuntea vihaa ja rakkautta ja 

myös puhua näistä tunteistaan, mutta tuettavien puheessa ei juurikaan ilmennyt 

tunteisiin liittyviä ilmauksia, vain yksi puhui vihastaan vanhempiaan kohtaan.  Syy 

siihen, että  nuoret eivät kertoneet tunteistaan voi olla se, että he eivät ehkä halunneet 

keskustella näin henkilökohtaisista tuntemuksista tutkijan kanssa.  

 

Eräs erittäin mielenkiintoinen alakategoria oli mielikuvitus. Mielikuvitusmaailmassa 

elämisestä puhuivat kaikki tukihenkilöt, mutta ei yksikään tuettava. Tukihenkilöt 

puhuivat yksinäisyydestä ja mielikuvitusmaailmassa elämisestä, omista leikeistä, 

haaveista, unelmoinnista ja lukemisesta. Monella tukihenkilöllä siihen liittyy 

epätodellisiksi koetuttuja, yliaistillisia kokemuksia. Nostin mielikuvituksen omaksi 

kategoriakseen, koska tukihenkilöt puhuivat niin paljon mielikuvituksen merkityksestä 

selviytymisessään. Leikkiin liittyvät ilmaukset listasin myös mielikuvituksen 
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alakategorian alle. Leikkiin liittyi sama merkillinen havainto, kuin mielikuvituksesta 

kertoviin ilmauksiin, että niitä ei löytynyt nuorten tuettavien kertomuksista, vaan 

ainoastaan tukihenkilöiden kertomuksista.  

 

Lukemiseen ja tiedon etsimiseen liittyviä ilmauksia löytyi tukihenkilöiden 

kertomuksista, mutta tuettavat eivät kertoneet lukevansa, vaikka asiaa toisessa 

vaiheessa heiltä tiedustelin. Osa tukihenkilöistä koki selviytyneensä tiedon avulla ja 

he pitivät tiedon saamista merkittävänä keinona ymmärtää ja jäsentää omaan 

elämäänsä liittyviä vaikeuksia. Tiedon kautta selviytyminen nousi siis yhdeksi 

alakategoriaksi. Lievää väkivaltaa käytin liikuntaan liittyvän alakategorian suhteen. 

Liitin liikunnan fyysiseen selviytymiseen ja sen kautta behavioristiseen käsitykseen 

ihmisen oppimisesta ja selviytymisestä. Ajatuksenani oli, että ehdollistumisen kautta 

ihminen oppii toimintatapoja, joiden vaikutukset ilmenevät hänessä ruumiillisina 

tuntemuksina. Tuettavat puhuivat palkkioiden ja rangaistusten saamisen 

kokemuksista, siitä miten hyvältä tuntui olla palkittu ja miten myös rangaistus koettiin 

usein yllättäen hyvänä asiana. Tukihenkilöt kertoivat, miten he olivat kulkeneet pitkiä 

matkoja kouluun, ratsastaneet, urheilleet, pyöräilleet, kävelleet, leikkineet metsässä ja 

ulkona jne. Tuettavien kohdalla ei ole ilmauksia, jotka liittyvät liikuntaan, urheiluun 

tai liikkumiseen yleensä.  Heidän kohdallaan on sen sijaan kyllä ilmauksia 

palkinnoista ja rangaistuksista.  Olen pyrkinyt selventämään kategorioita seuraavan 

kuvan avulla. Kuvan yläosassa kuvataan syrjäytymiseen liittyviä kategorioita. 

Tiimalasin suppilo-osa kuvaa sitä, että tarvitaan, jokin elämän käännekohta, joka 

mahdollistaa muutoksen. Alaosassa kuvataan henkiseen selviytymiseen liittyviä 

kategorioita. Keltaisella pohjalla olevat selvitymiskategoriat esiintyvät sekä aikuisten, 

että nuorten kertomuksissa. Vihreällä pohjalla olevat kategoriat esiintyvät vain 

aikuisten kertomuksissa. 
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TUNNE SIITÄ, ETTÄ ELÄMÄLLÄ ON TARKOITUS 
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Kuvio 1: Syrjäytymisen ja selviytymisen kategoriat tässä tutkimuksessa 

PERHEEN VUOROVAIKUSTUSYMPÄRISTÖ 
ÄIDIN JA LAPSEN VÄLINEN KIINTYMYSSUHDE, HYLKÄÄMISEN KOKEMUKSET 

ISÄN SAIRASTUMINEN tai HEIKKOUS 
VANHEMPIEN VÄLISET RISTIRIIDAT,  

AVIOERO, USKOTTOMUUS 

PÄIHTEET JA VÄKIVALTA 
ALKOHOLI, JUOPPOHULLUUS 

HUUMEET, LÄÄKKEET, SEKAKÄYTTÖ 
PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ALAISENA TEHDYT PUUKOTUKSET YMS. 

VÄKIVALLANTEOT 
 

KOULUN VUOROVAIKUTUSYMPÄRISTÖ 
KOULUKIUSAAMINEN 
 KOULUJEN VAIHDOT 

 LUKIHÄIRIÖ 
 

ELÄMÄNTAPAHTUMA TAI  KÄÄNNEKOHTA 
MAHDOLLISTAA MUUTOKSEN.  
MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ VOI TUKEA: 

USKOON TULEMINEN 
JOHONKIN KORKEAMPAAN 
VOIMAAN USKOMINEN 
RAKASTUMINEN 
USKO ITSEENSÄ 
TOIVO PAREMMASTA 
TUNNE SIITÄ, ETTÄ 
ELÄMÄLLÄ ON  
TARKOITUS 
RAKKAUS ELÄMÄÄ 
KOHTAAN 
 
 

 
 
PERHE, ISÄ, ÄITI 
SISÄRUKSET 
ISOVANHEMMAT 
SUKU 
YSTÄVÄT 
VALMENTAJAT 
LEMMIKIT 
KUUNTELIJA 
KOULU 
 

OMIEN 
TUNTEITTENSA 
TUNNISTAMINEN  
TUNTEISTA 
PUHUMINEN 
 

LEIKKI 
HILJAISUUS 
YKSINOLO 
MIELIKUVITUS
MAAILMASSA 
ELÄMINEN 
 
 

ULKOILU, 
LIIKUNNALLISET 
HARRASTUKSET 
RENTOUTUMINEN 
 TIEDON 

ETSIMINEN 
LUKEMINEN 
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3 SYRJÄYTYMINEN 

 
3.1 MAAILMAN LAIDALLA 

 

Lohjan seudun mielenterveysseuralle tehdyt tukihenkilöpyynnöt koskevat yleensä 

lapsia tai nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla tai jotka voidaan määritellä jo 

syrjäytyneiksi. En mielelläni käytä käsitettä syrjäytynyt, sillä käsite on mielestäni 

paitsi leimaava myös uhkaava. Syrjäytymisellä uhataan vähän samaan tapaan, kuin 

ennen uhattiin sillä, että maapallo on litteä ja sen reunalta voi pudota tai vähän 

myöhemmin kirkon piirissä sillä, että jos ei noudata kirkon oppeja joutuu ikuiseen 

kadotukseen ja helvetin tuleen. Jos nuori ei noudata aikuisten ja kasvatuksen 

ammattilaisten suosittamaan kaavaa omassa kasvussaan, kouluttautumisessaan ja 

kehityksessään, hän on ikään kuin automaattisesti syrjäytymisuhan alla tai syrjäytynyt. 

Kykymme sietää lapsissa ja nuorissa esiintyvää erilaisuutta saattaa olla liian heikko. 

 

Käsitteeseen syrjäytyminen liitetään monenlaisia määreitä: ajatus ”syrjään 

vetäytymisestä”, syrjityksi tulemisesta, heitteille jätöstä, yhteiskunnan ulkopuolelle 

joutumisesta. Syrjäytynyt tuo mielikuvan vankilakundeista, työttömistä, 

alkoholisteista, sosiaalisesti sopeutumattomista ja sosiaaliavustusten varassa elävistä 

laitapuolen kulkijoista. (Siljander, 1996, 7-8)  

 

Syrjäytymistä voidaan tarkastella sosiaalihuollon näkökulmasta, jolloin syrjäytyneille 

tarkoitetaan sosiaalihuollollisen avun tarpeessa olevia pitkäaikaisasiakkaita. Toisaalta 

sillä voidaan viitata yhteiskunnassa marginaalisessa asemassa oleviin ihmisiin tai 

ihmisryhmiin, jolloin kysymyksessä on yhteiskunnan kyvyttömyys luoda 

tarkoituksenmukaisia ja yksilön toimeentulon kannalta välttämättömiä yhteisöllisen 

elämän rakenteita. Syrjäytyminen voidaan nähdä myös huono-osaisuutena ja 

sosiaalisten ongelmien kasaantumisena, jolloin tarkoitetaan yksilön näkökulmasta 

monien ongelmien kasaantumista yksilön elämänhistoriallisessa prosessissa; 

köyhyyden, työttömyyden, koulutuksen puutteen, vaikutusmahdollisuuksien puutteen, 

jne. kasaantumista yksilön elämässä. Syrjäytyminen voidaan nähdä myös 

yhteiskunnallisten muutosprosessien aiheuttamina kriiseinä, kuten talouselämän,  
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kulttuurin tai yhteiskunnan rakennemuutoksen kriisin ilmentymänä. 

(Siljander.P.1996,7-8)  

 

Sinisalo (1986) joka tutki nuorten aikuisten elämäkulun ja uran muotoutumista, 

ryhmitteli haastattelemansa nuoret aikuiset (25) elämänkulkunsa mukaan viiteen 

ryhmään, joilla oli erilaiset kyvyt ja mahdollisuudet hallita elämänkulkuaan.  Hän 

luokitteli nuoret vakiintuviksi, etenijöiksi, muutospaineisiksi, perhesidonnaisiksi 

naisiksi tai ongelmaisiksi. Ongelmaisina Sinisalo piti niitä nuoria, joilla oli ongelmia 

sekä yksilö- että yhteisötason välisissä suhteissa. Elämäntilanteen selkiyttämistä 

vaikeuttivat toisaalta terveyteen ja persoonallisuuteen vaikuttavat ongelmat, toisaalta 

ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet, kuten perusturvallisuuden tai ihmissuhteiden 

puuttuminen. (Sinisalo 1986, 63) 

 

Lähteenmaa ja Siurala (1991b) arvioivat, että sukupuoli kytkeytyy nuorten hyvä – ja 

huono-osaisuuteen siten, että miehille siihen johtavilta tyypillisimmiltä tekijöiltä 

näyttävät kouluttamattomuus, kouluongelmat, epäsosiaalisuus ja äänestämättömyys. 

Valtaosa nuorisorikollisuudesta kiinnijääneistä on poikia. Naisten vaikeudet ilmenevät 

psyykkisenä pahoinvointina. (Lähteenmaa ja Siurala 1991b, 203-210) 

 

3.2  PERHEEN VUOROVAIKUTUS ILMAPIIRI 

 
3.2.1  Perheen vuorovaikutusympäristö kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta 

 
Perheelle on määritelty kulttuurista riippumatta tiettyjä tehtäviä, kuten biologinen 

tehtävä esim. suvun jatkaminen ja lasten hoivaaminen, kasvatustehtävä, 

koulutustehtävä, tunnetehtävä ja statustehtävä.  Perhe on myös kulttuuriyksikkö, jossa 

kulttuuri tarkoittaa erilaisia yhteisiä merkityksiä ja koodeja. Perhe on enemmän kuin 

jäsentensä summa. Keskeisin syy, miksi perhe on niin tärkeä lapsen kehitykselle on, 

että lapsi viettää perheessä niin paljon aikaa ja perhe säätelee ja määrää monista 

lapsen elämän alueista. (Hurme 2003, 139-156) 

 

Vuorovaikutustavat opitaan ensisijaisesti perheissä;  lapsen synnyttyä suhde äitiin on 

erittäin tärkeä, mutta myös koko perheen ilmapiiri vaikuttaa lapsen hyvinvointiin;  siis 

myös se,  miten vanhemmat tulevat toimeen keskenään, miten sisarukset tulevat 

toimeen keskenään ja miten vanhemmat suhtautuvat lapsiinsa. Vuorovaikutusta 
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ihminen oppii koko elämänsä ajan ihmisten välisessä kanssakäymisessä.  Pieni lapsi 

on syntymästään saakka suuntautunut sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 

kanssakäymiseen. Osa vuorovaikutuksesta on opittua ja osa geeneissä perittyä.  

 

Varhainen vuorovaikutus koostuu kahdesta yhteen kietoutuvasta prosessista, 

hoivakäyttäytymisestä ja kiintymyksestä. Vanhempien lapseensa muodostaman siteen 

taustalla on hoivakäyttäytyminen ja lapsen vanhempiinsa solmitun siteen taustalla 

kiintymyskäyttäytyminen. Näitä yhdistää voimakas tarve olla toisen ihmisen lähellä 

vuorovaikutussuhteessa. Ihmislajin säilymiseksi varsinkin vanhemmat ja heidän 

jälkeläisensä ovat synnynnäisesti varustettuja vastavuoroisilla järjestelmillä. (Hurme 

2003, 139-156.) 

 

Lapsensa viestejä sensitiivisesti ja johdonmukaisesti tulkitseva vanhempi auttaa lasta 

vähitellen tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunnetilojaan. Samalla lapselle välitetään 

myönteistä viestiä siitä, että on oikein viestittää tunteistaan ja kokemuksistaan toisille 

ihmisille ja se johtaa myönteiseen lopputulokseen. Nämä kokemukset vaikuttavat 

merkittävästi lapsen emotionaaliseen itsesäätelyyn ja ovat myönteisen itsetunnon 

tärkeä rakennusaine. (Lyytinen & Eklund & Laakso 2003, 60-61.) Hoitajan 

sensitiivisyyteen vaikuttavat monenlaiset tekijät: persoonallisuus, hoitajan 

emotionaalinen tila, erilaiset ympäristön tekijät kuten äidin työssäkäynti, puolisolta 

saatu tuki ja avioliiton laatu ( Lyytinen ym. 2003, 62). 

 

Kiintymyssuhde on Bowlbyn mukaan emotionaalinen side, jonka ihminen luo 

turvallisuuden tunteensa varmistamiseksi. Tällainen side on esim. vastasyntyneen ja 

hänen äitinsä välillä. Vanhempi, joka vastaa lapsen tarpeisiin johdonmukaisesti ja 

sensitiivisesti, auttaa lasta tunnistamaan tarpeitaan ja tunteitaan. Kiintymyssuhde 

kuvaa lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välisen suhteen laatua. Lapsen ihanteellinen 

sosio-emotionaalinen kehitys riippuu siitä kykeneekö ympäristö vastaamaan lapsen 

tarpeisiin.  Myönteisten  kokemusten avulla lapsi luo itselleen hyvän itsetunnon, jolla 

on tärkeä merkitys lapsen emotionaaliselle itsesäätelylle. (Lyytinen ym. 2003, 61)  

 

Bowlbyn teoria voidaan kiteyttää seuraavasti: 

1. Kiintymys erotetaan muista suhteeseen liittyvistä seikoista. 
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2. Kiintymyksen kehittyminen on osa normaaleja kehittymisprosesseja, joilla on oma 

mekaniikkansa.  

3. Kiintymyksen kehitys sijoittuu biologiseen viitekehykseen. 

4. Sisäiset mallit välittävät varhaisen kiintymyksen vaikutukset myöhempiin suhteisiin 

ja ne ovat muutoksen ydin.  

5.Varhaisissa kiintymyssuhteissa koettu turvattomuus on psyykkisten häiriöiden 

taustalla. (Männikkö 1997, 3.)  

 

Lapsi muodostaa kestävän tunnesiteen, kiintymyssuhteen itsensä ja jonkun toisen 

ihmisen välille, joka yleensä on lapsen äiti. Kiintymyskäyttäytymiseksi määritellään 

käyttäytyminen, joka edistää äidin ja lapsen läheisyyttä. Kiintymyssuhteen 

muodostumisessa esiintyy ongelmia silloin, kun äiti ei reagoi lapsen tarpeisiin esim. 

lapsen nälkään. Äiti saattaa myös poistua paikalta tai vältellä lasta kun tämä pelkää 

jotakin asiaa tai tapahtumaa. Herkin aika kiintymyssuhteen muodostumisessa on 

puolivuotiaasta viiteen ikävuoteen. Lapsen omanarvon tunto ja toisen kunnioittaminen 

ovat peräisin varhaisista kiintymyskokemuksista. (Lahikainen & Asikainen 1983, 7-

16)  

 

Turvallisessa kiintymyssuhteessa äiti reagoi lapsensa tarpeisiin oikea-aikaisesti ja 

herkästi ylläpitäen lapsen turvallisuuden tunnetta. Lapsi kehittyy yhteistyökykyiseksi 

ja hän osaa ilmaista ja säädellä tunteitaan. Välttelevässä kiintymyssuhteessa äiti reagoi 

lapsen tarpeisiin epäsoveliaalla ja rankaisevalla tavalla, jolloin lapsi ei hae kontaktia 

äitiin, vaan välttelee tätä. Lapsi oppii tukahduttamaan tunteensa ja peittämään 

tarpeensa. Välttelevä lapsi on kiltti, mutta yksinäinen, hän on oppinut peittämään 

tunteensa ja hänen kykynsä ilmaista tai edes tuntea aitoja tunteita on heikko. 

Välttelevästi kiintynyt lapsi on aikuisena estynyt ja hänen ihmissuhteensa jäävät 

helposti pinnalliseksi tunteettomuuden ja kylmyyden takia. Myös äidin 

ylihuolehtivuus voi olla syynä välttelevään käyttäytymiseen. Kolmantena Ainsworthin 

(mm. 1983) luokituksessa on vastustava kiintymyssuhde. Vastustavassa 

kiintymyssuhteessa lapsi pyrkii varmistamaan läheisyyden voimakkaalla 

tunneilmaisulla, esim. itkulla, mutta äidin reagoiminen ei ole varmaa eikä 

ennustettavissa. Lapsi ei saa kaipaamaansa lohdutusta äidiltään. Näin hän on 

jatkuvasti huomiota vailla liioitellen tunneilmaisujaan kykenemättä niitä itse 

säätelemään. Vastustavat lapset ovat samanaikaisesti sekä uhkarohkeita että 
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pelokkaita. Crittenden lisäsi kiintymysluokitteluun välttelevä-vastustava- ryhmän. 

Tällaisen lapsen ongelmat muistuttavat sekä välttelevän että vastustavan 

kiintymyssuhteen piirteitä. Erotilanteen jälkeen lapsella ilmenee sekä välttelyä että 

kieltäytymistä. Tähän luokkaan kuuluvat kaltoin kohdellut lapset, joiden 

kiintymyssuhde on hajallaan, ajatukset ja tunteet integroitumattomia. Lapsi on 

turvaton eikä pysty luottamaan omiin tunteisiinsa, koska niiden mukaan toimiessaan 

palaute on rankaisevaa  ja epäjohdonmukaista. Lapsella on tarve miellyttää äitiään 

rankaisun pelossa ja hän on näennäisesti yhteistyökykyinen, vaikka hän onkin 

pakotettu toimimaan vastoin omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Vuorovaikutukselle 

tyypillistä on läheisyyden puute. (Janhunen 1998, 25) Tutkimuksessa nuorten 

tuettavien kohdalla ilmenevää kiintymyssuhteen väljyyttä on vaikea kuvata. Kyse on 

kiireen tunnusta, siitä, että vanhempia eivät lapsen asiat kiinnosta. Toisaalta ainakin 

kolme viidestä nuoresta voisi luokitella välttelevästi kiintyneiden ryhmään tai 

välttelevä vastustava ryhmään kuuluviksi.  

Moona kävi äitiä ilahduttaakseen keräämässä kukkia naapurin kukkapenkistä. 
Kukat olivat sellaisia, joita ei löytynyt omasta kukkapenkistä. Äiti ei oikeastaan 
ollut vihainen eikä iloinen asiasta. Moona olisi odottanut, että äiti olisi ollut 
iloinen.-Moona-tuettava 

 

Lapsen ja heidän vanhempiensa välinen suhde vaikuttaisi kertomusten valossa 

tukihenkilöiden kohdalla tiiviimmältä ja tuettavien kohdalla väljemmältä. Tämä 

vaikutelma syntyy useista pienistä kommenteista. Vanhemmat ovat eräällä tavalla 

kateissa. Tukihenkilöiden kohdalla lasten äiti oli usein kotona ja hoiti perhettään, kun 

taas tuettavien kohdalla äidit ja isät käyvät työssä. Perheenjäsenet lähtevät aamuisin 

kukin omaan suuntaansa, eikä tukihenkilöiden tarinoissa ilmenevää tiivistä 

perheyhteyttä näyttäisi olevan.  

 
”Isä oli VR:llä töissä ja hän matkusti aina joka paikkaan. Äitikään ei aina 
tiennyt koska isä oli tulossa takaisin.” Juuli-tuettava 
 

 

Perheen vuorovaikutusilmapiirillä näyttää olevan aivan keskeinen merkitys nuorten 

pahoinvoinnissa. Tämä pätee sekä tutkimukseen osallistuneisiin tuettaviin ja 

tukihenkilöihin. Jokainen heistä kertoo kärsineensä vanhempiensa tai sisarustensa 

riidoista, vanhempien päihteiden käyttöön tai avioeroon  liittyvästä pelon ilmapiiristä, 

kiusaamisesta, sairauteen liittyvistä peloista tai ahdistuksesta, puhumattomuudesta 

sekä henkisestä väkivallasta ja hylkäämisen kokemuksista. Tutkittavien tarinoissa 
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korostuu kaipaus hyväksytyksi tulemisesta, turvallisesta ilmapiiristä ja ihmissuhteista. 

Toisaalta niissä korostetaan voimakkaasti sitä, että pelon ja ahdistuksen ilmapiiri 

vaikuttaa kielteisesti ihmisen hyvinvointiin ja aiheuttaa stressiä, joskus jopa 

traumaattiseksi koettua pitkäaikaista stressiä. Ilmapiiriin vaikuttavat vanhempien 

väliset suhteet. Niistä ei useinkaan puhuta lasten kanssa, mutta lapset ovat taitavia 

tulkitsemaan tilanteita. Avioero, vanhempien uskottomuus, runsas alkoholin käyttö ja 

siitä aiheutuneet ongelmat, henkinen ja fyysinen väkivaltaisuus toistuvat sekä 

tukihenkilöiden että tuettavien tarinoissa.   

 

Yllättävää oli se, miten erityisen voimakkaaksi osoittautui isän merkitys kireän, 

ahdistavan ja pelokkaan ilmapiirin luojana tai ylläpitäjänä sekä tuettavien, että 

tukihenkilöiden tarinoissa. Isää kuvataan ilkeäksi, raivokkaaksi, ahdistuneeksi, 

puolueelliseksi, vahingoniloiseksi ja vihaiseksi.  

 

”Ilmapiiri kotona kun isä ja äiti asuivat yhdessä oli aika synkkää, Kun Juuli 
muutti äidin kanssa asumaan ja veli jäi isän luokse, niin silloin heillä oli ihan 
hauskaa.  Isä ei paljoa naura, eikä sen kanssa ollut kiva tehdä mitään ja oli 
harvinaista jos se nauroi.  Sen jälkeen kun isä leikattiin ensimmäisen kerran, 
hän muuttui kokonaan. Isä synkistyi ja oli enemmän vihainen ja huusi 
enemmän.” –Juuli- tuettava 

 

Tutkimukseen osallistuneiden ihmisten kohdalla yhdeksän kymmenestä puhui isän 

merkityksestä perheen ilmapiiriin kielteisesti vaikuttaneena tekijänä. Osalla oli 

kysymys alkoholismista tai uskottomuudesta, mutta merkittävää oli kuitenkin, että 

kuudella isällä kymmenestä oli jokin sairaus. Tukihenkilöiden isät olivat 

pääsääntöisesti sodan käyneitä miehiä ja heillä oli rintamalta saatu, usein aivoihin 

liittyvä vaurio. Tuettavien kohdalla sairaudet liittyivät aivojen verenkiertohäiriöihin, 

aivoveritulppaan ja alkoholismiin. 

 
”Isä oli ilkeä ja halusi aiheuttaa mielipahaa, esim. kun sisaret tulivat lapsineen 
kylään oli isä varannut karkkia, mutta antoi niitä vain kulloinkin valitsemilleen 
”lempilapsille” Toiset sitten katselivat vierestä. Isällä oli aina tapana kehua 
joko toisia sisaruksia (jotka eivät olleet paikalla) tai sitten jotain tutun lapsia ja 
samalla piti kertoa kuinka epäonnistunut oma lapsi oli. Äiti oli valinnut 
itselleen martyyrin roolin ja opetti lapsille jo pieninä, että mykkäkoulu oli se 
asia joka isää eniten ärsytti. Keskenään he eivät kommunikoineet kuin joka 
päiväiset asiat, kotona ei naurettu, paitsi vahingonilosta. Leena oli todella 
kateellinen katsoessaan naapurin perheen vanhempien suukottelua ja hellää 
koskettelua ja oikeastaan vasta siinä vaiheessa huomasi, että perheestä puuttui 
jotain. ”-Leena- tukihenkilö 
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Kertomusten pohjalta näyttää siltä, että äidin rooli on ollut perheen koossapitäjän, 

arjen sankarin rooli. Äiti koetaan kertomuksissa läheisenä, rakkaana ja  ymmärtävänä. 

Äiti on selviytynyt omalla tavallaan vaikean aviomiehen rinnalla. Tukihenkilöt tai 

tuettavat eivät kerro äidistään negatiivisia piirteitä, ainoa mitä he kommentoivat on, 

että äiti ei riittävästi asettunut vastustamaan isää tai puolustamaan lapsiaan. Äitiä 

arvostellaan vain hänen käyttäytymisestään suhteessa isään, hän käy mykkäkoulua 

isän kanssa tai ei puolusta lapsiaan isää vastaan.  

”Pieni tyttö muistaa, kuinka isä oli ankara, kaikki pelkäsivät sitä miestä, 
naapuritkin ja sukulaiset. Oli ankara kuri ja selkäsaunat. Eniten hän kärsi isän 
aiheuttamasta häpeästä, kun isä riiteli naapureiden kanssa ja sukulaiset 
katkaisivat välinsä eikä tiennyt kenen kanssa olisi kaveerannut, isä ei laskenut 
kavereita kylään, aina piti mennä itse muualle, eikä isä antanut rahaa suksiin, 
eikä luistimiin eikä juuri mihinkään. Sitten murrosikäisenä tyttö sai kuulla 
ulkonäössään olevan niin paljon vikoja, että miehen saanti on aivan mahdoton 
ajatus. Kyllä mullakin oli jossain kohtaa äitii kohtaan sellainen kiukku, kun se 
ei puolustanut meitä mitenkään ja antoi kaiken tapahtua.”- Sisko - tukihenkilö  

 

Perheen vuorovaikutusilmapiiriin vaikuttaa se, miten asioita voidaan käsitellä perheen 

kesken. Puhutaanko perheessä kaikista elämään liittyvistä asioista avoimesti vai 

salataanko asioita lapsilta. Perheen ilmapiiri voi olla erittäin ahdistava ja tämä 

heijastuu lapseen. Voisikin sanoa, että suurimmalla osalla tuettavista on hankaluuksia 

nimenomaan perheen vuorovaikutusilmapiirin takia ja harhaisesti luullaan, että lapset 

eivät ymmärrä, että jotakin on pielessä.  Sisarusten välisiin riitoihin ja kiusaamiseen ei 

juuri puututa vaikka nekin voivat osaltaan vaikuttaa huomattavasti itsetunnon 

kehittymiseen.  

 
3.2.2  Vanhempien avioero 

 

Avioeroperheet, yksinhuoltajat ja uusperheet ovat osa nykyistä kulttuuria, eikä näihin 

ilmiöihin enää liitetä poikkeavuuden leimaa. Avioero on kuitenkin lapselle hyvin 

vaikea ja ahdistava kokemus, josta aiheutuu lapsessa vihan, hämmennyksen ja 

epätoivon tunteita. Lukuisissa tutkimuksissa on avioeron todettu aiheuttaneen  

negatiivisia vaikutuksia lapsen kognitiivisiin kykyihin, käyttäytymiseen ja 

psykofyysiseen hyvinvointiin.  Avioerojen määrä on lisääntynyt neljässäkymmenessä 

vuodessa lähes nelinkertaiseksi ja tilastoissa näkymätön avoliittojen eronneisuus on 

lähes kaksinkertainen verrattuna avioliittojen eronneisuuteen. Suomessa vuonna 2001 
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n. 13.500 avioparia erosi ja vuosittain n. 30.000 lasta joutuu käymään läpi 

vanhempiensa avioeron. (Avioerot 1960-2001; Stakes) Avioeroa seuraavat lukuisat 

perhe-elämänmuutokset aiheuttavat eräänlaisen ketjureaktion. Perheen jäseniin 

kohdistuu voimakasta stressiä, perheen tasapaino horjuu ja syntyy paineita uusiin 

järjestelyihin. Perheyksikön tasapainotilan horjuminen alkaa jo paljon ennen 

avioeropapereiden allekirjoittamista ja kestää vielä pitkään sen jälkeen. Perheen 

hajoaminen vaikuttaa toimimiseen monella eri tasolla, tunnetaso, taloudellinen taso, 

juridinen taso, fyysinen taso, seksuaalinen taso, tunnetaso, roolitaso, sosiaalinen taso, 

vanhemmuuden taso. Näillä kaikilla tasoilla perheen jäsenet sopeutuvat omaa tahtiaan 

ja omalla tavallaan. Avioeron tuoma henkinen stressi syntyy menetyksen ja 

muutoksen kohtaamisesta. Lasten kannalta tilanne on erityisen huolestuttava, koska 

tärkeimmät lasta koskevat päätökset tehdään avioerokriisin kulminaatiopisteessä. Se 

on erittäin huono ajankohta, koska kyky tehdä päätöksiä on silloin henkisten paineiden 

vuoksi vääristynyt. Perheen hajoaminen voi siis riistää vanhemmilta suurimman osan 

heidän vanhemmuudestaan jos sopimukseen ei päästä ja huoltajuudesta päättää 

tuomioistuin. Aikuiset saattavat avioerosta jotakin hyötyäkin. He pääsevät eroon 

kiristyneestä ilmapiiristä, saavat lisää vapautta ja mahdollisuuden löytää sopivampi 

elinkumppani. Lapsilla on paljon menetettävää, mutta vähän saavutettavaa.  Monet 

lapset kokevat avuttomuutta, pessimismiä ja masennusta vanhempien erotessa. 

Vanhemmat ovat usein niin keskellä omaa kriisiään, että eivät huomaa lasten tarpeita. 

Lapset kokevat lojaalisuusongelmia suhteessa vanhempiinsa. Yksinhuoltajaperheissä 

poissa olevan huoltajan rooli voi jäädä pysyvästi täyttämättä, perheen elintaso voi 

laskea ja lapsen  koulumenestys heiketä ainakin väliaikaisesti. Monet tekijät voivat 

kärjistää lapsen vaikeuksia. Ristiriidat repivät lapsia sillä heillä  on luontainen 

perustarve pitää yllä suhdetta molempiin vanhempiinsa, vaikka heidän käytännössä  

usein oletetaan asettuvan jommankumman vanhemman puolelle. Lapsi kokee syvää 

surua, osattomaksi jäämisen tunteita, syyllisyyden tunteita tai vanhempiin kohdistuvaa 

epäsuoraa vihaa, joka kohdistuu ystäviin tai opettajiin. Kolmesta viiteen vuotta 

avioeron jälkeen tehdyt seurantatutkimukset osoittavat, että ns. ehjien perheiden ja ns. 

avioeroperheiden lasten välillä ei esiinny minkäänlaisia eroja oppimiskyvyn, 

oppimismotivaation, kouluun sopeutumisen tai rikollisen käyttäytymisen suhteen. 

Nämä havainnot johtavat kahteen päätelmään; avioero ei ole ainoa häiriöitä aiheuttava 

seikka lapsen elämässä, myös ehjän perheen lapsissa näkyy ahdistuksen merkkejä. 
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Toisaalta lapsi tarvitsee kolmesta viiteen vuoteen aikaa toipuakseen avioerosta. 

(Ayolan,O. 1997, 7-43) 

 
” Kun Mr X: n isä ja äiti erosivat,  niin oli eräs merkittävä tapahtuma, kun he 
menivät kyläilemään isän luo. Mr X, äiti ja veli menivät kylään ja isä olisi 
halunnut jommankumman pojista luokseen asumaan, kun tunsi itsensä niin 
yksinäiseksi. Isä olisi halunnut mieluummin Mr X:n, mutta äiti sanoi, että jos 
otat, otat kummatkin pojat. Isä tunsi itsensä yksinäiseksi. Erityisesti Mr X:n 
hän olisi  halunnut luokseen, mutta ei saanut.  Aika traagista oli nähdä, että isä 
itki.”K24 

 

3.2.3 Vanhemman sairastuminen 

 
Vanhemman sairastuminen tuottaa lapselle suurta ahdistusta, varsinkin, jos asioista ei 

kotona puhuta yhteisesti, eikä kerrota niistä tunteista, joita sairaus aikuiselle tuotaa. 

Toisen aviopuolison sairastuminen näyttää olevan myös toiselle puolisolle niin raskas 

kokemus, että tunteista kertominen on vaikeaa. Lapsi kuitenkin aistii ilmapiirin ja 

sairauden mukanaan tuoman kuolemanpelon, jota lapsen on usein vaikea käsittää ja 

käsitellä. Lapsi tuntuisi tarvitsevan erityisen paljon tukea lähiympäristöltään ja muilta 

aikuisilta toisen vanhemman sairastuttua vakavasti. Tutkimukseen osallistuneiden 

kertomuksissa kysymyksessä on kaikissa tapauksissa isän aivoihin liittyvä vamma tai 

vaurio; aivoveritulppa tai aivoverenvuoto. Tällainen sairaus aiheuttaa isän 

käyttäytymisessä sellaisia muutoksia, joita lapsen on vaikea ymmärtää tai tulkita. 

Sama ilmiö liittynee niihin tilanteisiin, joissa vanhemman mieli sairastuu. Lasta ei 

usein osata huomioida näissäkään tilanteissa, vaan aikuisten koko huomio menee 

omaan selviytymiseen. 

 
  

”Ilmapiiri kotona 13- vuotiaana muuttui, isä sairastui aivoveritulppaan. 
Sairastuminen muutti kokonaan perheen ilmapiirin. Kerttu ei tiennyt silloin  
miten paljon se häneen vaikutti. Hän ei kertonut koulussakaan, että näin oli 
tapahtunut. Hän jatkoi, kuten kaiken olisi pitänytkin tapahtua ja jatkoi vain 
elämäänsä. Ennen kuin hän  tiesi isänsä sairaudesta, isää huimasi, tämä ei 
muistanut miten isän  vanhemmille ajettiin autolla, päätä särki ja 
terveyskeskuksessa luultiin, että isä oli juovuksissa. Kerttu ei muista miten ne 
saivat selville, mikä  isällä oli.  Kerttu etääntyi vanhemmistaan, oli kotona 
omissa oloissaan, ei paljon jutellut vanhempien kanssa. Illalla nukkumaan 
mennessä hän  purki pahaa oloaan ja jutteli pehmoleluille ja sai siitä  uutta 
voimaa seuraavalle päivälle. … Isä sairastui taas Kertun 
lähihoitajakoulutuksen alussa uudestaan ja kohtaus oli vielä pahempi, kuin 
aikaisemmin. … Isä käyttäytyi erilailla miten yleensä käyttäytyi. Isä ei enää 
hallinnut voimankäyttöään. Kun Kerttu oli pienenä esim. vääntänyt hänen 
kanssaan kättä, isä ei enää hallinnut voimiaan, vaan puristi liian kovaa, eikä 
enää tehnyt mieli olla isän lähelläkään. Isästä tuli paljon herkempikin, hän oli 
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kovin herkkä ja itki helposti. Hän ei halunnut itkeä kasvotusten vaan sulkeutui 
isän makuuhuoneeseen. Kun Kerttu meni kerran leikilläni haukkumaan häntä, 
niin isä pahoitti mielensä siitä mitä Kerttu hänelle sanoi, vaikka Kerttu ei 
tarkoittanut mitään pahaa, halusi vaan purkaa omaa pahaa oloaan. Isä  oli 
sairas, eikä Kerttu oikein hyväksynyt sitä, että hän oli sairas ja siis tavallaan 
purki häneen pahaa oloa. ” – Kerttu - tuettava 
 
 

3.2.4  Hylkäämisen kokemukset 

 
Michelle Borban (2001) itsetuntoteorian mukaan lapsen itsetunto rakentuu 

turvallisuudentunteen varaan. Turvallisuuteen liittyvät turvalliset ihmissuhteet, se, että 

lapsi tietää mitä häneltä odotetaan, ja että hänestä välitetään ja huolehditaan. Lapselle 

tulee myös asettaa selkeät rajat ja säännöt, joita hänen tulee noudattaa. Turvallisten 

ihmissuhteiden myötä lapsi luo kuvaa itsestään, rooleistaan, ominaisuuksistaan  ja 

omasta yksilöllisyydestään. Lapsella on tarve kuulua johonkin ryhmään, olla siinä 

ryhmässä hyväksytty, tarpeellinen ja rakastettu omana itsenään. Läheiset aikuiset 

toimivat lapselle peileinä, joiden avulla lapsi rakentaa käsitystä itsestään. 

Turvattomuuden tunnetta lisää se, että lapsi ei oikein tiedä mitä häneltä odotetaan, tai 

vanhempien odotukset ovat ylisuuria ja kohtuuttomia ja lapsi kokee ettei hänestä 

välitetä.  Lapselle peileinä toimivat aikuiset voivat myös olla vääristäviä peilejä, joista 

heijastuu takaisin ”vääristyneitä” viestejä. Lapsi ei pysty muodostamaan realistista, 

oikeaa käsitystä itsestään. Mikäli lapsella ei ole selkeitä rajoja, hän hakee niitä niin 

kauan, että ne löytyvät. Erityisen kohtalokasta lapsille ja nuorille on tietenkin  se, että 

vanhemmat hylkäävät lapsensa. Hylkääminen voi olla fyysistä, kun lapsi 

huostaanotetaan vanhemmiltaan ja sijoitetaan pois kotoaan muualla kasvatettavaksi, 

mutta myös henkinen hylkääminen koskee lapseen paljon. Hylkäämisen kokemukset 

murentavat perusturvallisuuden tunnetta, joka on lapsen itsetunnon ja identiteetin 

kehittymisen peruspilari. (Borba 2001 luentomuistiinpanot)  

” Hänelle sanottiin, et mennään vaan käymään siellä, mutsi vei hänet sinne ja 
itki niikun. Mut hänet hylättiin sinne, sit tulivat hoitajat ja ne sanoi et äiti lähti. 
Ja Smiidu sanoi siihen, et ei voi olla mahdollista, he tulivat vaan käymään 
siellä. Smiidu oli siitä ihan paskana, kävi ekan luokan siinä ja se oli just 
sellaista kun lastenkodista käy koulua, aikamoista koulukiusaamista ja 
sellaista.”M22 

 

Kertomuksissa näkyvät selvästi kiintymyssuhteiden ongelmat.  Ainsworthin (mm. 

1983) luokituksessa  vastustavassa kiintymyssuhteessa lapsi pyrkii varmistamaan 

läheisyyden voimakkaalla tunneilmaisulla, esim. itkulla, mutta äidin reagoiminen ei 

ole varmaa eikä ennustettavissa. Lapsi ei saa kaipaamaansa lohdutusta äidiltään. Näin 
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hän on jatkuvasti huomiota vailla, liioittelee tunneilmaisujaan, ei pysty itse 

säätelemään tunteitaan. Vastustavat lapset ovat samanaikaisesti sekä uhkarohkeita että 

pelokkaita.  

”Oli kauhea ikävä oikeaa äitiä ja isää ja samalla oli semmoista vihaa. … … 13-14-
vuotiaana Smiidulle rupes tuleen sellainen olo, että se halus lähtee helvettiin 
sijaisperheestä, karkaili ja teki rikoksia ja sellaista.”-Smiidu-tuettava 

 

Crittenden lisäsi kiintymysluokitteluun välttelevä-vastustava- ryhmän. Tällaisen 

lapsen ongelmat muistuttavat sekä välttelevän että vastustavan kiintymyssuhteen 

piirteitä. Erotilanteen jälkeen lapsella ilmenee sekä välttelyä, että kieltäytymistä. 

Tähän luokkaan kuuluvat kaltoin kohdellut lapset, joiden kiintymyssuhde on 

hajallaan, ajatukset ja tunteet integroitumattomia. Lapsi on turvaton eikä pysty 

luottamaan omiin tunteisiinsa, koska niiden mukaan toimiessa palaute on rankaisevaa  

ja epäjohdonmukaista. Rankaisun pelossa lapsella on tarve miellyttää äitiänsä ja hän 

on näennäisesti yhteistyökykyinen. Hän on kuitenkin pakotettu toimimaan vastoin 

omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Vuorovaikutukselle tyypillistä on läheisyyden puute. 

(Janhunen 1998, 25) Lapsi yrittää usein miellyttää vanhempiaan niin kovasti, että hän 

herkistyy kaikkien ihmisten mielialoille ja oppii vähitellen toimimaan kaikkien 

miellyttämiseksi. Näin käy usein varsinkin tytöille. Toisinaan pienet tytöt näyttävät 

olevan valmiita tekemään lähes mitä vaan saadakseen huomiota ja aikuisen 

hyväksyntää. 

 

M: ”Pienenä Moona oli kova piilottamaan tavaroita. Kerran hän piilotti 
tädinkamman kirjahyllyn taakse, joskus hän piilotti kuulema myös rahaa mutta 
ei muista siitä mitään. Hän kerjäsi toiminnallaan huomioita erityisesti 
vanhemmiltaan. Moonalla on kolme sisarusta kaksi vanhempaa veljeä ja 
pikkusisko.  Veljet veivät vanhempien huomion. Toinen veljistä osaa piirtää tosi 
hyvin ja sai siksi paljon huomiota. Tavaroiden piilottaminen toi jonkinlaista 
mielihyvää. … Moona kävi äitiä ilahduttaakseen keräämässä kukkia naapurin 
kukkapenkistä. Kukat olivat sellaisia, joita ei löytynyt omasta kukkapenkistä. 
Äiti ei oikeastaan ollut vihainen eikä iloinen asiasta. Moona olisi odottanut, 
että äiti olisi ollut iloinen.” – Moona- tuettava 
 
”Äiti piti Kerttua tyhmänä kun hän toi aina huonoja numeroita ala-asteelta. 
Kerttu itsekin  itse asiassa ala-asteella ihmetteli sitä miksi hän sai aina 
huonoja numeroita. Hän oli itsekin pahoillaan,  kun ei voinut tuoda 
vanhemmilleen iloa, ja tuoda hyviä numeroita kotiin.”Kerttu-tuettava 
 
 

Erityisen suuren traumaattisen kokemuksen lapselle tuottaa jos hän joutuu 

vanhempien hylkäämäksi siten, että hänet joko huostaanotetaan laitokseen tai 

sijoitetaan toiseen perheeseen. Lapsi kokee, että vanhempi hylkää hänet vaikka tämä 
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olisi aivan kyvytön tahansa huolehtimaan lapsestaan. Lapsi ymmärtää usein 

myöhemmin, että muita mahdollisuuksia ei ole ollut, mutta siinä 

huostaanottotilanteessa lasten vanhempien läsnäolo olisi erityisen tärkeää. 

Hylkäämisen kokemukset, varsinkin, jos ne toistuvat lapsen elämässä usein johtavat 

siihen, että  nuori menettää luottamuksensa  ihmisiin ja elämään ja  koettelee rajojaan 

kaiken aikaa. Turvallisten rajojen on löydyttävä jossakin vaiheessa. 

 
” Sijaismutsi vei hänet ja sanoi taas, että mennään vaan käymään. Sit lyötiin 
ovet lukkoon, sit hän olin tosi vihainen kaikille, tuli itsetuho. Hän rupes 
semmoiseen seuraan, että siellä meni pilvi, piri, kalja ja kaikki, butaanii….Sit 
aina otettiin seula jos huomattiin että oli sekaisin ( tämä tapahtui 
nuorisopolilla, jossa Smiidu oli 1,5 vuotta) 15-vuotiaana hän tuli takaisin 
sijaiskotiin. Sama ralli jatkui pilvenpolttelu,  ja viha. Jumalauta, että mut 
petettiin taas.”M22 
 
” Sit hän oli 20-vuotiaaks siellä Lopella ja sit hänet ohjattiin Lohjalle 
Kokkokallioon. Siellä hän oli hetkenaikaa, muutaman kuukauden ja tuli pieni 
preikki, Kokkokalliossa hän poltteli vaan pilvee. Sit Kokkokallio ei enää 
huolinu ja jälleen kerran hänet petettiin ja  hänet ohjattiin Virkkalaan 
hostelliin. Ensin mietittiin matkustajakotia. Siellä hän oli sitten hostellissa ja 
alkoi taas suonensisäinen kun hän oli aivan yksinään ilman ketään.”M22 

 

3.2.5 Sisarusten vaikutus 

 
Perheen sisarukset voivat myös olla melko raakoja toisiaan kohtaan. Sisarusten välisiä 

ristiriitoja harvoin käsitellään perheissä ja ne nähdään eräänlaisena ”sisarrakkautena”, 

eikä asioihin puututa perheen sisällä. Tukihenkilöiden tarinoissa yhdellä oli 

kokemuksia sisarusten välisestä kiusaamisesta. Tuettavien tarinoissa sisarusten välistä 

kiusaamista oli kahdella nuorella. 

 
”Veljeä piti kurittaa ja pysäyttää, rajoja…Kuin elohopeaa suonissa. Jos ja kun 
isä kuritti häntä niin Jyrki sai maistaa koston. Koira kissaa-kissa hiiri-hiirtä-
teoria. Hänestä tulikin jengiläinen ja jonkinlainen pikkurikollinen. 
Kapinallinen, uhoava, jotenkin sairaasti huutaen julki omaa läsnäoloansa ja 
olemassaoloaan. Vaikeaa on tarkasti määritellä miten he olivat niin erilaisia. 
Hän alkoholisoitui jo 17-vuotiaana.  … hän tuli jopa Jyrkin ja hänen 
kavereittesai seuraan kiusatakseen ja kääntämään kavereita Jyrkiä vastaan. 
Yritti jopa saada aikaan tappelun minun ja parhaan kaverini kanssa! Kuin 
rauhaton ja ilkeä sielu, milloin missäkin.” –Jyrki- tukihenkilö 
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3.2.6 Lapsen odotukset 

  

Vanhempien tehtävä on suojella lasten turvallista varttumista. Sen vuoksi lapsille eivät 

kuulu vanhempien parisuhdeongelmat, esimerkiksi uskottomuuden aiheuttamat riidat. 

Nämä ovat aikuisten asioita. Silloin kun uhat ovat mahdollisia, mutta eivät ole vielä 

toteutuneet, on paras siis antaa lasten nauttia lapsuudestaan. Lasten rasittaminen 

pahimmilla mahdollisilla vaihtoehdoilla ennen aikojaan on tarpeetonta.   Lapset 

näyttävät kuitenkin odottavan, että heille kerrottaisiin perheen ilmapiiriin, isän 

sairastumiseen tai vanhempien avioeroon liittyvistä asioista 

 totuudenmukaisesti. Lapsi näyttää odottavan, että joku kertoo hänelle, että ei ole 

mitään hätää ja että hänestä pidetään joka tapauksessa huolta. Tutkimuksessa yksi äiti 

kertoi isän sairaudesta kuraattorille, joka sitten jutteli tytön kanssa. Tärkeää on, että 

joku puhuu ja juttelee. 

”Heti kun koulukuraattori sanoi asian oli itku tulossa. Siinä tilanteessa olisi 
pitänyt kertoa siitäkin, että oli paha olla koulussakin. Kerttu pelkäsi, että se 
olisi  juoruamista ja kertoi enemmän isän sairaudesta.”. – Kerttu- tuettava 

 

Lapsi ei ole osapuoli vanhempiensa ongelmissa eikä häntä tule vetää niihin mukaan. 

Monissa raskaissa elämäntilanteissa vanhemmat joutuvat pohtimaan, kertoako asia 

lapselle vai ei. Tällöin on syytä miettiä, helpottaako kertominen lapsen oloa vai ei. Jos 

asian tietäminen helpottaa lapsen oloa, se kannattaisi mielestäni kertoa. Vanhemman 

ei tule kuitenkaan kertoa lapselle asioita vain purkaakseen omaa ahdistustaan. Siihen 

hänen tulee etsiä aikuinen kuulija: puoliso, sukulainen, ystävä tai ammattiauttaja. 

 

3.3  VIINA, HUUMEET JA VÄKIVALTA 

 

Suomessa ainakin 250 000-300 000 ihmistä käyttää päihteitä niin, että siitä on 

toistuvaa haittaa. Ongelman laajuudesta ei ole luotettavaa tietoa, mutta on päädytty 

arvioon, että joka kymmenennessä perheessä jompikumpi vanhemmista tai molemmat 

käyttävät alkoholia siinä määrin, että voidaan puhua alkoholistivanhemmista.   

 

Stakesin tilaston mukaan terveyskeskuslääkärit kohtaavat vuosittain n. 70% alueensa 

väestöstä. Arviolta n. 10–15% aikuisväestöstä käyttää alkoholia niin runsaasti, että 

kulutus aiheuttaa oireita tai vaarantaa terveyden. Tämä tarkoittaa, että yhden lääkärin 
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väestöalueella (n. 2500 henkilöä) olisi parisen sataa kahdeksantoista vuotta täyttänyttä 

suurkuluttajaa. Tämän laskelman pohjalta arvioksi saadaan että Suomessa n. 400.000 

ihmistä käyttää alkoholia niin runsaasti, että se aiheuttaa oireita tai vaarantaa 

terveyden.  (Stakes, ehkäisevä päihdetyö 2004) Tilastot antavat vähän eri arvioita 

lasten vanhempien alkoholinkäytöstä, mutta se on joka tapauksessa runsasta. 

Alkoholin käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat merkittävästi vaikuttamassa lasten 

ja nuorten hyvinvointiin. Alkoholismin vaikutukset perheen lapsiin voidaan jakaa 

alkoholistin peruspersoonallisuudesta johtuviin vaikeuksiin ja alkoholin väärinkäytön 

aiheuttamiin vaikeuksiin perhe-elämässä. Lapset voivat unohtua ja sukupolvien rajat 

hämärtyä, jolloin lapset joutuvat ottamaan liikaa vastuuta perheessä. Lapset ovat hyvin 

lojaaleja vanhemmilleen ja saattavat kantaa suuren taakan koko perheen 

hyvinvoinnista. Alkoholistin lapsen on myös usein vaikea rakentaa omaa 

identiteettiään, koska häneltä puuttuu oikeanlainen aikuisen malli. Alkoholismi 

aiheuttaa taloudellista ahdinkoa, sosiaalista eristäytymistä ja psykologista 

turvattomuutta. Toisaalta osa lapsista selviytyy hyvin näissäkin olosuhteissa. (Koski 

1982, 10-13) 

 

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus lisääntyi voimakkaasti  vuoden 2004 ensimmäisen 

puolivuotiskauden aikana. Kulutuksen lisäys oli tammi-kesäkuussa 7,6 prosenttia 

edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkoholin vähittäismyynti kasvoi 

noin 10 prosenttia. Alkoholin kulutuksen kasvu näkyy myös alkoholihaitoissa. Poliisin 

tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä oli kasvanut alkuvuonna 2004. 

Pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa noin viisi prosenttia siten, että 

törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät vajaalla 15 ja pahoinpitelyt noin 10 prosentilla.  

(Stakes – uutiset 12.10.2004) 

 

1969 Kanadassa Margaret Cork haastatteli 115 koululaista, joiden kotona ainakin 

toinen vanhemmista oli alkoholisti. Kaikki lapset kokivat vanhempien juomisen 

haittaavan heidän elämäänsä: koulutyö oli häiriintynyt 54 lapsella, 111 koki 

ulkopuoliset suhteet häiriintyneiksi. Suuri osa kokee itsensä erilaiseksi ja on yleensä 

ahdistunut ja peloissaan tulevaisuuden suhteen. Monet nuorimmista lapsista pitivät 

koulusta, koska koulussa sai olla rauhassa. Mitä varttuneemmista lapsista oli kyse, sitä 

enemmän ilmeni keskittymisvaikeuksia. Eniten lapset pelkäsivät kotona juomiseen 

liittyviä toistuvia riitoja. (Siljander,P. 1996, 21)  
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Tutkimukseen osallistuneista aikuisista tukihenkilöistä kaikkien taustalta löytyi 

alkoholismia sairastava läheinen tai läheisiä; kyseessä oli isä, äiti, isoisä, äidinisästä,  

veli  tai aviomies.  

”siis teillä on aika monella  kokemuksia alkoholismista, joko isä, äidin, veljen 
tai aviopuolison alkoholismista, ymmärsin, että kaikilla muilla paitsi Leenalla  
ja Annikalla. Leena: Ei olihan isä alkoholisti, rapajuoppo, äiti esitti marttyyria 
ja asiasta ei kotona puhuttu. Annika: On se minullekin tuttu asia,  koska äidin 
isä oli ihan täysjuoppo ja äiti kärsi asiasta. Äidinäiti elätti perheen ja isoisä 
ryyppäsi kaikki rahat.” (keskustelumuistiinpanot….) 
 

Tukihenkilöiden kohdalla kyseessä on ollut humalahakuinen alkoholin käyttö, johon 

saattoi liittyä juoppohulluuskohtauksia.  

 
Mamba: Kyl hänkin haavoittu, sitä viinaa ei ollu kauheen paljon, mut sit ne 
keitti isäkin teki kiljua ja kaikkee tommosta ja kai se on sukurasitus vähän ollu 
se viinankäyttö, niin mulla, kun äidillä ja isällä ja isoisällä. Semmosii 
lapsuuden muistoja sellasii vähän negatiivisii, kun isoisällä oli pitkä putki niin 
sit se sai semmosii juoppohulluus kohtauksia. Ajoi porukat pihalle välillä. 
 

 

Nuorten tuettavien vanhempien kohdalla voidaan puhua alkoholin ja lääkkeiden tai 

alkoholin ja huumeiden sekakäytöstä. Sekakäytöstä puhuu kaksi nuorta. Näiden 

nuorten vanhemmat/vanhempi käyttävät alkoholia runsaasti, juominen on 

humalahakuista ja sitä esiintyy usein yhdessä lääkkeiden tai huumeiden kanssa.   

 

” Se kaikki alkoi siitä, että Smiidun mutsi ja faija ryyppäs ja mutsi veti piriä ja 
Smiidu huostaanotettiin lastenkotiin 6-vuotiaana. Hän oli lastenkodissa toista 
vuotta.”-Smiidu- tuettava 

 

Vanhempien asenne näyttäisi myös jotenkin muuttuneen. Vanhemmat eivät pyri 

olemaan esimerkkeinä lapsilleen, vaan viinaa ja lääkkeitä käytetään myös yhdessä 

lasten kanssa. 

 
”Tää on sitä paljon pidempi prosessi tää seuraava. 18-vuotiaana hän meni 
oikean isänsä luo Lopelle. Hän muutti sen luo ja he rupesivat ryyppäämään. 
Monta kuukautta he ryyppäsivät, se oli semmoista sekakäyttöö. Pappa kuoli ja 
silloin Smiidun isä otti  papan lääkkeet ja niitä ryynejä sitten kiskottiin oikein 
olan takaa. Sit tuli kaikki rikokset, kun Smiidu oli kamapäissään. .”-Smiidu- 
tuettava 
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3.3.1 Nuorten oma päihteiden käyttö 

  
Päihteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; alkoholiin, lääkkeisiin ja huumeisiin. 

Huumeet puolestaan voidaan jakaa huumausaineisiin, liuottimiin ja 

huumaustarkoituksessa käytettyihin lääkkeisiin. Suomalainen lainsäädäntö määrittelee 

huumausaineet tiukasti ja laissa on kielletty huumausaineiden käyttö, hallussapito ja 

kauppa. Laillisista huumeista yleisin on alkoholi, yleisimpinä päihteinä käytettäviä 

lääkeryhmiä ovat psyykenlääkkeisiin kuuluvat bentsodiatsepiinit ja barbituraatit, joita 

käytetään niiden keskushermostoa lamaannuttavan vaikutuksen vuoksi.  LSD eli d-

lysergidihapon dietyyliamidi on voimakkain tunnettu aistiharhoja aiheuttava aine. Se 

aiheuttaa myös mielialanvaihteluja ja todellisuudentajun katoamista.  

Pitkäaikaisvaikutuksia ovat psykoosit, depressio ja impulsiivinen hallitsematon käytös 

sekä paranoia ja flashbackit. (Ahtiala & Ruohonen 1998, 96-127) 

 

Tämän tutkimuksen valossa nuorten oma alkoholin ja päihteiden  käyttö näyttää 

varhaistuneen ja  lisääntyneen ja siihen liittyy nykyisin myös erilaisten päihteiden ja 

huumeiden  sekakäyttöä. Stakesin tutkimuksen valossa nuorten huumeiden käyttö ei 

kuitenkaan näyttäisi lisääntyneen, mutta humalahakuisuus sen sijaan on kasvanut. 

Tukihenkilöistä kukaan ei kertonut vielä alle kaksikymmentävuotiaana käyttäneensä 

alkoholia. Tuettavista kolme kertoi käyttäneensä alkoholia ja kaksi näistä sen lisäksi 

myös huumeita ja lääkkeitä. Kertomukset antavat varsin lohduttoman kuvan 

päihteiden käytöstä. Nuori saattaa ajautua sekakäyttäjäksi jopa ilman omaa syytään, 

kuten tähän tutkimukseen osallistuneen Mister-X:n tapauksessa,  jossa tilapäinen 

tyttöystävä laittoi  LSD:tä hänen lasiinsa laivamatkalla.  

” Eräs merkittävä kokemus oli, kun Mr X oli lähdössä isänsä luokse 
Tampereelle viikonlopuksi, mutta samaan aikaan yksi kaveri pyysi, että hän 
lähtisi laivalle. Laivalla  tuli pari likkaa, jotka tuli pokkaamaan hänet  ja hänen 
kaverinsa. Mr X ei  ollut silleen juonut jaloviinoja ja tuli saman tien hirveeseen 
humalaan. Mr X :llä meni muisti ja kaveri vaan kertoi sitten, mitä oli 
tapahtunut. Se oli silleen, että LSD:tä oli ollut tarjolla ja kaveri sanoi, että se 
oli kysyny ottaako Mr X . Hän ei  olis ottanut selvin päin, mut kun hänellä oli 
katkennut filmi ja hän oli ollut aika pahasti lärvit, niin hän otti, kun kaverikin 
otti. Se oli aikamoinen lataus, se muija, jonka vierestä Mr X heräsi  sanoi, että 
se pisti hänelle vähän jekkuu.  Seuraavana päivänä hän meni laivan kannelle ja 
meinasi hypätä. Sen jälkeen hän alkoi kuulla ääniä radiosta puhuttiin hänelle 
ja elämä oli yhtä sekoilua sen laivareissun jälkeen. Hän alkoi luulla, että hänen 
äitinsä  on hänen  vaimonsa ja veli on poikansa. Lopuksi hän sanoi  mutsilleen, 
että hänellä on niin paha olla, että hän tarvitsee apua. Äiti sanoi isäpuolelle, 
että Mr X on nyt niin pahassa kunnossa ja hänet vietiin Peijas –Rekolan 
sairaalaan. …  Loppujen lopuksi, kun ne oli laittanut hänet  yhteen huoneeseen 
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ja hän oli noussut sängystä ja ottanut partaveitsen ja leikannut ranteeseensa, 
sairaalan henkilökunta katsoi, että hän oli vaarallinen itselleen, eikä hän  
muista niistä ajoista yhtään mitään. Sairaalan väki  laittoi hänet  lepariehin 
(lepositeisiin) ja ne  laitto hänelle  hirveen lääkityksen päälle  ja se aiheutti 
hänelle vielä vaikeita kramppeja kehoon.  Ne pisti hänet  eristysselliinkin aina 
välillä Hän käyttää nyt  Zypreksaa. Ei hänellä  mitään sktisofreniaa ole eikä 
ole ollut, vaan hän oli vaan LSD:n yliannostuksesta ihan sekaisin. Siitä LSD-
matkasta voi vuosienkin jälkeen tulla flashbackejä. Hän syö nyt lääkkeitä,  ettei 
siitä matkasta tule mitään takautumia.”- Mister X- tuettava 

 

LSD- matka voi kestää kuitenkin kauan, joskus jopa koko elämän. Vaikka nuoret 

käyttäisivät ns. mietoja huumeita, kuten kannabista, huumeen käytön johdosta heidän 

elämänsä ikään kuin hidastuu. Asioita jää käsittelemättä ja ymmärtämättä ja  käyttäjät 

saattavat olla vielä 25-30 -vuotiaina varsin lapsellisia eivätkä selviä itsenäisesti 

arkipäivän asioista. Huumeiden käyttö on tukihenkilötoiminnan näkökulmasta 

katsottuna selvästi lisääntynyt. Tukihenkilöpyyntöjä huumeiden käyttäjille oli vuonna 

2002 kolme, vuonna 2004 oli solmittuja tukisuhteita huumeita käyttävien nuorten 

kanssa 9, osa näistä oli huumeita käyttäviä äitejä. Kun vuonna 2002 puhuttiin 

kaksoisdiagnoosi –potilaista, eli ihmisistä, joilla on sekä päihde-, että 

mielenterveysongelma, puhutaan nykyisin kolmoisdiagnoosi potilaista, jolloin näillä 

ihmisillä on lisäksi mielenterveysongelmien lisäksi päihteiden käytön myötä syntynyt 

jokin fyysinen sairaus tai vamma. 

 
” Hän sai Lopelta kämpän, kuin ihmeen kaupalla ja sossun tuella. Siellä alkoi 
heti suonensisäiset. Ekat ekstaasipillerit hän taisi niellä, mut sit tuli kaikki 
suonensisäiset; amfetamiinit, subut, kaikki putkeen. …  Yhtenä kauniina 
päivänä hän oli niin sekaisin, oli dopannut ihan jotain väärää kamaa, kaikki 
paikat oli turvonnu, eikä pystynyt kävelemään, hän ei tiennyt maailman 
menosta mitään, Hän yritti jotain piriä, mut mikään ei auttanut. Hänet ohjattiin 
aluesairaalaan. Hänessä oli bakteeri ja hänelle annettiin 1 vrk elinaikaa. 
Smiidu mietti, että ottakaa se bakteeri pois, mut bakteeria oli sen aivoissa 8 cm, 
puhekyky lähti siinä, ja sydämessä ja maksassa  ja joka puolella. Kirurgit 
ennustivat, että jos hän selvii leikkauksista hengissä niin se on ihme, mut että 
hän ei enää koskaan pysty puhumaan tai ymmärtämään puhetta.”- Smiidu- 
tuettava 

 

Smiidu ei vielä pysty lukemaan, eikä kirjoittamaan, mutta muuten hän on selvinnyt 

yllättävän hyvin kokemuksistaan. 

 

3.3.2 Alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvä väkivalta 

Erityisesti huumeiden käyttö näyttää tuovan tullessaan elämäntilanteita, joissa 

käytetään paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tukihenkilöt puhuvat kyllä viinan 
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käyttöön liittyvästä henkisestä väkivallasta, mutta eivät puhu puukotuksista, tapoista, 

uhkailusta tai murhista tai vakavista alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuneista 

kolareista, jotka nuorten kokemuksissa näyttävät nykyisin liittyvän päihteiden 

käyttöön. 

” Kaikist ikävin kokemus nuoruudessa oli puukotus. Se on aika pitkä stroori.  
Mr X oli velipuolensa kanssa ulkona,  he asuivat, hän  oli 15-vuotias, hänellä  
oli tyttöystävä ja velipuoli. Velipuolen kaveri, häntä vuotta vanhempi, tuli 
siihen ja Mr X:lle ja velipuolen kaverille  tuli sanaharkkaa ja Mr X heitti sitä 
minigolfpallolla päähän. Mr X sai tilanteen  hetkeksi rauhoitettua. Kaveri haki 
ruosteiset tikat ja alkoi heitteleen niillä. Kun Mr X sai sen kiinni se alkoi 
viskoon tikoilla. Mr X potkaisi sitä päähän ja löi nyrkillä ja kilahti niin pahasti, 
että  huusi perään että tapan sut. Isäpuoli oli ulkona ja kuuli kaiken. Kaveri oli  
nuorisokodista ja se soitti vähän ajan päästä ja sanoi, että pysy vain siellä ja 
sieltä tuli semmoinen karbaasi kaverin messissä ja se oli vetänyt jotakin 
amfetamiinia. Mr X tajusi, että ei mahda tolle kaverille enää mitään ja  lähti 
karkuun kämpille, mutta ovi oli kiinni. Se karbaasi  otti fileerausveitsen 
taskusta ja tikkas mua alaselkään. Kaveri, joka oli mukana  meni skokkiin eikä 
tajunnut lähteä pois. Toinen huusi vain, että  ”onks nyt siistiä onks nyt siistiä?” 
Sitten ne kaverit lähti siitä ja velipuoli soitti ambulanssin ja ne vei Mr X:n 
Hyksiin ja  siellä ne   tikkas selän ja sanoi, että  iskut olivat tuuman päässä 
keuhkoista. Mr X  käveli kävelykepeillä viikon pari eikä  pystynyt  edes 
soittamaan. Oli  hyvä tuuri, ettei tapauksesta  jäänyt pysyvää vammaa. Tunsin; 
en oikeastaan tuntenut pelkoakaan, epävarmuutta varmaan. En käyttänyt 
aineita silloin, tupakkaa poltin. Se kaveri, jonka kanssa Mr X oli reissussa 
laivalla kuoli myöhemmin, kun joku työnsi sen alas uimastadionin 
hyppytornista.”-Mister X - tuettava 

 
 

3.4   KOULUTUKSELLINEN SYRJÄYTYMINEN 

 

Koulutus on yksi keskeisimpiä sosiaalisia instituutioita, jonka kautta integroidutaan 

yhteiskuntaan.  Kasvatus on sekä sosialisaatiota, että vallitsevan kulttuurin ja 

yhteiskuntamuodon kritiikkiä. Jokaisen kansalaisen perusmääreisiin kuuluu koulu ja 

koulutus, joka ei ole vain yksilön oikeus, vaan myös yksilön  yhteiskunnallinen 

velvollisuus.  Suomessa 1970-luvun koulu-uudistuksessa koulutuksen rajat 

määriteltiin yhteiskuntapolitiikan kehyksessä. Tavoitteena oli  tasa-arvoisuus ja 

yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja edetä elämässä. Tasa-arvoideologiaan on 

kuitenkin kätketty yhdenmukaisuuden periaate. Keskinkertaisuus, samanlaisuus ja 

yhdenmukaisuus toimii vain  kuitenkin koulutettavan ryhmän keskivaiheilla,  reuna-

alueet ovat syrjäytymiselle alttiita. Suomalainen koulujärjestelmä on kyllä pyrkinyt 

vastaamaan tähän tuottamalla erityisjärjestelyitä, erityisluokkia ja erityiskouluja, 

joissa ongelmatapaukset on voitu hoitaa. Tällä hetkellä olisi tärkeää pohtia mitä on 
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oppimisen vapaus, erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen pedagogisessa ja 

koulutuspoliittisessa mielessä. (Siljander.P. 1996, 9-13)  

 

3.4.1 Koulun kulttuurit ja syrjäytyminen koulussa 

 

Koulun kulttuurilla tarkoitetaan niitä koulun arkielämän käytänteitä, jotka osaltaan 

aiheuttavat tai ylläpitävät joidenkin oppilaiden syrjäytymistä. Koulussa syrjäytymistä 

eivät aiheuta ainakaan yksinomaan kenenkään – opettajien, oppilaiden, vanhempien – 

tietoiset intentiot tai yksilön piirteet. Kyse on pikemminkin koulun kulttuurien 

tiedostamattomien merkitysrakenteiden, esim. ns. piilo-opetussuunnitelman 

vaikutuksesta. Koulun kulttuurin syvärakenteisiin sisältyy piirteitä, jotka estävät 

koulun julkilausutun tavoitteen ja  oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehityksen 

saavuttamista.(Siljander,P. 1996, 78)  

 

Usein kun puhutaan syrjäytymisestä peruskouluissa, tarkoitetaan koulun opettajien, 

opetussuunnitelmien ja virallisen koulukulttuurin näkökulmaa, jolla ilmiötä kuvataan 

ikään kuin objektiivisesti, ulkoapäin. Koulussa syrjäytymisellä tarkoitetaan tällöin 

oppilaan poikkeamista valtakulttuurin odotuksista ja hänen joutumistaan tämän 

poikkeavuuden vuoksi ainakin osittain koulun normaalitoiminnan ulkopuolelle. 

(Ulvinen 1993, 25)  

 

Normatiivisen  määritelmän mukaan koulussa syrjäytyjät voivat olla siis hyvinkin 

erilaisia oppilaita. Oleellista  on, että oppilas on poikkeava. Hänen kotitaustansa, 

persoonallisuuspiirteensä, kykynsä, lahjakkuutensa tms. tekijät eivät tuo hänelle 

edellytyksiä saavuttaa koulussa asetettuja käyttäytymis- tai oppimistavoitteita.  

 (Siljander,P. 1996, 78)  

 

Oppilaan ja koulun kulttuurien yhteentörmäyksessä on siis oleellista, että oppilaan 

edellytykset ja tarpeet ovat ristiriidassa koulussa oppilaaseen kohdistuvien odotusten  

ja koulun oppilaalle tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Jos kulttuurit poikkeavat 

rajusti toisistaan, on koululla  vain vähäiset mahdollisuudet onnistua julkilausuttujen 

tavoitteidensa, mm. oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittämisen, 

toteuttamisessa. Koulun epäonnistuminen merkitsee samalla oppilaan 

epäonnistumista. Tämän epäonnistumisen syy nähdään kuitenkin yksipuolisesti 
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oppilaassa. Oppilas luokitellaan poikkeavaksi ja kyvyttömäksi ns. normaaliin 

oppimiskäyttäytymiseen. (Silvennoinen 1992, 257-258)  

 

Koulussa syrjäytyjät tai syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat kuuluvat vetäytyjien tai 

aktiivisesti poikkeavien koulun vastustajien ryhmiin. Näille oppilaille yhteisenä 

piirteenä on erityisesti negatiivisesti värittynyt suhde kouluun.  (Siljander,P. 1996, 83)  

 

Nuoruus elämänvaiheena on hyvin syrjäytymisherkkää aikaa. Nykynuoren 

elämäntilanne on täysin toinen, kun vielä vähän aikaa sitten. Syrjäytymisvaara on  

nykyisessä yhteiskunnassa lisääntynyt. Nuoruuteen sisältyvät aikuistumisen prosessit 

ovat erillistyneet ja monimuotoistuneet. Koulutuksesta on tullut oma erillinen 

alueensa, joka on irtaantunut nuoren ydinperheestä ja toisaalta myös työelämästä. Jo 

peruskoulussa alkava kova kilpailu ei anna  mahdollisuuksia epäonnistumiselle. 

Epäonnistuminen on tullut seurauksiltaan entistä peruuttamattomammaksi. Nuori, joka 

persoonallisuutensa kehityksen, identiteettinsä rakentumisen hyvin herkässä vaiheessa 

kohtaa jatkuvia epäonnistumisia, saattaa menettää  uskon itseensä ja ajautua näin 

todelliseen syrjäytymisvaaraan. Tämän yksilön ja yhteiskunnan kannalta kielteisen 

prosessin  katkaisemiseksi on niin opetus-, kuntoutus- kuin järjestötoimessakin 

virinnyt hankkeita, joissa kehitetään uusia toimintatapoja syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten elämänhallinnan vahvistamiseksi. (Siljander,P. 1996, 112)  

 

3.4.2 Koulukiusaaminen 

  
 

Kiusaamisen tieteellinen tutkimus on lisääntynyt 1990-luvulla eri puolilla maailmaa. 

Tiedetään jo siitä, miten kiusaamisen kohteeksi joutuminen vaikuttaa ihmisen 

psyykkiseen hyvinvointiin ja on myös esimerkkejä siitä, miten traumaattiseksi ihmiset 

kiusaamisen kokevat. Omassa työssäni kohtaan ihmisiä, jotka ovat olleet 

koulukiusattuja tai joita kiusataan työssä. Kokemus kiusaamisesta aiheuttaa ihmisissä 

häpeää ja pelkoa. Kiusaamisesta on vaikea puhua kenenkään kanssa ja usein asian 

esille ottaminen vain lisää kiusaamista työssä ja koulussa. Kuitenkin se on ainoa 

vaihtoehto kiusaamisesta selviytymiseksi. Lapset ja nuoret tulevat erilaisten 

vertaisryhmien jäseniksi usein jo ennen kouluikää. Vertaisryhmä on lapsen 

kehittymiselle tärkeää ja hyvät suhteet muihin samanikäisiin lapsiin tarjoaa 

ympäristön, jossa lapsi voi kehittyä sosiaalisesti, emotionaalisesti, ja kognitiivisesti. 
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Ryhmissä opitaan sosiaalisia taitoja, empatiaa ja kykyä asettua toisen asemaan, 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Vertaisryhmissä herää myös monenlaisia tunteita, 

kuten vihamielisyyttä. Lapsi opettelee ryhmässä hallitsemaan ja ratkaisemaan 

ristiriitoja. Hyväksytyksi tuleminen omassa vertaisryhmässä on tärkeää jokaiselle ja 

sen on myös todettu ennakoivan hyvää mielenterveyttä.  Christina Salmivalli (1999) 

kertoo viidestä ryhmässä saavutetun sosiaalisen aseman tyypistä; suosituista, 

torjutuista, keskimääräisessä asemassa olevista, huomiotta jätetyistä ja ristiriitaisessa 

asemassa olevista lapsista. Suosittuihin lapsin kuuluu tutkimusten mukaan n. 10-15 % 

kaikista  peruskouluikäisistä lapsista ja suunnilleen yhtä moni tulee ryhmässään 

torjutuksi. Uudessakin ryhmässä lapsen sosiaalinen asema vakiintuu melko nopeasti, 

yleensä jo muutaman kerran tapaamisen jälkeen ja ensivaikutelma on lapsiryhmässä 

melko pysyvä. (Salmivalli 1999. 11-15) 

 

Suositut lapset ovat yleensä avuliaita, ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä, iän myötä 

myös urheilulliset saavutukset ja koulumenestys vaikuttavat siihen, miten suosittu 

lapsi on. Torjutuksi tulevat helposti puolestaan arat ja syrjäänvetäytyvät lapset ja 

toisaalta aggressiiviset lapset. Vertaissuhteet ovat siis merkittävä ympäristö 

sosiaalisen kompetenssin kehittymisessä. Näissä suhteissa torjutuksi tuleva lapsi 

saattaa jäädä vaille juuri niiden taitojen opettelua, joissa hänellä ennestäänkin on 

puutteita, ja joiden puuttuessa hänestä tulee entistä hyljeksitympi. (Salmivalli 1999, 

15-21) 

 

” Smiidu oli siitä ihan paskana, kävi ekan luokan siinä ja se oli just sellaista 
kun lastenkodista käy koulua, aikamoista koulukiusaamista ja sellaista. 8-
vuotiaana Smiidu adoptoitiin….Koulussa kiusattiin edelleen ja ihmeteltiin, 
miks on eri sukunimi kun vanhemmilla. 13-14-vuotiaana Smiidulle rupes tuleen 
sellainen olo, että se halus lähtee helvettiin sijaisperheestä, karkaili ja teki 
rikoksia ja sellaista.”-Smiidu-tuettava 

 

Kiusaaminen on aina aggressiivisen käyttäytymisen muoto, jolla on aivan tietyt 

ominaispiirteet. Aggressiivinen käyttäytyminen on puolestaan toimintaa, jonka 

tarkoituksena on vahingoittaa jotakuta fyysisesti tai psyykkisesti. Kiusaaja ei 

välttämättä aina kiusaamistilanteessa ole aggressiotilassa,- emotionaalisesti tai 

fyysisesti, vaan saattaa toimia harkitusti ja rauhallisesti. Kiusaaminen on sosiaalinen 

tilanne, jossa uhrilla ja kiusaajalla on yleensä pitkäaikainen suhde. Kiusaamiselle on 

tyypillistä, että se on toistuvaa, yhteen ja samaan henkilöön kohdistuvaa toista 
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vahingoittavaa käyttäytymistä, jossa vallitsee voimasuhteiden epätasapaino siten, että 

kiusattu on puolustuskyvytön kiusaajaan nähden. Tyypillistä kiusaamiselle on myös, 

että se tapahtuu yleensä ryhmässä ja perustuu ryhmän jäsenten välisiin sosiaalisiin 

suhteisiin. Kun kiusaaminen jatkuu pitkään kiusatusta oppilaasta tulee tavallaan koko 

ryhmän uhri ja häntä kohdellaan uhrina koko ajan. Tyttöjen ja poikien aggressiivisuus 

on erilaista. Aggressiivisen käyttäytymisen suorat strategiat ovat tyypillisempiä 

miehille ja pojille, kun taas manipulatiivinen, epäsuora aggressiivinen käyttäytyminen 

on tyypillisempää tytöille. Fyysisen väkivallan muodot ovat harvinaisia ja tavallisin 

kiusaamisen muoto sekä pojilla, että tytöillä on sanallinen haukkuminen, nimittely ja 

uhkailu. Tyttöjen kiusaaminen on usein selän takana puhumista, ryhmän ulkopuolelle 

jättämistä, syrjimistä, ja naurunalaiseksi tekemistä, kun taas pojille on tyypillisempää 

haukkuminen, töniminen, kaataminen, lyöminen ja potkiminen jne. Sanallinen 

kiusaaminen on erittäin traumaattista, koska se on luonteeltaan jatkuvaa ja 

systemaattista aggressiota ja  se tapahtuu lapselle tärkeässä vertaisryhmässä, jossa hän 

haluaisi tulla hyväksytyksi. (Salmivalli 1999, 20-38) 

  
Tuettavista neljä on ollut koulukiusaamisen uhri. Kiusaamisen kokemukset 

vaikuttavat nuoren elämään paljon, ne muokkaavat nuoren käsitystä itsestään ja 

kyvyistään eli vaikuttavat nuoren identiteetin ja itsetunnon kehittymiseen. Usein nuori 

kärsii kiusaamisen aiheuttamista traumoista pitkään. Kiusaaminen aiheuttaa pelkoa. 

 
”Yläasteella oli toinenkin murhe. Kerttu pelkäsi hänen luokallaan  olevaa 
tyttöporukkaa, joka ei  pitänyt Kertusta. Hän ei viihtynyt kotona eikä koulussa. 
Ei ollut turvapaikkaa, jossa olisi ollut hyvä olla. Tyttöporukka kohteli Kerttua 
muiden nähden tasavertaisena, mutta kun muut eivät kuulleet, he  sanoivat 
pahaa Kertusta ja hän tiesi, etteivät he pidä hänestä. Tytöt uhkasivat varastaa 
bussikortin jne. Kerttu piilotti  kortin verkkareiden taskuun liikuntatunneilla. 
Kaikkein eniten hän  pelkäsi liikunta tunteja, kun hän ei  pystynyt vartioimaan 
reppuaan.”Kerttu-tuettava 
 

 
Christina Salmivalli määrittelee kiusaamisen kirjassaan Koulukiusaamiseen 

puuttuminen  2003 siten, että se on ”systemaattista vallan tai voiman väärinkäyttöä”. 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa 

tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden ja toistuvuuden lisäksi 

kiusaamiselle on ominaista osapuolten epätasaväkisyys, kiusaaja on jollakin tavalla 

kiusattua vahvempi. Koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta 

käyttäytymisestä nimenomaan se, että osapuolten roolijako ja keskinäiset 
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voimasuhteet ovat varsin selkeät, toinen on alistettu ja toinen alistaja.  Yleisimmin 

kiusaaminen on sanallista tai henkistä, tämä tarkoittaa nimittelyä, eristämistä, 

pilkantekoa tai syrjimistä.  

M: Koulukiusaaminen oli enimmäkseen syrjimistä, ei huolittu joukkoon, 
nimiteltiin, oikeastaan kaikenlaista. Moonalla ei ollut ketään kaveria  ala-
asteen ensimmäiseltä luokalta asti amiksen toka-luokalle saakka Moona on 
kärsinyt koulukiusaamisesta. Kiusaamista oli erityisen vaikea kestä 
kolmannella luokalla, jolloin Moona alkoi lintsaamaan koulusta. Moona jäi 
kotiin, eivätkä vanhemmat tienneet asiasta. Vanhemmat ovat metsän takana 
töissä puutarhalla, ja Moona meni piiloon aina kun vanhemmat tulivat tauolle. 
Vanhemmat saivat tietää asiasta kun opettaja soitti kotiin.  Moonan mielestä 
kiinnijääminen tuntui inhottavalta ja vanhemmat olivat vihaisia asiasta. 

 

Koulukiusaaminen  näyttää myös olevan suhteellisen pysyvää, sillä vaikka nuori 

vaihtaisi kouluakin, häntä kiusataan usein myös seuraavassa oppilaitoksessa. Ainakin 

tämän tutkimuksen valossa kaikki tytöt ovat joutuneet kiusaamisen kohteeksi myös 

ammattiin valmentautuessaan ja kahden osalta koulu on kiusaamisen vuoksi 

keskeytynyt kokonaan. 

” Moona on melkein käynyt ammattikoulun ja valmistuessaan hänestä olisi 
valmistunut tarjoilija tai keittiöapulainen. Koulu jäi kesken kiusaamisen, 
masennuksen ja paniikkihäiriöiden takia. Koulu jäi kesken vuonna 2000 ja sen 
jälkeen hän yritti jatkaa 2000 syksyllä ja hän erosi lopullisesti tammikuussa 
2001. Hän oli kotona kaksi vuotta ja koululta opettaja otti yhteyttä, että 11 ov, 
voisi käydä loppuun.  Viime vuoden syyskuussa hän olisi voinut käydä sen, 
mutta silloin ilmeni taas masennusta ja paniikkihäiriöitä, jonka vuoksi hän jäi 
sairaslomalle.”-Moona-tuettava 

 

Koulussa pärjäämisellä ja koulutuksella näyttää myös tämän tutkimuksen valossa 

olevan erityisen suuri merkitys. Aikuisista tukihenkilöistä yksi kertoi miten koulujen 

ja paikkakunnan vaihdot vaikuttivat koulukiusaamiseen ja miten koulukiusaaminen oli 

nuoruudessa vaikuttanut hänen elämäänsä siten, että hän koki itsensä jotenkin 

poikkeavaksi ja erilaiseksi. Toiselle tukihenkilölle kiusaaminen oli tuttua, koska hän 

oli seurannut sitä sivusta, mutta se ei ollut vaikuttanut hänen elämäänsä. 

 
No seuraavalla välitunnilla saisin selkääni koulun pihalla. Oli puutyötunti. 
Uhkailija käytti poraa ja jostain syystä päästi irti käsivivusta, jolloin puupala 
pyöri villinä porassa kiinni, kunnes irtosi ja osui pojan poskeen, niin että veri 
lensi ja sairaalareissu tuli eteen – unohtui siinä ikiajoiksi se luvattu 
selkäsaunan anto.- Jyrki- tukihenkilö 
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Koulukiusaaminen vaikuttaa erittäin voimakkaasti nuoren itsetunnon kehittymiseen, 

hän pitää itseään toisia huonompana, erilaisena, luulee tekevänsä ja toimivansa 

jotenkin väärin. Huonommuuden tunne on suhteellisen pysyvä.  

 
Kerttu: ”Kuvittelin, että yleensä ihmiset  kokevat mut huonoksi ihmiseksi, että 
ne ei pidä musta, kun olen jotenkin huono, kun en ole tarpeeksi hyvä heidän 
seuraansa tai olenko tehnyt jotakin väärin tai pahaa, että he ovat sellaisia mua 
kohtaan. Kuudennella just tajusin, että ne jotka olivat yläasteella eivät pitäneet 
musta kun mulla ei ollut nauhalenkkareita ja kun katsoimme videota näin 
ikkunan kautta kun yksi piti sormea mun takana. Tuli kuuma olo päähän että 
tekeekö joku mulle jotakin. Sekin tuntui kurjalta kun ne ei antanut mulle 
katselurauhaa. Mietin oliko ne mulle mustasukkaisia jostakin. Mulla oli 
suhtkoht hyvin kaikki asiatkin.” 
 

Koulukiusaaminen voi aiheuttaa lapselle ja nuorelle pitkäaikaisen traumaattisen 

kriisin, jonka vaikutukset heijastuvat pitkälle aikuisikään. Kiusaaminen aiheuttaa 

pelon tunteita ja elämähallinnan menettämisen tunteita. Traumaattinen kriisi on eri 

asia, kuin stressi tai kehityskriisi. Stressireaktiot syntyvät ihmisen omien havaintojen 

ja tulkintojen kautta ja niitä voi aiheuttaa ihmisen sisäiset tarpeet ja odotukset tai 

ympäristön odotukset. Kehityskriisit ovat ihmisen elämänkaareen liittyviä 

siirtymäkausia, jotka kuuluvat ihmisen kypsymisen ja kehityksen luonnolliseen 

kulkuun. Siirtymävaiheita ovat esim. uhmaikä, murrosikä, itsenäistyminen 

lapsuudenkodista, keski-iän kriisi, ”viidenkympin villitys” jne. Traumaattiset kriisit 

eroavat kehityskriiseistä siten, että ne ovat epätavallisen voimakkaita, kärsimystä 

aiheuttavia tapahtumia, jotka syntyvät usein äkillisesti, ilman ennakkovaroitusta. 

Tällaisia ovat esim. omiin lapsiin, puolisoon, läheisiin tai itseen kohdistuva vakava 

uhka tai onnettomuus, kodin menettämisen uhka, onnettomuuden, väkivallanteon uhka 

tms. tapahtuma, joka on aiheuttanut pelkoa, avuttomuuden tunnetta tai kauhua. 

Traumaattisissa tapahtumissa ihmiset loukkaantuvat henkisesti. Henkistä 

loukkaantumista on se, kun ihmisen omat uskomukset omaan haavoittumattomuuteen 

tai ihmisten ja elämän hyvyyteen murtuu. Henkinen loukkaantuminen aiheuttaa 

turvattomuutta, pelkoa, elämän hallinnan menetyksen pelkoa, syyllisyyttä, häpeää tai 

itsetunnon horjumista. (esim. Munnukka- Dahlqvist 1997, 22-24) 

 
J: Kun Juuli meni ensimmäisen kerran kouluun, hän ei tykännyt siitä yhtään. 
Häntä kiusattiin ensimmäiset kuusi vuotta koulussa. Isä vei Juulin kouluun ja 
hän inhosi opettajaansa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Opettaja oli 
kunnon tiukkis eikä antanut tehdä mitään. Piti istua selkä suorassa ja hän oli 
semmoinen vanhanaikainen opettaja. Juuli joutui kestämään maikkaa kolme 
vuotta. Koulukiusaaminen alkoi jo ensimmäisellä luokalla. Kiusaajina oli 
ylemmän luokan tyttöjä ja poikia ja  joitakin Juulin luokaltakin. Juulia 
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kiusattiin koulumatkoilla ja koulussa.  Juuli vaihtoi koulua viidennen luokan 
puolivälissä ja sen jälkeen kiusattiin edelleen ja hän alkoi pelätä kouluun 
menoa ja alkoi tulla lintsauksia.  Kiusaajat haukkuivat ja tönivät Juulia.  
 
 

Tutkimukseni valossa näyttää siltä, että toistuvat epäonnistumiset ystävyyssuhteissa 

vaikuttavat yksilön käsitykseen itsestään, omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan. 

Kiusaamisen kohteeksi joutuminen saattaa johtaa yksilön kannalta kielteiseen 

epäonnistumisten kehään, jossa yksilö ei pääse kiusatun roolistaan koko 

koulunkäyntinsä aikana.  Koulukiusaamiseen liittyvät syyt näyttävät  usein olevan  

hyvin pieniä. Lapsi käyttää vääränlaisia lenkkareita tai hän ei reagoi aivan samalla 

tavalla kuin muut hänen ikäisensä nuoret hänelle tuleviin viesteihin tai hänellä on 

esimerkiksi eri sukunimi, kuin hänen vanhemmillaan. Vaikka koulukiusaamisen 

vaikutuksista tiedetään nykyisin paljon, näyttää siltä, että opettajat eivät kuitenkaan 

riittävästi puutu asiaan. Tutkimukseeni osallistuvat neljä nuorta tuettavaa kuitenkin 

kokivat koulukiusaamisen niin merkittäväksi asiaksi, että kertoivat sen ensimmäisenä 

epämieluisana kokemuksenaan. Tuettavista Moona nosti kiusaamisen yhdeksi 

tärkeimmistä syistä, miksi hän on kärsinyt vaikeasta masennuksesta nyt jo viiden 

vuoden ajan. Koulukiusaamiseen liittyy myös jollakin tavalla se, että nuori ei pääse 

irti kiusaamiskierteestä yksinään; hänen käyttäytymisensä muuttuu pelokkaaksi ja 

ahdistuneeksi ja tällainen käytös edistää kiusaajien pyrkimyksiä.  Käyttäytymisen 

muuttumisen myötä kiusaaminen jatkuu usein ensimmäiseltä luokalta ammatillisiin 

oppilaitoksiin saakka ja mahdollisesti työelämään asti.  Koulukiusattujen asemaan 

tulisi siis puuttua mahdollisimman aikaisin esim. tehdä nopeita luokkasiirtoja ja 

kehittää tukioppilasjärjestelmää. Toinen mahdollisuus on pyrkiä opettamaan nuorille 

erilaisia parempia taitoja ja toimintastrategioita. (Nurmi 2003, 271) 

 

3.4.3  Lukihäiriö 

Nuorista tuettavista neljä viidestä kärsi jonkinlaisesta lukemisen ja kirjoittamisen 

vaikeudesta. Lukihäiriö vaikuttaa nuoren itsetunnon kehittymiseen, se nostaa pintaan 

osaamattomuuden ja huonommuuden tunteet ja opettaa lapsen peittelemään ja 

kiertelemään vaikeita lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyviä tilanteita. Ammattilaiset 

puhuvat mielellään oppijoista, jotka eivät saa kapasiteettiaan täysillä käyttöönsä. 

Lukihäiriöinen on kuitenkin yhtä älykäs kuin kuka muu hyvänsä. Aivojen 

hienotoimintojen häiriöihin kuuluvat oppimisvaikeuksien ja tarkkaavaisuushäiriöiden 

lisäksi puheen ja kielen kehityksen häiriöt, sekä motoriikan ja sosiaalisen 
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vuorovaikutuksen taidon vaikeudet. Tutkimukseni valossa näyttää siltä, että vaikka 

lukihäiriö diagnostisoitaisiinkin, niin ei siihen kuitenkaan välttämättä saada apua, vaan 

nuori ja lapsi joutuu jatkamaan koulunkäyntiään tuntien itsensä erilaiseksi kuin muut. 

Koulun näkökulmasta ongelma on lapsessa tai nuoressa, ei niinkään koulun 

käytännöissä. Ongelmiin ajautuneiden lasten ja nuorten kohdalla tulisi diagnostisoida 

oppimisvaikeudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja keskittyä oppimisen 

tukemiseen lisäämällä tukiopetusta ja erityisopetusta, näin ei kuitenkaan näiden 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten kohdalla ole käynyt. Lukihäiriö on kyllä 

diagnostisoitu, mutta asialle ei olla tehty mitään. 

 
K: Kolmannella alkoi englanti ja opettaja ihmetteli, kun Kerttu ei oppinut 
englantia. Opettajan mukaan äidin olisi pitänyt opettaa Kerttua, mutta  äiti 
ihmetteli, miksi hänen pitää opettaa, kun ei äidille edes oltu opetettu englantia 
koulussa. Lähihoitajakoulun yhteydessä tuli selville sekin, että kun tehtiin luki-
vika testi, selvisi, että Kertulla on lukivika. Yläasteellakin tehtiin testi, mutta ei 
siihen sitten paljon kuitenkaan reagoitu. Kerttu  saa nyt apua oppimiseensa kun 
hänet merkattiin erikoisoppilaaksi. Hän on  saanut erikoista apua myös 
opinnäytetyöhön.  

 

 

3.4.5 Koulutuksen merkitys itsetunnon kehittymiselle 

 
Koulutuksella näyttää olevan itsetunnon kehittymisessä keskeinen merkitys. 

Elämänkaariteorioiden mukaan eräs nuoruuden kehitystehtävistä on oman ammatin 

löytäminen ja ammattiin kouluttautuminen. Päättötodistuksen saaminen on myös 

monien nuorten puheessa keskeisen tärkeäksi koettu asia. Ihmisen itsetunnon 

kehittymisessä on Borban (2001) mukaan tärkeää omien vahvuuksien tunnistaminen, 

oman pätevyyden oivaltaminen ja sen kehittäminen. Suomalaisessa yhteiskunnassa 

arvostetaan koulutuksellista pätevyyttä, arvosanoja ja todistuksia usein enemmän kuin 

työssä saatua kokemusta ja sitä kautta opittua tietoa. Kertomuksissa ilmeni, että 

kouluttamattomuudesta ihminen saattaa kärsiä koko elämänsä. 

 

” Ainoo, mikä harmittaa on, ettei sitä ylioppilaslakkia tullu koskaan luettua, 
siitä kärsin edelleen.”-Jyrki-tukihenkilö 
 

” Suunnittelin elämäni siinä sitten koulun jälkeen ja kaikki olen saavuttanut, 
minkä silloin suunnittelin, enkä ole mitään kouluja käynyt, se jäi kyllä vähän 
harmittamaan.”-Mamba-tukihenkilö 
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4. OSA SELVITYY – MITKÄ ASIAT SIIHEN VAIKUTTAVAT 

  
Tutkittavien tarinoissa toiseksi kategoriaksi nousi selviytyminen. Voisi oikeastaan 

sanoa, että tarinat olivat selviytymistarinoita. Tutkittavat kertoivat siis alkuun niistä 

kokemuksista, joista he olivat selviytyneet tai jotka olivat olleet syynä siihen, että he 

olivat nyt joko tukihenkilöitä tai tuettavia. Mielenkiintoista oli se, että tarinoita ja 

tarinoiden teemoihin liittyvää kirjallisuutta lukiessani huomasin, että niissä 

ajatuksissa, jotka ihmiset nostavat merkittävimmiksi kokemuksikseen suhteessa 

omaan selviytymiseensä on paljon yhteistä. Selviytymiskertomuksiin liittyi yleensä 

kokemus elämän käännekohdasta: rakastuminen, uskoon tuleminen tai omaan 

asuntoon pääseminen, jota kuvattiin myös  oman vapauden saavuttamiseksi. Voi tehdä 

itse omia valintojaan ja  päättää omasta elämästään. Kuitenkin myös melko 

traumaattiset kokemukset saatettiin nähdä elämän myönteisinä käännekohtina; 

sairaalaan joutuminen, elämän pysähtyminen, auto-onnettomuus, tai vanhempien 

tutkittavien kohdalla vammaisen lapsen saaminen, avioero  ja muut vastaavat vaikeat 

elämäntilanteet. Selviytymiseen liittyvässä kerronnassa oli kuitenkin sukupolviin 

liittyviä eroja. 

 

Tutkimukseni kertomuksissa, selviytymiseen liittyvässä kategoriassa korostui se, että 

selviytymisprosessin käynnistymiseksi tarvittiin jonkinlainen käännekohta tai 

pysähtyminen. Kuvaan tällaista tapahtumaan luvussa elämän käännekohdat – 

muutoksen mahdollistajina. Tyypillisemmiksi elämän käännekohdiksi nousivat 

uskoon tuleminen, rakastuminen ja muutto omaan asuntoon, omiin päätöksiin ja 

valintoihin liittyvät ajatukset sekä toivo paremmasta huomisesta. Usko, toivo ja 

rakkaus luvussa kuvaan myös sitä elämänasennetta, joka on selviytymisen edellytys. 

Rakkaus itse elämää ja elämistä kohtaan, toivon ylläpitäminen, kiitollisuus ja usko 

muutokseen ovat nuoren selviytymisen kulmakivet. Yksilön selviytymiseen 

vaikuttavat lisäksi vuorovaikutusympäristöön liittyvät tekijät, joita kuvaan otsikon 

”Sosiaalinen verkosto” –alla; sosiaaliset valmiudet ja sosiaalinen verkosto; perhe, 

ystävät,  harrastusten kautta syntyvä verkosto, isovanhemmat ja suku sekä monelle 

myös perheen lemmikit. Lisäksi tärkeäksi  nousivat  psyykkiset valmiudet ja sisäisiin 

tekijöihin liittyvät tarinat ja  selviytymisstrategiat, kuten kyky käyttää omaa 

mielikuvitustaan selviytymisessään, kyky puhua ja ilmaista omia tunteitaan, itsensä 

jäsentäminen tiedon etsimisen kautta sekä fyysiseen toimintaan liittyvät 
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selviytymiskeinot. Näitä alakategorioita on vaikea  panna tärkeysjärjestykseen, koska 

jokainen selviytyy omalla tavallaan. Merkittävä ero nuorten tuettavien ja aikuisten 

tukihenkilöiden välillä on kuitenkin siinä, että tuettavilla näyttäisi olevan vähemmän 

selviytymisen keinoja, kuin aikuisilla tukihenkilöillä. Osaksi tämä varmaankin johtuu 

aikuisten kyvystä hahmottaa laajemmin omaa elämäänsä ja sanallinen itsensä 

ilmaiseminen voi olla helpompaa. Ero on kuitenkin niin selvä, että mielestäni nuorilta 

myös puuttuu joitakin sellaisia selviytymisen ulottuvuuksia, joita yhteiskunta aiemmin 

ihmiselle tarjosi. Näistä alakategorioista löytyy lausumia sekä nuorten tuettavien, että 

tukihenkilöiden puheesta.  

 

4.1 ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA 

 
Elämä voi muuttua yhdessä hetkessä hyvin radikaalilla tavalla. Tutkimukseeni 

osallistuneilla nuorilla oli kaikilla kokemus hyvin radikaalista elämänmuutoksesta. 

Kahta nuorta oli puukotettu, yksi oli ollut niin lähellä kuolemaa, että siltä 

pelastuminen oli suoranainen ihme ja yhdelle joku oli aiheuttanut LSD:n 

yliannostuksen. Nuoret kuvasivat näitä tapahtumia kuitenkin positiivisessa hengessä. 

Ne olivat vaikuttaneet heidän elämäänsä positiivisesti, vaikkakin lähellä kuolemaa 

käyminen, puukotus tai pitkä sairaalakierre yliannostuksen vuoksi olivat varmasti 

kokemuksina traumaattisia. Kuitenkin nuoret kokivat, että ilman näitä traumaattisia 

tapahtumia, he eivät olisi joutuneet pysähtymään elämässään vaan elämä olisi jatkunut 

entisellään, eikä olisi ollut sisäistä pakkoa muutokseen. Kokemusten jälkeistä aikaa he 

kuvaavat uudeksi mahdollisuudeksi.  

 
”Periaatteessa on ihan kiva, kun hän on  saanut kokea jotakin paskaa, niin 
sitten voi kokea jotakin hyvääkin. Nyt kun on ollut hirveesti kaikkea skeidaa, 
niin, sitä on vielä iloisempi siitä normaalitilasta.” – Mister X. tuettava 
 

Sekä tukihenkilöiden, että tuettavien kertomuksissa esiintyi usein jokin traumaattinen 

kokemus. Se saattoi olla auto-onnettomuus, puukotus tai esimerkiksi vanhemman 

sairastuminen. Niitä pidettiin merkittävinä kokemuksina ja ne olivat aiheuttaneet 

nuorissa pelon, elämähallinnan menettämisen tunteita.  

”Toi on viime marraskuulta toi kuva, sydän pysäytettiin kokonaan, se oli fifty, 
fifty, et selviiks siitä. Samaan aikaan oli se aivoleikkauskin. Kyllä hän kiittäis 
sitä kirurgia, joka pelasti hänen henkensä. Jos alkaa oikeen vituttaan, niin sit 
vaan katsoo tota tehon kuvaa ja taas huomaa, et elämä on elämisen arvoista.”-
Smiidu-tuettava 
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Käännekohdilla tarkoitetaan sellaisia elämäkokemuksia, jotka muuttavat elämää ja 

arkea ja luovat yksilössä mahdollisuuden pitkäaikaiseen psykologiseen kasvuun. 

Professori Juha Varilan mukaan (luento 10.2.2005) yksilön persoonallisuuden 

muutoksen käynnistää aina jokin elämäntapahtuma, joka voi liittyä normatiivisiin 

elämänsiirtymävaiheisiin tai ei-normatiivisiin elämän käännekohtiin. 

Persoonallisuuden muutos edellyttää Varilan mukaan aina tietoisuuden muuttumista. 

Rakastuminen oli selvästi esillä eräänlaisena elämän positiivisena käännekohtana. 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että olivat rakastumisen myötä saaneet otteen 

elämästään;  

”Rakastuminen ja avioliiton ensi vuodet toivat paljon onnea ja iloa nuoren 
naisen elämään. Hänestä tuntui, kuin hän olisi sovussa koko maailman kanssa 
ja rakasti kaikkea.”Sisko-tukihenkilö 

  

Merkittävänä käännekohtana pidettiin myös oman asunnon saantia.  

” Jos pitää muistella elämän merkittäviä kokemuksia, niin ensimmäiseksi tulee 
mieleen, että Mr X  sai asunnon. Hän ei ollut koskaan asunut yksin ennen. Se 
on tosi merkittävä kokemus. Mr X oli jo aika vanha ja  oli aina asunut muiden 
nurkissa.  Se herätti paljon  iloa. Mr X hyppi kattoon ja meni aika pitkän aikaa, 
kun hän ymmärsi sen tilanteen, että oli vihdoin oma kämppä. Pari ensimmäistä 
kuukautta oli pilvissä elämistä. Kun hän oli sitä ennen asunut nurkissa, oli tosi 
hienoo kun sai ihan yksin olla, ei tarvinnut kuunnella mitään valituksia. Mr X 
ei  ymmärrä, miten hän jaksoi sitä mummiakin niin kauan.” –Mister X- tuettava 

 

Tutkimukseeni osallistuneiden nuorten kohdalla käännekohdat ajoittuvat aikaan, 

jolloin nuori on siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen. Silloin tapahtuu myös 

biologisia, psykologisia ja sosiaalisia muutoksia, jotka heijastuvat koko 

elämätilanteeseen. Yksilön täytyy sopeutua muutokseen, mutta muutosvaihe on 

otollinen paikka uuden aloittamiselle, uudelleen yrittämiselle ja 

elämänsuunnanmuutokselle.  

 

“Nyt hän on sit ollu kaikissa laitoksissa, mmm. siellä lähinnä vanhuksille 
tarkoitetussa laitoksessa, vanhusten osastolla, siellä hän iski ittelleen tän 
Kristan, hänen tyttöystävänsä.” -Smiidu-tuettava 
 

 

Kehityskriisit ovat ihmisen elämänkaareen liittyviä siirtymäkausia, jotka kuuluvat 

ihmisen kypsymisen ja kehityksen luonnolliseen kulkuun. Siirtymävaiheita ovat esim. 

uhmaikä, murrosikä, itsenäistyminen lapsuudenkodista, keski-iänkriisi, ”viidenkympin 

villitys” jne. Traumaattisen kriisit eroavat kehityskriiseistä siten, että ne ovat 
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epätavallisen voimakkaita, kärsimystä aiheuttavia tapahtumia, jotka syntyvät usein 

äkillisesti, ilman ennakkovaroitusta. Tällaisia ovat esim. omiin lapsiin, puolisoon, 

läheisiin tai itseen kohdistuva vakava uhka tai onnettomuus, kodin menettämisen 

uhka, onnettomuuden, väkivallanteon tai kuolleen ihmisen näkeminen tms. tapahtuma, 

joka on aiheuttanut pelkoa, avuttomuuden tunnetta tai kauhua. Traumaattisissa 

tapahtumissa ihmiset loukkaantuvat henkisesti. Henkistä loukkaantumista on se, kun 

ihmisen omat uskomukset omaan haavoittumattomuuteen tai ihmisten ja elämän 

hyvyyteen murtuu. Henkinen loukkaantuminen aiheuttaa turvattomuutta, pelkoa, 

elämän hallinnan menetyksen pelkoa, syyllisyyttä, häpeää tai itsetunnon horjumista. 

(esim. Munnukka- Dahlqvist 1997, 27)  

”Auto-onnettomuus oli myös merkittävä kokemus. Mr X oli veljensä ja 
kaverinsa  kanssa  menossa Tampereelle ja ajoi moottoritiellä  120 km/h. Mr X 
menetti auton hallinnan ja auto pyöri 7 kertaa ympäri. Mr X: n broidilla ja 
kaverilla tuli muistin menetyskohtaus, vammoja ei tullut kenellekään. .”-Mister 
X – tuettava 
 

Tukihenkilöiden tarinoissa vaikeat kokemukset ovat vaihtelevia. Ne liittyvät  tavallaan 

normaaliin elämänkulkuun ja voitaisiin ehkä puhua  stressistä tai kehityskriiseistä. 

Stressireaktiot syntyvät ihmisen omien havaintojen ja tulkintojen kautta ja niitä voivat 

aiheuttaa ihmisen sisäiset tarpeet ja odotukset tai ympäristön odotukset. Kokemukset 

liittyvät kuitenkin yleensä jostakin asiasta luopumiseen. Toiset kuvaavat erittäin 

vaikeaksi elämäntilanteeksi avioeroaan, toiset sairaan lapsen syntymää tai omaa burn 

out- kokemustaan.  

 
” ja siinä oli yks kyllä että mulle syntyi poika siinä niinkun sanotaan terve 
poika, mä pidän tytärtänikin kyllä terveenä, hän on vain kehitysvammainen, on 
vaan erilainen alusta asti ollut erilainen. Hän on Down –lapsi ja hän asuu 
tukiasunnossa ja pärjää itsekseen aika hyvin kaikella tavalla. Ja  se nosti 
tavallaan sitten taas, kun mä olin luullu, että mulla on joku tappaja –siittiö tai 
joku, kun saan vaan vammaisia lapsia ja se auttoi taas kun sain semmoisen 
terveen pojan se antoi semmoista tervettä  niinkun ajattelua itsestä. – Jyrki- 
tukihenkilö 
 

 
4.2 JOUSTAVA SELVIYTYMINEN  

 

Ihmiset joutuvat elämänsä aikana monien sellaisten vaikeuksien eteen, jotka tuntuvat 

ylittävän yksilön voimavarat. Tällaisia ovat mm. sosiaalisen ympäristön aiheuttamat 

menestymisen paineet, esim. vanhempana, työntekijänä tai puolisona. Toisaalta 

muutokset voivat olla yllättäviä ja ennalta arvaamattomia suuria elämän käännekohtia 

tai vaikka vain jokapäiväisiä vaikeuksia.  Selviytyminen tarkoittaa yksilöä uhkaavan 
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tilanteen ja sen aiheuttamien tunteiden hallitsemista ja  yksilön tapaa käsitellä 

ympäristön hänelle asettamia vaatimuksia. Selviytyminen on tilannesidonnaista ja 

jokaisella yksilöllä on käytössään erilainen aineellisten, sosiaalisten ja psyykkisten 

selviytymisresurssien yhdistelmä. (Lazarus 1984,19) 

 

Psyykkinen toimintakyky on noussut nyky-yhteiskunnassa fyysisen toimintakyvyn 

rinnalle keskeiseksi selviytymisvoimavaraksi. Yhteiskunnan teknistyessä tiedot, taidot 

ja tehokkuus tulevat keskeisiksi hallintaresursseiksi. Pearlin (1987) jäsentää 

sosiaalisen stressin riippuvuutta ihmisen sosiaalisesta ja ekonomisesta asemasta käsin. 

Ihmisen stressaavimmat kokemukset liittyvät niihin asemiin ja rooleihin, joissa hän 

toimii. Alituiset vastoinkäymiset kuluttavat ihmisen selviytymisvoimavaroja ja 

vaikuttavat ihmisen minäkuvaan. Minäkuvan ollessa uhattuna, ihmisestä tulee 

erityisen herkkä stressin vaikutuksille. Pearlin (1987) ei kuitenkaan huomioi yksilön 

oman aktiivisuuden ja motivaation merkitystä yksilön selviytymisessä. 

 

Käsitteen joustava selviytyminen ovat kehittäneet Jeanne ja Jack Block (1980) 

pitkittäistutkimuksensa pohjalta. Minän joustavuus ilmentää, miten hyvin yksilö 

pystyy sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Joustavan minän omaavat pystyvät 

helpommin sopeutumaan erilaisiin uusiin tilanteisiin ja elämänmuutoksiin, kun taas 

ne, joilta joustavuutta puuttuu, ovat kyvyttömiä ja jäykkiä muutosten edessä. 

Selviytymisen kriteerit ovat vaihtelevia. Useimmiten selviytymiseksi riittää se, että 

yksilö sopeutuu yhteiskunnan normeihin ja että hänellä on hyvä mielenterveys. 

Toisaalta selviytymistä voi tarkastella suhteessa työhön, kouluun, ihmissuhteisiin ja 

toimeentuloon tai subjektiiviseen elämäntyytyväisyyteen. Joustavasti selviytyvien 

nuorten ominaisuuksiin kuului kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja odotuksiin. He 

olivat positiivisempia, uskoivat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, heillä oli 

korkeampi suoritusmotivaatio, aktiivisempi, ongelmasuuntautunut selviytymistyyli 

sekä myönteinen minäkuva. Nuorten selviytymistä edisti toimiva sosiaalinen verkosto. 

(Lösel & Bliesner  1990, Rönkä 1992, 47 mukaan)  

 

Vaikeissa olosuhteissa selviytymisessä on eduksi, että yksilöstä kehittyy sopeutuva ja 

aktiivinen, minäkuvaltaan positiivinen, omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa luotava ja 

coping-taidoiltaan tehokas aikuinen. Joustavassa selviytymisessä ei siis ole kyse 

yksittäisten suojaavien tekijöiden summasta vaan se on prosessi, joka kehittyy 
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elämänvaikeuksien voittamisen kautta. Olennaisesti selviytymisprosessiin niveltyy 

kyky oppia vaikeuksistaan  ja tapa suhtautua vaikeuksiin voitettavissa olevina 

haasteina. Yksikin hyvä ja läheinen, pysyvä ihmissuhde voi auttaa vaikeuksien yli. On 

myös tärkeää, että nuorella on ihmissuhteita myös kodin ja perheen ulkopuolella. 

(Lösel  ym. 1990, Rönkä 1992 48-50 mukaan)  

 

4.3  SELVITYMISEN KULMAKIVET 

 
Vaikeuksien voittaminen vaatii yksilöltä niin fyysisiä, kuin henkisiäkin voimavaroja 

käyttöönottoa ja ulkoisten sosiaalisten tukiverkostojen hyödyntämistä. Selviytyminen 

vaatii aktiivista uuteen suuntautumista, joka on täysin vastakkainen paikoilleen 

juurtuneelle, ”kohtalon pyörän” seuraavaa pyörähdystä odottavalle passiiviselle 

riippuvuussuuntautumiselle.” (Ayalon 1995, 12) 

 

Analysoidessani tutkimusaineistoani ja lukiessani aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, 

tutustuin Ofra Ayalonin kirjoituksiin(1995) selviytymisprosessista. Huomasin, että 

tutkittavieni tarinat jäsentyivät pitkälti hänen kuvaamansa monimuotoisen 

selviytymisprosessin mukaisesti. Ayalon toteaa, että selviytyminen on moniulotteinen 

prosessi, jossa tulisi tunnustaa ihmisen psyykkisen elämän monimuotoisuus. 

Ulottuvuudella tarkoitetaan tässä sitä tapaa, jolla yksilö kohtaa maailman. Ayalon 

korostaa sitä, että tulisi luoda kokonaisvaltainen selviytymismalli,  ja käyttää 

mahdollisimman monia erilaisia selviytymisstrategioita ihmisen tukemisessa.  Hän 

pyrkii kokonaisvaltaiseen selviytymismalliin, yhdistelemällä keskeisten psykologisten 

koulukuntien teorioista johdetut kuusi vallitsevaa ulottuvuutta. Kukin niistä  kuvaa 

yhtä kanavaa, jonka kautta yksilö suuntautuu sekä omaan sisäiseen, että häntä 

ympäröivään ulkoiseen maailmaan. Nämä kuusi ulottuvuutta ovat:  

• uskomukset ja arvot 

• tunteet 

• sosiaalinen vuorovaikutus 

• mielikuvitus 

• kognitiot ja  

• fysiologinen ulottuvuus 
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Näiden ulottuvuuksien englanninkielisten termien alkukirjaimien (belief, affect, 

social, imaginative, cognitive ja psysiological) mukaan hän käyttää mallistaan 

nimitystä Basic Ph. Näiden ulottuvuuksien yhdistelmä muodostaa ihmisen 

selviytymisvoimavarat. (Ayalon 1995, 25)  

 

Aikuisten tukihenkilöiden kertomuksissa esiintyvät nämä kaikki ulottuvuudet. 

Aikuiset puhuvat tunteistaan, vihastaan isäänsä tai äitiänsä kohtaan, myös vihan 

ilmauksistaan. Aikuiset kertovat tarinoissaan myös uskonnostaan, toivon ja 

kiitollisuuden merkityksestä, tiedon merkityksestä, liikunnasta, leikistä, lukemisesta, 

perheestään ja sosiaalisesta verkostosta jne. Nuorista kukaan ei puhunut uskonnosta, 

liikunnan merkityksestä, kirjojen lukemisesta tai mielikuvituksen käyttämisestä. 

Selviytymiskategorian alla, nuorten tuettavien ilmaukset liittyivät siihen, että  joku 

kuuntelee, keskustelee ja on ”aidosti kiinnostunut”.  

 

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että nuoret eivät ole kiinnostuneita 

uskonnosta, eikä uskonto ole nuoren selviytymiskeino. Liikunta on tuettavilla nuorilla 

vähäisempää kuin heidän tukijoidensa lapsuudessa ja nuoruudessa, samoin vapaan 

leikin osuus näyttää vähentyneen. Nuoret tuettavat eivät myöskään puhu lukemisesta, 

joten näyttää siltä, että keinovalikoima nuoren selviytymiseen on suppeampi kuin 

tukihenkilöiden nuoruudessa. Tärkeimmäksi asiaksi oman selviytymisensä kannalta 

nuoret nostavat sen, että joku kuuntelee ja on heistä aidosti kiinnostunut.  

 

Yksilöllinen keinovalikoima kehittyy geneettisesti määräytyneiden ja opittujen 

ominaisuuksien sekä fyysisen ja henkisen ympäristön välisen jatkuvan 

vuorovaikutuksen myötä. Palautumiskyvylle on useita määritelmiä: karaistuneisuus, 

opittu neuvokkuus tai haavoittumattomuus. Palautumiskyky kuvataan pyrkimykseksi 

saavuttaa tasapaino elämässä. Palautumiskykyiselle henkilölle ovat tyypillisiä terveet 

kehitysmallit, jotka eivät johda häiriintyneeseen käyttäytymiseen, psykosomaattisiin 

oireisiin tai mielenterveyden häiriöihin keskipitkällä aikavälillä.  (Ayalon 1995, 29) 
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4.3.1 Usko, toivo ja rakkaus 

 Usko 
 

Carl Jungin (1875-1961) mielestä uskonto on osa ihmisen tervettä ja normaalia 

sielunelämää.  Jotta se olisi vielä yksilöä tervehdyttävää, tulisi sen oltava aitoa ja 

elävästi koettua. Epäaito uskonnollisuus johtaa hänen mukaansa yhtä hyvin neuroosiin 

kuin uskonnollisen symboliikan puute. Jungin mielestä uskonnollisuuden kieltäminen 

ja sen loitontuminen ihmisen arjesta voi johtaa ihmisen mielenterveydelle vaaralliseen 

persoonallisuuden hajoamiseen. Näin ollen myös tiedostamattomaan sisältyvä 

uskonnollisuus on mielenterveyden yksi perusehto.  Jungia kiinnosti niin ikään yhden 

ihmisen kokemus, toisin kuin monia muita psykologeja, joita kiinnostivat yhteiset 

lainalaisuudet. (http://www.psychwww.com/psyrelig/psyrelpr.htm)  

Taas kerran samalla reitillä metsä puhui ja hän tuli tietoiseksi omasta ikuisesta 
itsestä ja omasta voimastaan, että hänessä oli jotakin arvokas ja kuolematon 
ydin, johon mitkään maailman myllerrykset eivät voineet vaikuttaa, että ne 
olivat vain pintakuohuntaa. Siitä alkoi seesteisempi vaihe ja nuori nainen osasi 
suhtautua tapahtumiin aivan toisin ja ymmärsi, että tärkeämpi on olla sovussa 
itsensä kanssa ja tehdä asioita että on itse tyytyväinen, muita ei voi muuttaa 
eikä siihen edes pystykään.-Sisko-tukihenkilö 

 

Tutkimukseen osallistuneista tukihenkilöistä neljä viidestä puhuu uskonnon 

merkityksestä omassa selviytymisessään. Kristillinen etiikka ja sen myötä 

lähimmäisen rakkaus näyttäytyy kaikkien tukihenkilöiden puheessa. Uskonto on ollut 

aikuisille tukihenkilöille yksi keino selviytyä vaikeuksistaan.   

 

”Oli pakko turvautua suurempiin voimiin Jumalaan, Jeesukseen ja enkeleihin. 
Ja aivan arkisissa asioissa otettiin avuksi Viisaat ja Hyvät, jotka antoivat 
merkkejä valintatilanteissa, kun itse ei aina osannut päättää.” – Sisko- 
tukihenkilö 

 

Myös uskonnolliset yhteisöt saattavat auttaa nuorta vaikeuksien yli ja uskonnollinen 

muutoskokemus saattaa olla ihmiselle positiivinen käännekohta elämässä. 

 
Niin sellainen tunne, niin silloin kun jäin työstä pois niin silloin kysyin viisailta 
kysymyksen, kun en aina Jumalaa viitti vaivata, kysyin, että jos mä oon tehnyt 
oikeen niin näytä höyhen mun kämmenellä.  Ja viimesen päivänä kun lähdin 
sielt pois, niin löysin semmoisen pienen rasian, jonka olin saanut lahjaks, 
semmoisen konvehtirasian ja mie aukasin sen ja siel oli höyhen.  Niin mie 
lakkasin, olin pyytänyt ja sain sen ja mie lakkasin  pelkäämästä.”- Sisko- 
tukihenkilö 
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Yhteisöllisyydessä ja uskonnollisuudessa on kuitenkin myös omat vaaransa ja sen 

vuoksi Suomen mielenterveysseuran tukihenkilötoiminta on uskonnollisesti ja 

poliittisesti sitoutumatonta. Uskonnollisen yhteisön kritiikkinä voisi sanoa, että sille 

on ominaista arvojen ja normien kyseenalaistamattomuus. Normit ja arvot annetaan 

yksilön ulkopuolelta, kristillisessä  perinteessä ne tulevat Raamatusta ja kirkon 

opeista. Uskonnollinen yhteisö on luonteeltaan staattinen ja säilyttävä ja pyrkii 

tukahduttamaan eriävät näkemykset, jos ne ovat vaaraksi yhteisölle. Uskonto 

määrittää oikean ja väärän, sopivan ja epäsopivan ja joskus uskonnollisten yhteisöjen 

jäsenten, kuten tietysti meidän kaikkien, on vaikea nähdä pahuutta itsessään.  

Kuitenkin uskonnolliset kokemukset ovat olleet tukena selviytymisprosessissa kolmen 

aikuisen tukihenkilön kohdalla.  

Tulin uskoon – löysin Jeesuksen – muutuin. Tämä on tapahtunut ainakin 500 
miljoonalle toisellekin tässä planeetassa (ja silloin puhun nyt elossa olevista). 
Sopisi jokaisen miettiä mitä tämä uskoontulo, uudestisyntyminen, muuttuminen 
on. Tämän sisäisen valon tulisi sitten näkyä puheessa, olemisessa kaikessa. 
Uskoontulo on aina henkilökohtainen Jumalan kohtaaminen.- Jyrki- 
tukihenkilö 

 

Uskomusjärjestelmien suosion perustana oleva henkinen etsintä ja elämän 

tarkoituksen kaipuu ilmenevät humanistisessa psykologiassa. Humanistinen 

psykologia korostaa yksilön kasvua ihmisenä sekä hänen mahdollisuuksiaan, eikä 

niinkään pyri ymmärtämään ja arvioimaan käyttäytymistä. Persoonallisuus on ihmisen 

oma tapa tulkita maailmaa. Ihmisellä on vapaus valita ja vapaa tahto.  

 

Yksilön selviytymiseen vaikuttaa hänen kykyjensä ja resurssiensa lisäksi se, miten hän 

itse uskoo selviytyvänsä, miten hän on motivoitunut toimimaan. Henkilö joka ei itse 

usko selviytyvänsä luovuttaa helposti. Usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin 

rohkaisee yrittämään ja tunne siitä, että pystyy itse vaikuttamaan omaan elämäänsä 

heijastuu elämänasenteeseen positiivisuutena. Myös eksistentialistinen psykologinen 

suuntaus korostaa ihmisen vapaata tahtoa, yksilöllistä vastuuta sekä väistämätöntä 

olemassaolon ahdistusta. Tällaisen ajattelun mukaan emme ole lapsuutemme uhreja, 

elämämme ei ole väistämättömästi määräytynyt vanhemmiltamme, 

menneisyydestämme tai nykyhetken olosuhteista, vaan meillä on valta valita oma 

kohtalomme ja vastuu sen toteuttamisesta myös silloin, kun olemme traagisessa 

elämäntilanteessa.  
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” Hänet pelasti tahto tai ei ollu vaan…, hän ei tiedä mitä tai ketä kiittäis, mutta 
se oli aika omituista, että miks hän ei kuollut, kun ennuste oli et hän on täys 
kasvis, jos hän selvii hengissä. Kai hän sitten on niin sisukas et se on siinä. 
Elämänhalu ajoi eteenpäin. Et jos hän ei olis halunnut että hän oppii 
uudestaan tekeen kaikkee, en tiedä…”-Smiidu-tuettava 

 

Eksistentialistisen psykologian mukaan elämän ristiriidat ja huolenaiheet ovat peräisin 

ahdistuksesta, joka tulee esille yksilön ponnisteluista (tietoisista ja tiedostamattomista) 

selviytyäkseen elämän realiteeteista. Näitä ovat: ihmisen vapaus tehdä elämästään 

sellainen kuin haluaa, ihmisen perusyksinäisyys, elämän tarkoituksellisuuden 

puuttuminen sekä kuoleman väistämättömyyden tajuaminen.  

 

Toivo 

 

Persoonallisuuteen vaikuttaa ihmisen mahdollisuus muovata oma tulevaisuuttaan, ei 

niinkään geenit, menneestä oppiminen ja alitajunnan ristiriidat. (Peavy 1999, 35) 

Selviydyttyään natsien keskitysleiriltä Viktor Frankl(1905-1997)  kehitti terapian, jota 

kutsutaan logoterapiaksi. Kauhun kokemuksessa järkeä ja mielenterveyttä piti hänen 

mukaansa yllä kokemusten musertavien merkitysten löytäminen. Hän on kehittänyt 

mallin, jonka avulla omaan elämään ja työhön voi löytää uutta mielekkyyttä, visioita, 

rohkeutta, toivoa ja keinoja. Hänen näkemyksensä mukaan ei ole olemassa toivotonta 

tilannetta eikä ihmistä, jolla ei olisi mahdollisuutta. Kovistakin kohtalonomaisista 

iskuista huolimatta elämässä voi päästä eteenpäin. Franklin opetus on, että elämää 

tulee rakentaa siten, että suuntautuu itsestä poispäin; oman navan tuijottamisesta, 

omien etuoikeuksien etsimisestä, itsestä ulospäin, toisten ihmisten huomioon 

ottamiseen ja palvelemiseen tai arvokkaiden asioiden hyväksi toimimiseen. Olivatpa 

olosuhteet mitkä tahansa, ihminen voi viime kädessä valita ainakin oman 

suhtautumisensa elämän niihin faktoihin, mitä ei voi muuttaa. Omalla 

asennoitumisella voi tosiasiassa myös muuttaa tilanteita ja asioita paljon enemmän 

kuin usein oivalletaan. Keskeistä Franklin ajattelussaan on se, että ihmisen on itse 

löydettävä tarkoituksensa. Tutkittavien puheessa kuuluu tämä oman tehtävän tai 

tarkoituksen löytämisen tärkeys. (Frankl 1984, 12-24) Esimerkiksi huumeista 

vieroittunut Smiidu näkee oman tarkoituksensa toisten nuorten huumekokeilujen 

mahdollisena ehkäisijänä ja hänen ammatilliset toiveensa liittyvätkin nuorten parissa 

tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.  
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”ehkä mä voin sitten joskus kertoa jollekin nuorelle tästä, että ei paljon 

kannata…  Smiidun kommentti 

Toisaalta on myös päinvastoin, toivon puuttuminen ja elämäntarkoituksen 

puuttuminen vaikuttaa voimakkaasti ihmisen selviytymiseen. Esimerkki on burn outin 

kokeneen tukihenkilön kertomuksesta:  

”mä tein viisitoista vuotiaana semmoisen päätöksen, että minähän lähden 
työelämään vilkkaasti ja nousen siellä sitten, tein ihan tarkan suunnitelman ja 
noudatin sitä myöskin. Mut joskus nelikymppisenä olikin sitten semmoinen 
tyhjä paikka, että tämä suunnitelma loppui tähän, eikä ollut sitten mitään 
enää.”-Mamba-tukihenkilö  
 

 Rakkaus 

Maslow korosti pyrkimystä itsensä toteuttamiseen, elämän mielekkyyden tavoittelua, 

haasteellisuutta ja luovuutta. Hänen mielestään ihmisen persoonallisuuden 

kehittyminen näkyy siinä, että ihminen toteuttaa itseään yhä enemmän. Maslow 

korostaa ilon, rakkauden,  luovuuden ja onnen kokemuksia ihmisen selviytymisessä. 

(http://wwwedu.oulu.fi/sampo/98-99/ktl/appro/persoona/humanisti.htm) Ilo, rakkaus 

ja luovuus kulkevat käsikädessä. Tukihenkilöistä kaikki kertoivat rakastumisen 

kokemuksistaan, tuettavista nuorista kahden kertomuksissa esiintyi rakastumisen 

kokemus. Lisäksi kaksi heistä rakastui tutkimuksen tekemisen jälkeen.  

 
”vanhusten osastolla, siellä hän iski ittelleen tän Lissun, hänen 
tyttöystävänsä.” –Smiidu-tuettava 

 

Selviytymisen kokemuksissa näkyy paitsi elämänkaareen liittyvät rakastumisen 

kokemukset, jotka mahdollistavat ihmisen pitkäaikaisen psykologisen kasvun, niin 

myös tietynlainen rakkaus elämää itseään kohtaan. Siitä voisi käyttää nimitystä 

elämänilo, elämänhimo tai -huuma. Rakkaus elämää kohtaan.  

 
”Ja siitä rakkauden tilasta poiki anteeksianto vanhemmille ja etenkin isälle.” 
Sisko-tukihenkilö 
 
” Elämänhalu ajoi eteenpäin. Et jos hän ei olis halunnu,  että hän oppii 
uudestaan tekeen kaikkee, en tiedä…–Smiidu-tuettava 
 

 

Ihmisen motivaatio muodostaa Maslowin mukaan tarpeiden hierarkisen järjestelmän, 

jota voidaan kuvata pyramidilla. Maslow loi kuuluisan käsitteensä tarvehierarkia 

1950-luvulla käyttämällä elementtejä: ilma, vesi, ruoka ja seksi. Hän johti näistä 
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elementeistä viisi tarvetasoa: fysiologiset perustarpeet, turvallisuuden tarpeet, 

rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet, itsensä kunnioittamisen tarpeet ja itsensä 

toteuttamisen tarpeet. Tarpeiden toteutuminen tapahtuu juuri em. järjestyksessä, koska 

hierarkian ylemmillä tasoilla ei voi toimia motivoidusti elleivät alemmat tarpeet ole 

tyydytettyjä. Maslowin mukaan eläin- ja konemallit eivät pysty selittämään ihmisen 

toimintaa vaan ihmistä on tutkittava kokonaisuutena. Myös hierarkian rakennetta tulisi 

tulkita joustavasti. (Dunderfelt, Laakso, Peltola & Vidjeskog 1998, 105-107.)  

 

 Kiitollinen asenne 

Viktor Franklin ajatusten mukaan kolmas tapa löytää elämän tarkoitus on muuttaa 

omaa suhtautumistaan tai asennettaan. Voimme asennoitua eri tavalla missä tahansa 

tilanteessa. Tarkoituksen löytäminen tulee eteen etenkin silloin, kun kohtaamme 

kärsimyksiä, esimerkiksi sairastumme vakavasti tai menetämme läheisen. Vaikka 

olosuhteita ei voisikaan muuttaa, suhtautumistaan voi. Henkisellä tasolla ihminen on 

aina vapaa. Frankl haastaa vaatimaan ja valittamaan tottuneen ihmisen uudenlaiseen 

ajatteluun. Sen sijaan, että kysyisimme mitä elämä voi antaa meille, meidän tulee 

miettiä mitä me voimme antaa elämälle. Tärkeintä on keskittyä tarkoituksen 

etsimiseen, ei onnen tavoitteluun. Onni tulee sivutuotteena. Jos onnea ryhtyy 

tavoittelemaan, se karkaa vain kauemmaksi. Frankl ei myöskään anna ihmisen velloa 

menneisyydessä ja muiden syyttelyssä. Menneisyyttä ei tietenkään voi täysin unohtaa, 

mutta siihen kannattaa suhtautua kiitollisuudella ja anteeksiannolla. Elämä helpottuu, 

kun pystyy olemaan kiitollinen eletystä elämästä ja antamaan menneet anteeksi. Ikävät 

kokemukset voi myös kääntää edukseen ottamalla niistä oppia.  

Sekä tukihenkilöiden, että tuettavien kertomuksissa oli ilmauksia, joissa he kertovat 

yksinkertaisesti muuttaneensa  asennettaan kiitollisemmaksi ja sen myötä ovat myös 

saaneet luotua itselleen valoisamman elämän. 

”ja sit mä huomasin, että mun äiti osaas mulle viisaan neuvon antaa, johon mä 
en uskonut alkuun pätkääkään  hän sanoi, että sun pitäis olla kiitollinen vaan 
ja ruveta kiittää. Sehän oli naurettavaa, kun  kaikkihan menee kokoajan päin … 
ja jos  Jumala oli olemassa niin onhan hänkin sitten potkupallonsa löytänyt, 
mutta mä ajattelin, että kiitetään sitten,  mähän rupesin sitten kiittämään, 
niinkun leijona naama irvessä , silleen pilkallisesti alkuun ihan suoraan 
sanoen.  Ja sit se rupes tuleen ihan luonnollisesti ja sit mä rupesin laittaan 
paperille ylös asioita ja mä huomasin, et, mul oli aina fyysistä terveyttä ihan 
riittänyt ja mul on nää lapset ja koti ja Roosa  ja laitoin kaikkea näitä ilma ja 
luonto ja kaikkea tällaista ja sitä huomasin, että vaikka oli kaikkea näitä oli 
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tyhjyys ja yksinäisyys, niin niitä hyviä puolia oli enemmän. Sit mä pystysin 
oleen niinkun luonnollisesti kiitollinen sit vaan rupes niinkun tyytyväiseksi ja 
kiitolliseks. Mul oli hirveesti kysymyksiä, kuka vastaa niihin kaikkiin 
kysymyksiin ja mä lakkasin kysymästä, mä ajattelin, nyt riittää kysymykset, mä 
en niinkun halunnutkaan vastauksia. Eli se helpotti hiukan, se oli niinkun 
kynnys ja sit kun oli se kierre alaspäin  niin se niinkun meni ylös, jos ei mulla 
mitään muuta niin oli kuppi kahvia, olla siitä kiitollinen ja sit kun oli 
semmoista pimeetä silloin niin enemmän on nyt valoa tässä tänään.-Jyrki-
tukihenkilö 

 

 
Myös tuettavien kohdalla näkyy selvästi toivon säilyttämisen tärkeys ja kiitollisen 

asenteen merkitys selviytymisessä. 

 

” Mut tässä hän kuitenkin on ja elää ja hengittää. Se oli HYKSissä, kun nää 
kaikki tapahtui. Ensin oli oikee puoli halvaantunut kokonaan, sit tuli sijaisäiti  
ja –isä käymään siellä. Silloin oli paino 49 kg, nyt sitä on 80 kg. (Kysyy 
minulta haluanko nähdä kuvan) Toi on viime marraskuulta toi kuva, sydän 
pysäytettiin kokonaan, se oli fifty, fifty, et selviiks siitä. Samaan aikaan oli se 
aivoleikkauskin. Kyllä hän kiittäis sitä kirurgia, joka pelasti hänen henkensä. 
Jos alkaa oikeen vituttaan, niin sit vaan katsoo tota tehon kuvaa ja taas 
huomaa, et elämä on elämisen arvoista.”-Smiidu-tuettava 

 

 

Kyky selviytyä äärimmäisistä vastoinkäymisistä perustuu kykyyn uskoa yksilön 

yläpuolella oleviin arvoihin, löytää elämälleen tarkoitus ja toivo. Henkisesti 

suuntautunut tyyppi turvautuu siihen, että uskonto, arvojärjestelmä, ideologia tai 

sosiaalinen vastuunkanto antavat merkitystä elämälle. (Ayalon 1995,26) 

  

Suomalainen sisu 

Tukihenkilöiden kasvatuksessa näyttäytyy myös selvästi ”suomalaiseen sisuun” 

kasvattaminen. Lapsiin on uskottu, heidän on annettu tehdä itsenäisesti asioita 

pienestä pitäen ja ottaa niistä  vastuuta. Tukihenkilöt ovat lapsuudessaan huolehtineet 

pienemmistä sisaruksistaan, vieneet näitä lääkäriin polkupyörällä tai  toimineet 

”isäntänä talossa”, jossa oma isä oli sairaalassa. Sisuun ja pärjäämiseen kasvattaminen 

näkyy monissa tukihenkilöiden kommenteissa.  

 
”Ratsastaminen tapahtui ilman mitään valjaita. Vain suitset joista isä ohjasi ja 
käski minua pitämään lujasti harjasta kiinni. Kylän Ämmät kauhistelivat menoa 
ja ennustivat että tappaa vielä tuon pojan tuollaisella menolla. En muista 
pudonneeni kertaakaan. Sain ajaa heinäkuormia pellolta latoon yksin, juuri 
tämän Into- hevosen kanssa. ”- Mamba- tukihenkilö 
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Usko, toivo, elämänrakkaus, elämän myönteisyys, kiitollisuus, sisu, ja luottamus 

siihen, että elämä kantaa. 

 
”Kiitä vaan, sanoi hänen äitinsä, kiitä mistä?!? Että oli vammainen lapsi? Että 
oli sittenkin terveenä syntynyt poika, vaikka tämäkin oli siirretty perhekotiin. 
Pitikö olla kiitollinen siitä, että oli tullut pysyvä eläke jo alle 
kolmekymppisenä….Päätin kokeilla kiitollisuutta ja hampaat irvessä sihisin 
kiitoksen luojalle…olihan silti fyysinen terveys, kaksi lasta, oma vuokra-asunto 
ja raha riitti vaatteisiin ja jopa siihen vanhaan diesel-Mersuun. .. Ja katsokaa 
alaspäin menevä pimeyden syöksykierre – muuttui menestykseksi”.- Jyrki- 
tukihenkilö 
 

 

4.4.2 Sosiaalinen vuorovaikutus 

 

Erityisen tärkeää ihmiselle on, että hän tulee kuulluksi ja hyväksytyksi läheistensä 

taholta. Sosiaalisen tukiverkoston osuus selviytymisen edistäjänä on keskeinen. 

Vanhemmuuden ja hoidon laatu ja perheen tuki on tärkeä kehityksen pohja. 

Sosiaalisen tuen merkitys on ihmiselle ratkaisevaa, sillä ihmisen mielenterveyden 

perustan luovat vastavuoroiset ihmissuhteet. Hyvän sosiaalisen verkoston avulla 

ihmisellä voi olla mahdollisuus sopeutua ja selviytyä elämän vaikeuksista. 

Selviytymistä edistävät myös tuen lähteet perheen ulkopuolelta, kuten naapurit, 

sukulaiset, koulu, jne. Kuulluksi tuleminen koetaan  erittäin tärkeäksi sekä 

tukihenkilöiden, että tuettavien kertomuksissa. 

 
” Tärkeää on, että kummatkin on vaan hiljaa ja on siinä. Hiljaa vaan; ei tarvii 
vanhoja muistella, vaihdettaan vaan kaksi sanaa ja lääkäri osaa  siitä päätellä 
mikä on kunto. Hyvät lääkärit  enimmäkseen kuuntelee.” –Mister X- tuettava 
 

 

Itävaltalaisen psykiatrin Alfred Adlerin (1870-1937) kiinnostuksen kohteena olivat 

motivaatio ja sen ohjaama päämäärä. Adlerin erosi Freudista siinä, että hänen 

mukaansa ihmisellä tarve kompensoida alemmuudentunteensa pätemisentarpeella 

seksuaalivietin sijaan. (http://home.edu.helsinki.fi/~jsilvone/) 

Adlerin mukaan yksilö liittyy sosiaalisten vaikutteiden kenttään heti syntymänsä 

jälkeen. Lapsi ei selviydy, ellei äidin ja lapsen välille muodostu yhteistoiminnallista 

suhdetta. Vähitellen lapsi liittyy ryhmään, joka muovaa hänen käsityksiään ja 

tulkintojaan. "Sosiaalinen intressi" auttaa ihmistä selviytymään niistä heikkouksista, 

joita hänellä ihmisenä on. Adler eroaa Freudin tiedekäsityksestä sinä, että Freud 
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uskoo, että ihmisen toiminta on aina selitettävissä biologiselta tai ihmisen psyykkisen 

rakenteen pohjalta. Adler puolestaan uskoo siihen, että ihmisellä on vapaa tahto ja 

näin ollen ihmisen toiminta on vain osittain ennustettavissa. Adlerille ihminen on 

tavoitteisiin pyrkivä sosiaalinen olento.. (http://wwwedu.oulu.fi/sampo/98-

99/ktl/appro/persoona/humanisti.htm)  

 

Myös Eriksonin ”kahdeksan kehitysvaiheen” malli on korostanut sosiaalista 

ulottuvuutta. Kutakin vaihetta luonnehtii sille ominainen keskeinen tehtävä, joka 

täytetään sisäisten viettien ja sosiaalisten vuorovaikutusten välisen 

vuorovaikutussuhteen kautta. Sosiaalisesti suuntautunut valitsee ryhmään kuulumisen, 

jonkin tehtävän ottamisen, jonkin roolin omaksumisen, johonkin järjestöön 

kuulumisen, tuen vastaanottamisen tai antamisen. (Ayalon,O. 1995,26-29)  

Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että lapset nauttivat erityisesti niistä hetkistä, 

jolloin on paljon väkeä koolla, se tuntuu turvalliselta ja rauhoittavalta. Yhdessä 

tekeminen, yhdessä oleminen näyttävät olevan tärkeitä kaikille lapsille, riippumatta 

siitä, milloin he ovat syntyneet. Ihmisen perustarpeita on kuulua johonkin ja tuntea 

tarpeellisuutta sekä antaa oma panoksensa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisyys lisää 

hyvää oloa, se luo turvaverkkoja ja keskinäistä luottamusta. Isovanhempien merkitys 

lasten elämässä on myös suuri.  Isovanhemmat tuovat turvallisuutta lapsen elämään. 

Nykyihminen elää henkisesti turvatonta aikaa, ”suuret kertomukset” murenevat, 

tiedotusvälineet tuovat koko maailman hädän olohuoneisiimme, työpaikat eivät enää 

ole niin pysyviä kuin aikaisemmin ja ihmisen pitää kaiken aikaa pitää yllä 

kilpailukykyään pysyäkseen mukana työelämässä jne. Aikuisten elämä on tullut 

turvattomaksi ja sen myötä myös lasten elämä tuntuu turvattomalta. Joka aamu koko 

perhe hajoaa omille teilleen. Näin ollen vanha ihminen – jo pelkällä olemuksellaan ja 

olemassaolollaan, vaikka hän ei tekisi mitään erikoista – voi tarjota turvallisuutta 

lapselle.  Vanha ihminen antaa lapselle uskoa, että tässä elämässä selviää vanhaksi 

asti, jolloin siinä on jo lähtökohtaisesti suunnaton turva. Elämästä selviää hengissä. 

Tukihenkilöiden tarinoissa lasten ja isovanhempien välit näyttäytyvät usein 

välittöminä ja arkisina. Yhteiset tekemiset liittyvät arkiseen selviytymiseen ja yhdessä 

tekemiseen. (Vanhustenhuollon uudet tuulet-lehti 

http://www.valli.fi/julkaisut_lehti_arkisto72003.htm) 
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 ”Syksyllä kerättiin kanttarelleja. Talvella kerättiin käpyjä säkkitolkulla, niistä 
sai vähän rahaa. Pappa raivasi Aijalan tonttia kuokan kanssa. Hän kuokki 
monta hehtaaria metsää pelloiksi. isot kivet ammuttiin. Olen kykkinyt eräitä 
tunteja porapoikana kun Pappa hakkasi lekalla reikiä kiviin.”-Mamba-
tuihenkilö 

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen painottaa, että lasten terveen ja 

tasapainoisen kehityksen kannalta sukupolviketjut ja sukupolviketjujen kantava voima 

isovanhemmista lastenlapsiin ovat erittäin tärkeitä.  

Pappan kanssa kävimme Kiskon kirkkojärvellä kalastamassa hiukan monta 
kertaa. Alussa sinne piti soutaa. Matka oli noin kymmenen kilometriä. Pappa 
tuli herättämään minut kahden ja neljän välillä aamuyöllä. Aina olin valmis 
lähtemään, joskus muistan matkalla torkkuneeni takatuhdolla. Kuitenkin aina 
sekä meno että tulomatkalla vedimme uistimia. Uistimia oli alkuaikoina kaksi 
mutta kun kasvoin, laitettiin puukepit laidoille jotta voitiin vetää neljää 
uistinta. Joskus lähdettiin iltakymmeneltä, silloin yön pimein hetki vietettiin 
saaressa ja Pappa teki nuotion.- Mamba- tukihenkilö 

 

Nämä ketjut ovat kuitenkin uhkaavasti katkenneet monista syistä, joista keskeinen on 

muuttoliike. Isovanhemmat ja lapset lastenlapsineen asuvat eri puolilla Suomea ja 

näkevät toisiaan harvoin. Tamminen näkee hyvin tärkeänä kulttuuriperinnön 

kantamisen, joka tulee esille monien pienten arkisten asioiden, kuten hyvin tapojen ja 

perinneleikkien kautta. Hyvät tavat tarkoittavat vuorovaikutusta, ihmissuhdetaitoja. 

Ihmissuhdetaidot kulkevat hyvien tapojen kautta. 

(http://www.valli.fi/julkaisut_lehti_arkisto72003.htm) Tuettavien puheessa tapaamiset 

isovanhempien kanssa ovat ehkä järjestetympiä ja liittyvät juhlatilaisuuksiin. Arkista 

kanssakäymistä ei ehkä ole siinä määrin kuin tukihenkilöiden kohdalla. 

 

”Lapsuudessa hänellä oli ihana muisto siitä, miten hän sai joululahjaksi 
pehmoleijonan, jota hän oli kovasti toivonut. He olivat joulua viettämässä äidin 
vanhemmilla ja hän sai ihanan ison paketin, jossa oli punainen joulupaperi ja 
jota hän oli kovasti odottanut. Äidin kotona oli lempeä ja rauhaisa ilmapiiri. 
Rauhallinen hetki. Äidin isovanhemmat ovat Kertulle merkityksellisiä ihmisiä, 
heidän kanssaan voi jutella kaikesta. Äidinäiti  kertoi hänelle  elämän 
viisauksia. Äidin perheen kautta hän  oppi pelaamaan canastaa. Äidillä on yksi 
isosisko ja pikkuveli. Enoa hän näki  harvoin, mutta eno oli kuitenkin 
rippijuhlissa, vaikka hänellä oli pitkä matka Vihtiin  Tampereen läheltä.- 
Kerttu- tuettava 
 

Sosiaaliseen verkostoon liittäisin tässä tutkimuksessa myös perheen lemmikkieläimet, 

koska niillä on niin suuri merkitys nuorille tuettaville. Ne luovat turvallisuuden 
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tunnetta, ovat nuorten kaipaaman hellyyden antajina ja vastaanottajina, puuttuvina 

kavereina ja ystävinä. 

 
”Moona toi 12-vuotiaana salaa kissan kotiin. Jos kissoille ei olisi löytynyt 
kotia, olisi ne tapettu ja Moona halusi pelastaa edes yhden kissan. Kissa on 
vieläkin perheessä ja Moona pitää siitä tosi paljon. Kissa nukkuu Moonan 
vieressä ja  on hyvin hellyyden kipeä ja tykkää olla sylissä ja on muutenkin 
seurallinen.”-Moona-tuettava 
 

4.4.3 Tunteiden käsitteleminen 

 

Sigmund Freudin psykoanalyysi perustuu olettamukselle, että ihmisellä on 

tiedostamaton minä, joka varastoi ihmisen kokemuksia ja niistä syntyneitä tunteita. 

Freud päätyi olettamukseen mielen kerroksisuudesta: tietoisuus, esitietoisuus ja 

piilotajunta. Hänen mukaansa varastoimme piilotajuntaamme ahdistaviksi 

kokemiamme tunteita ja ajatuksia, jotka torjumme tietoisuudestamme.  

Psykoanalyyttinen viitekehys perustuu oletukseen jonka mukaan se, kuka minä olen 

perustuu pääasiassa lapsuuden tapahtumiin. Aivan samoin kuin lapset opetetaan 

puhumaan, pitäisi heille opettaa myös tunteiden tunnistamista. Lapsen tulisi oppia, 

milloin hän on esimerkiksi kateellinen, mustasukkainen tai pettynyt. Keskeinen syy 

huumeriippuvuuteen ajautumisessa on kyvyttömyys sietää pettymystä.  

 

Halusimme tai emme olemme tuntevia olentoja ja tunteet ohjaavat toimintaamme ja 

ovat mukana lähes kaikessa mitä teemme. Spinoza pitää kaikkien tunteiden perustana 

iloa ja surua. Spinotzan mukaan ihmisen elinvoima ja elämänilo kuuluvat ilon 

sukukuntaan. Muita tunteita, jotka merkitsevät "yksilön siirtymistä pienemmästä 

suurempaan täydellisyyteen" ovat aistinautinnot, rakkaus, toivo, itsearvostus ja 

itsetuntemus. Nämä myönteiset tunteet tuottavat iloa ja lisäävät yksilön sisäistä 

voimaa. (Pietarinen 1993, 41 - 52) 

 

Tunteiden tunnistaminen liittyy itsetuntemukseen ja elämänhallinnan tunteeseen. 

Sanotaan, että tunteet sekoittavat ja hämmentävät tiedolla ohjattua elämää, mutta ne 

eivät ole tiedon tai tietämisen vastakohtia. Tiedolla on keskeinen sija tunteiden 

heräämisessä, tulkitsemisessa, merkitysrakenteiden ja tilanteeseen johtaneiden syiden 

tarkastelussa. Tunteet voivat saada aikaan fysiologisia muutoksia elimistössä ja ne 
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voivat kerääntyä jännityksinä ihmisen kehoon. Tunteet vaikuttavat mielialaan, 

toimintavireyteen ja kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa. Ne näkyvät eleissä, 

ilmeissä ja käyttäytymisessä. Tunteet voidaan kokea myönteisinä tai ja kielteisinä. 

Erilaiset jaottelut myönteisiin ja kielteisiin eivät kuitenkaan kerro koko totuutta 

tunteista ja niiden vaikutuksista. Moni kielteiseksi määritelty tunne voi saada aikaan 

elämänlaadun ja hyvinvoinnin kannalta hyvinkin positiivisen lopputuloksen. 

 Tukihenkilöt kertoivat erilaisista tunteistaan. He kertoivat esim. siitä, miten he  olivat 

käsitelleet vihaansa vanhempiaan tai isäänsä kohtaan, tunteneet surua ja pettymystä.  

Tuettavista vain yksi puhui tunteistaan; vihastaan omia biologisia vanhempiaan 

kohtaan. 

 

”Onnellisia ja puhdistavia olivat ne hetket, kun tyttö uskalsi uhmata isäänsä ja 
sanoa sille suorat sanat, mitä muut perheenjäsenet eivät uskaltaneet tehdä.”     
- Sisko- tukihenkilö 

 

4.4.4 Mielikuvitus 

 

Analyyttinen psykologia, jonka Jung kehitti Freudin pohjalta, korosti symbolisia 

elementtejä ja arkkityyppejä kulttuuriperinnössämme ja mielikuvituksen valtaa 

sisäisessä maailmassamme. Ihminen on kokonaisuus ja ihmisen olemukselle tehdään 

väkivaltaa, jos elämä nähdään niin mustavalkoisena, että siihen mahtuu vain joko 

tiede tai uskonto, toistensa vastakohtina. Intuitiolla, mielikuvituksen johdannaisella, 

on keskeinen rooli Jungin teoriassa. Hän perustaa näkemyksensä mielikuvituksen 

keskeisestä roolista ihmisen sisäisen elämän liikkeelle panevana voimana antiikin 

mytologioihin ja uniin sekä taideteoksiin.  Jungin mielestä tietoisuus rajoittaa luovaa 

kuvittelua. Hänelle ehjäksi yksilöksi tuleminen merkitsi myös jatkuvaa vastakohtien 

kohtaamista itsessään. Sielun varjot oli kohdattava ja integroitava osaksi 

kokonaispersoonallisuutta. Hänen oli vaikea kunnioittaa sellaisia hyvyyden puolesta 

kampanjoivia, jotka eivät nähneet hyvyyden vihollista itsessään. Eettisesti 

varteenotettavan ihmisen olisi ensin suostuttava näkemään kaikki pimeät taipumukset, 

jotka on piilottanut häpeän tai syyllisyyden alle. Tosi hengellisyys merkitsi hänelle 

kaiken kohtaamista, kaiken sisäistämistä ja kaiken kanssa sovintoon pääsemistä.  

Tukihenkilöiden kertomuksissa esiintyi useita erilaisia yliaistillisia, intuitioon, uniin ja 

mielikuvitukseen liittyviä ilmauksia. 
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”Kerron sellasii yllättävii, kuinka sellainen kohtaaminen Intiassa tuli vastaan 
sellainen nainen siellä puistossa, katseet kohtas ja meidän piti tervehtii 
toisiamme, me otettiin käsistä kiinni ja mentiin yhtä matkaa ja sit kun olin 
kotona ollut pari viikkoo niin näin sellaisen unen että se nainen oli mun äiti”.- 
Sisko- tukihenkilö 

 

Jungin mukaan ihmisen ja ihmiskunnan sydämessä elävässä hyvyyden ja pahuuden 

liitossa on jumaluus. Jung väitti ihmisen voivan sairastua siksi, että hän on liian 

normaali tai "uskoton itselleen". Jos ihminen pyrkii väkisin elämään niiden 

vallitsevien arvojen ja normien mukaisesti, joihin hänen ympäristönsä hänet yrittää 

sopeuttaa, voi tuloksena olla psyykkinen häiriö: ihminen sairastuu omaan 

normaaliuteensa. Ihmisen on Jungin mielestä tärkeää olla uskollinen omalle sisäiselle 

luonnolleen, vaikka tämä uskollisuus saattaa ilmentyä sen kaltaisena käyttäytymisenä, 

jota hänen ympäristössään pidetään omituisena tai jopa tuomittavana.  

”Että on vähän enemmän, kuin mitä silmillä näkee, on juu sellaista, ja on 
jatkuvasti, mut en mä oo niistä puhunut, kun ei oo vastakaikua, niin on paras 
pitää omana tietonaan. Tulee sellaisia kummallisia tilanteita kateutta ja 
hämmennystä ja vaikka mitä, niin on parasta pitää omana tietonaan, koska 
mäkin oon elänyt mielikuvitus ja fantasia maalimassa aika paljon on ollut 
sellaista tyhjää ja yksinäistä ja mä oon karannut tavallaan niihin ja niissä oon 
sitten elänyt monta vuotta.”- Jyrki- tukihenkilö 

 

Jungin väitteet tuntuvat paikoin skitsofreenisilta, hänen mielestään jokaisen sisällä on 

käynnissä peli ja vastapeli arkiminän ja toiseuden välillä. Hänelle psyykkinen terveys 

oli niin suhteellinen, asia ettei hän löytänyt sille mitään ideologis-utopistista perustaa, 

ellei sellaiseksi lasketa hänen oppiaan persoonallisuuden kehitys- tai 

jalostumisprosessista, individuaatiosta. Tämä prosessi ei merkinnyt Jungille ihmisen 

terveeksi tulemista, vaan nietzscheläistä omaksi itsekseen tulemista kaikkine 

inhimillisine eriskummallisuuksineen. (Bennet 1968, 68-77) 

”Tommoset mulle tuli ihan yleistä ihan kaikilla voimakas mielikuvitus, 
lukeminen ja samaistuminen kaikki noi on hyvin tuttuja tunteita, joskus 
mustakin tuntuu, että muut ei käsitä , että toi on nyt niin raskasta tai niin 
mukavaa, että tulee sellainen kysymys itselle, että olenko erilainen kuin muut. 
Tulee voimakkaita tunnekokemuksia ja samaistumisen kokemuksia.” – Mamba- 
tukihenkilö 
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Tutkimukseni kaikki aikuiset tukihenkilöt puhuivat usein siitä, miten he lapsuudessaan 

ja nuoruudessaan käyttivät paljon mielikuvitusta ja elivät mielikuvitusmaailmassa. He 

kertoivat myös, että usein he halusivat olla yksin omien ajatuksensa kanssa. Leikkivät 

itsekseen, lukivat kirjoja, kokivat samaistuvansa ihmisiin ja elivät fantasiamaailmassa. 

Osa aikuisista kertoo mielikuvitusmaailmastaan keinona selvitellä omia ajatuksiaan, 

toisille se on pako ahdistavasta elämätilanteesta rauhoittavampaan maailmaan. 

 

”Mä oon kanssa elänyt mielikuvitusmaailmassa,  et se on jotenkin semmoinen 
pako kun kotona on mennyt kaikki huonosti ja huomaa, etä muilla on 
paremmin, niin se on jotenkin niinkun pako, et siitä selvii kun rakentaa sen 
oman maailmansa. ”– Leena- tukihenkilö 

 

 

Näitä ilmauksia mielikuvitusmaailmasta on niin paljon, että niitä ei voi jättää 

huomiotta. Erikoista on, että kukaan nuorista ei puhu mielikuvituksen käytöstä. Kyse 

voi olla siitä, että nuoret eivät uskalla puhua asiasta, koska pelkäävät tulevansa 

leimatuiksi omituisiksi. Luova selviytyjätyyppi käyttää mielikuvitusta joko 

vältelläkseen epämiellyttäviä tosiasioita tai löytääkseen ratkaisuja ongelmiinsa 

käyttämällä apunaan unia ja intuitioita. (Ayolan 1995, 28-29) 

 

”Olin hiljainen, ei niinkään ujo, vaikka punastuminen oli suuri ongelma. 
Koulussa oleminen oli aina vähän työlästä ja tein sen mitä tarvitaan, en ollut 
lukutoukka. Tarkkailin itseäni ja sulkeuduin paljon itseeni ja ajatuksiini, 
fantasioihinkin milloin mistäkin. Fantasioissani olin aina menestyvä, 
maailmantähti”.- Jyrki- tukihenkilö- 
 
 

4.3.5 Kognitiot 

 

Kognitiivinen koulukunta asettaa etusijalle kognitiiviset prosessit, kuten ajattelun, 

ymmärtämisen, tiedonkäsittelyn ja ongelmien ratkaisemisen. Kaikki yksilön tunne- ja 

käyttäytymisreaktiot ohjautuvat sen mukaan, miten hän havainnoi ja tulkitsee 

maailmaa. Kognitiivisen psykologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat ihmisen 

tiedonkäsittelyyn liittyvät toiminnot eli kognitiiviset toiminnot. Keskeisimpiä 

kognitiivisia toimintoja ovat:  

-havaitseminen ja tarkkaavaisuus eli tiedon vastaanottaminen ja 

hankkiminen  
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-ajattelu ja muisti eli tiedon käsittely ja tallentaminen  

-kieli ja ajattelu eli tiedon käyttö ja soveltaminen 

Kognitiivisen psykologian ydinkäsitteitä ovat sisäiset mallit eli skeemat ja 

havaintokehä. Sisäisillä malleilla tarkoitetaan yksilön muistissa olevia jäsentyneitä 

tietorakenteita ja toimintakokonaisuuksia. Yksilön tietojen, taitojen ja kokemusten 

karttuessa ne muuttuvat ja järjestäytyvät uudelleen. Sisäiset mallit ovat 

yksinkertaistuksia todellisuudesta. Ihminen ei missään tilanteessa ole tyhjä taulu, vaan 

aikaisemmat kokemukset ja tiedot vaikuttavat uusissakin tilanteissa siihen, millaista 

tietoa vastaanotetaan ja miten uusi tieto yhdistetään vanhan tiedon osaksi. Sisäiset 

mallit auttavat ihmistä myös jäsentämään ja yhdistämään tietoa loogisiksi 

kokonaisuuksiksi ja näin toiminnasta tulee tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Tiedon 

avulla ihminen kykenee myös jäsentämään omaa itseään ja ymmärtämään omia 

toimintatapojaan ja valintojaan. Toisin sanoen kognitiivisesti suuntautunut valitsee 

strategioita, joihin kuuluvat esim. tiedon keruu, ongelmanratkaisu, oman suunnan 

etsiminen, sisäinen dialogi ja toimenpiteiden tai toiveiden tärkeysjärjestykseen 

listaaminen.” (Ayolan 1995, 28-29) 

 
”Mutta tämän tyttö olikin fiksu, luki paljon kirjoista elämänoppia ja rohkeutta 
salaa isältä ja tyttö sai paljon elämänoppia kirjoista ja rohkeutta ja toivoa 
omaan elämäänsä ja onnellisia ja puhdistavia olivat ne hetket, kun tyttö uskalsi 
uhmata isäänsä ja sanoa sille suorat sanat, mitä muut perheenjäsenet eivät 
uskaltaneet tehdä.”- Sisko- tukihenkilö 

 

 

Näyttää siltä, että tämän päivän nuoret ihmiset lukevat vähemmän kuin ennen. Kyse 

voi näiden tutkittavien nuorten kohdalla olla toisaalta myös siitä, että monella heistä 

on lukihäiriö tai muita lukemiseen liittyviä vaikeuksia. Nuorten tarinoissa ei esiintynyt 

mitään mainintaa lukemisesta, eikä asia keskustelujen aikanakaan noussut esiin. 

Lukeminen antaa ihmiselle mahdollisuuden jäsentää omia ajatuksiaan ja  ymmärtää 

toisen ajatuksia. Lukiessa toisen ajatukset ovat paperilla perusteltuina, jolloin niihin 

voi keskittyä ja palata uudelleen. Lukeminen vaatii keskittymistä ja rauhoittumista. 

Asiat eivät välttämättä aukene heti, vaan asiat ymmärretään vähitellen. 

 

”Mie tulin siihen ja se lukeminen minua on auttanut opin varhain jo lukemaan 
ja se aukas jotenkin toisenlaisen maailman, ja kun oli aikapaljon yksin ja 
mielikuvitus oli parempi kaveri”.- Sisko- tukihenkilö 
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4.3.6 Fysiologinen ulottuvuus 

 

Pavlovin, Watsonin, Skinnerin ja muiden kehittämät behavioristiset teoriat puolestaan 

hylkäävät koko ajatuksen kätketystä psyykkisestä elämästä ja pyrkivät selittämään 

ihmisen käyttäytymistä ärsykkeiden ja reaktioiden, refleksien, ehdollistumisen ja 

vahvistamisen kaltaisten fysiologisten käsitteiden avulla. Behaviorismin perustajana 

pidetään John B. Watsonia (1878-1958), joka oli amerikkalainen psykologi. 

(http://wwwedu.oulu.fi/sampo/98-99/ktl/appro/persoona/humanisti.htm) Behaviorismi 

on psykologian suuntaus, jonka mukaan psykologian tutkimuskohteina voivat olla 

ainoastaan ulkoisesti havaittavat käyttäytymispiirteet. Behaviorismin ajatus on, että 

ihminen oppii asioita palkintojen ja rangaistusten avulla. Suurin osa aikuisen 

oppimisesta on professori Juha Varilan (HYO) mukaan behavioristista arjen 

pommitusta; opimme vaihtamaan lapselle vaipat, koska muuten lapsi huutaa, opimme 

toimimaan tietyllä tavalla palkintojen ja rangaistusten varassa. Behaviorismin 

käsitteitä ovat myös klassinen ehdollistuminen ja välillinen ehdollistuminen. 

Esimerkiksi koulukiusaamisessa on osaltaan kyse siitä, että lapsi vähitellen ehdollistuu 

koulukaveriensa läsnä ollessa toimimaan tietyllä tavalla ja ehkä myös osittain siksi 

ylläpitää omaa kiusaamistaan luokassa. En tarkoita tällä sitä, että olisi kiusattavan syy 

se, että häntä kiusataan, vaan sitä, että kiusaajat aiheuttavat lapsessa niin paljon pelkoa 

ja ahdistusta, että hän alkaa käyttäytyä jo valmiiksi pelokkaasti ja on siksi helppo 

kohde kiusattavaksi.  

Palkkiot ja rangaistukset ovat siis kuitenkin se perusta, jonka kautta ihmiset oppivat 

arjen asioita. Professori Juha Varilan mukaan tieto taipuu aina tunteiden  ja 

tarvitsevuuden edessä. Nuoret  tuettavat nostavat kertomuksissaan elämänsä 

merkittäviksi hetkiksi ne, jolloin he ovat saaneet jonkin palkinnon tai erityisen 

huomion opettajiltaan.  Palkitseminen nostaa nuoren itsetuntoa ja vaikka nykyisin 

kouluissa on päädytty itsearviointiin, tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että 

opettajan antamalla positiivisella palautteella tai jopa palkinnoilla on lapselle suuri 

merkitys. 

”Koulussa hän sai musiikista kympin ja se oli tosi iloinen juttu. Hän aloitti 14-
v. soittamaan rumpuja ihan itse eikä open tarvinnut hänelle mitään opettaa. 
Hän  tiesi heti  mitä tehä, osasi aloittaa ja lopettaa oikeeseen aikaa. Ei se 
koskaan opettaja häntä ohjannu, kun oli kokeet, piti soittaa joku biisi, hän 
osasi ne kaikki ja se oli iloinen asia se musiikkihomma.” – Mister X – tuettava 
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”Eka- tai toka-luokalla kuvaamataidon tunnilla osallistuttiin 
piirustuskilpailuun ja kävi niin hyvin, että Moona voitti sen. Tapahtuma herätti 
Moonassa epäuskoisia ajatuksia, hän ei voinut uskoa tapahtumaa todeksi.  
Tapahtuma oli positiivinen kaiken koulukiusaamisen keskellä.”-Moona-
tuettava 
 
”Iloisia aiheita on kauhean vähän, kun ei niitä sillain muista paitsi se kun 
Kerttu pääsi ysiltä ja sai stipendin musiikista, kun hän lauloi hyvin. Kerttu oli 
tosi yllättynyt kun koulussa oli muitakin, jotka olisivat voineet saada 
stipendin.”-Kerttu- tuettava 
 

 

Ihmisen käyttäytymistä voidaan selittää myös neurokemiallisten reaktioketjujen 

avulla. Havaitsemme maailman aistiemme välityksellä ja reagoimme siihen 

motorisella järjestelmällämme. Viimeaikainen stressitutkimus on tuottanut todisteita 

mielenhäiriöiden fysiologisen perustan puolesta ja opettaa rentoutumistapoja, joilla 

stressiä voidaan hallita. On myös tieteellisesti tutkittu, että ihminen varastoi 

kokemansa loukkaukset kehoonsa. Nämä tunnekokemukset ilmenevät erilaisina 

jännitystiloina, joita on vaikea laukaista ajattelun ja analysoinnin avulla.  

 

Liikunnassa ja urheilussa on piirteitä ja ominaisuuksia, joiden vuoksi ne  ovat tärkeitä 

nuoren sosiaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. Liikunta on toimintaa, jossa on 

runsaasti mahdollisuuksia kiinteisiin ja aitoihin vuorovaikutussuhteisiin ja 

yhteistyöhön. Varsinkin peleissä ratkotaan samantapaisia ristiriitatilanteita, joita voi 

ratkoa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa dialogin avulla. Myytti, jonka mukaan 

joukkuepelit sosiaalistaisivat ei ole saanut  tukea tutkimuksissa, sen sijaan oleellista on 

se, miten liikuntakasvatus järjestetään. Kilpailu ja  kilpailullisuus ovat tutkimusten 

valossa haitallisia lasten ja nuorten sosiaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. 

Tarvitaankin enemmän yhteisöllisyyteen kasvattamista ja yhteistyökykyä.  

Parityöskentely paria vaihtaen edistää oppilaiden sosiaalisia suhteita ja 

auttamiskäyttäytymistä. Eettisen kasvatuksen alueella liikunnalla on suuri merkitys 

sääntöjen, rajojen, oikean ja väärän oppimisessa. Lasten moraalista ajattelua on myös 

pystytty kehittämään siten, että lapsia on kannustettu ratkomaan liikunnassa syntyneitä 

ristiriitoja keskustelemalla niistä keskenään. 

 

”Tärkeä henkilö ajattelumaailmani kannalta on ollut entinen valmentajani. 
Olin 12-vuotias kun tutustuin häneen. Hän on noin 15 vuotta itseäni vanhempi 
mies. Tajusin vasta myöhemmin, että muiden ihaillessa pop-tähtiä, minä ihailin 
valmentajaani. Tuntui siltä että hän ymmärsi minua täysin. Keskustelin hänen 
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kanssaan syvällisiä keskusteluja, vaikka en ollut täyttänyt edes viittätoista, hän 
otti minut tosissaan.” –Annika-tukihenkilö 

 

Fyysisesti suuntautuneet reagoivat stressiin pääasiassa toimimalla fyysisesti ja 

liikkumalla. Tukihenkilöistä lähes kaikki puhuivat liikunnasta tai leikeistä. 

 

Norrtäljessä oli kavereita, jalkapalloa, pingistä, kalastamista, luontoa, 
sienestämistä. Intiaani- ja cowboyleikkejä metsässä.- Jyrki- tukihenkilö 

 
Nuorten tuettavien kertomuksissa ei ole ilmauksia liikunnasta tai leikeistä. Osa 

nuorista käy kuitenkin tällä hetkellä tukihenkilöidensä kanssa harrastamassa esim. 

keilaamista. Moona ja monet muut näistä tuettavista nuorista käyvät säännöllisesti 

seuran keilaryhmässä  ja saavat siinä onnistumisen kokemuksia.  

 
” Moona käy myös keilaamassa ja keilaaminen tuntuu ehdottomalta keinolta 
selviytyä, koska se on niin hauskaa.”-Moona- tuettava 
 
 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
5.1 SYRJÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ HAVAINTOJA 

 
Nuorten mielenterveyden järkkymiseen näyttää tutkimuksen valossa ensisijaisesti 

vaikuttavan perheen ilmapiiri. Ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä yleisimmäksi nousi 

alkoholin liiallinen käyttö ja siihen liittyvät vuorovaikutustilanteet. Tilanne ei ole 

kovinkaan paljon muuttunut kun verrataan aikuisten tukihenkilöiden tai nuorten 

tuettavien tarinoita. Kaikkien kertomuksissa alkoholin käyttö ilmenee jollakin tavalla. 

Sen verran eroa on tullut, että tänä päivänä alkoholin käyttöön liittyy myös lääkkeiden 

ja huumeiden yhteiskäyttö. Vanhempien esimerkin kautta nuori voi ajautua 

päihdeongelmiin, joko niin, että hänestä itsestään tulee alkoholin suurkuluttaja, tai 

sitten siten, että hän päätyy alkoholistin kumppaniksi. Tässä tutkimuksessa näin on 

käynyt ainakin viidelle kymmenestä tutkimukseen osallistuvasta ihmisestä.  

 

Tässä tutkimuksessa toiseksi yleisimpänä perheen ilmapiriin vaikuttavina tekijöinä 

voisi pitää isän vakavaan fyysiseen sairauteen, kuten aivovaurioihin ja 

aivoverenvuotoon  tai henkiseen ”heikkouteen”, kuten ahdistuneisuuteen tai 

uskottomuuteen liittyviä tekijöitä. Isään liittyviä kielteisiä ilmauksia on paljon, sen 

sijaan äitiä ei juuri arvostella. Sairastuminen näyttää heikentävän isän itsetuntoa niin 
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voimakkaasti, että hän ei ole ollut kykenevä käsittelemään sairauttaan lastensa kanssa. 

Äitikään ei näissä tapauksissa ole voinut käsitellä asiaa riittävästi lastensa kanssa.  Se, 

että sairautta ei käsitellä perheessä, eikä siitä puhuta avoimesti näyttää lisäävän lapsen 

ahdistusta. Vanhempien avioero näyttää myös vaikuttavan merkittävästi perheen 

lasten hyvinvointiin. Myös äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen laatu tulee esille 

kertomuksissa. Kiintymyssuhde näyttää tuettavien kohdalla väljemmältä, kuin 

aikuisten tukihenkilöiden kertomuksissa, joissa äiti on aina läsnä. Hylkäämisen 

kokemukset, olivat ne sitten psyykkisiä tai fyysisiä vaikuttavat voimakkaasti lasten ja 

nuorten itsetunnon kehittymiseen ja vääristävät minäkuvaa.  

 

Koulukiusaaminen näyttäytyy perheen vuorovaikutusympäristön jälkeen seuraavaksi 

merkityksellisimpänä mielenterveyteen liittyvänä tekijänä. Erityisen voimakkaasti se 

näyttää vaikuttavan tyttöjen elämään. Tosin meillä on ikäviä esimerkkejä myös sen 

vaikutuksesta poikien elämään. (Myyrmannin ostoskeskuksen pommi-isku vuonna 

2002) Vaikka tässäkin tutkimuksessa myös poikia oli kiusattu, oli kiusaaminen 

erilaisesta. Se oli jollakin tavalla  suorempaa ja fyysisempää kuin tyttöjen 

kiusaaminen. Tyttöjen kiusaaminen oli peitellympää ja pääasiallisesti sanallista, 

vaikka siihenkin saattoi liittyä tönimistä ja uhkailua. Tytöille sosiaalisten suhteiden 

merkitys on erittäin suuri. Mikäli tyttö tulee toistuvasti syrjäytetyksi verkostosta, se 

murtaa ja rikkoo hänen itsetuntoaan ja minäkäsitystään vähitellen. Merkilliseltä tuntui 

myös se, että vaikka koulussa havaitaan oppimiseen liittyviä vaikeuksia, näihin ei 

tutkimissani tapauksissa peruskoulussa lainkaan puututtu. Nuoret itse kokevat 

oppimisen vaikeudet osasyyksi siihen, että heitä kiusataan. Jo tämänkin vuoksi 

oppimisvaikeuksiin tulisi monien myöhempien ongelmien välttämiseksi puuttua 

tosissaan ja ajoissa. 

 

 5.2 SELVIYTYMISPROSESSIIN LIITTYVIÄ HAVAINTOJA 

 

Kun syrjäytymiseen näyttäisi liittyvän kolmen kovan K:n: kodin, koulun ja kavereiden 

vaikutus, on selviytymisprosessi yksilöllisiin voimavaroihin ja keinoihin liittyvä  

kokonaisvaltainen prosessi. Prosessiin näyttäisi liittyvän elämän käännekohta tai 

tilanne, joka mahdollistaa elämäntilanteen muutoksen ja psyykkisen kasvun. Tällaisia 

käännekohtia kertomuksissa olivat mm. rakastuminen, uskoon tuleminen, omaan 

asuntoon pääseminen tai jokin elämän pysähdyttävä kokemus, kuten vakava sairaus 
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tai onnettomuus. Prosessia voivat eri ihmisillä tukea erilaiset asiat. Toisilla tukea antaa 

sosiaalinen verkosto, suvun jäsenet, isovanhemmat tai vaikkapa perheen lemmikit. 

Joillakin tutkittavilla selviytymiseen näyttää vaikuttavan selviytyjän oma 

elämänasenne, uskoon tuleminen, usko tulevaisuuteen tai itseensä, rakastuminen tai 

rakkaus elämää kohtaan tai kiitollinen asenne ja toivon mahdollisuus. Omien 

tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen näyttävät myös edistävän selviytymistä. 

Varsinkin aikuiset tukihenkilöt näkivät tärkeänä, että he saivat käydä vihan tunteensa 

läpi ja kykenivät ilmaisemaan ne jollakin tavalla. Toiset etsivät itselleen tietoa omien 

ajatustensa ja tunteidensa jäsentämiseen. Liikunnalla näyttää olevan oma sijansa 

prosessissa. Liikunnalliset kokemukset, itsensä rasittamisen ja rentoutumisen 

vuorottelu auttavat ihmistä selviytymisprosessissa. Mielikuvituksen käytöllä ja 

luovuudella oli myös merkittävä osuus tutkittavien tarinoissa. Selviytyminen ei 

edellytä elämää, jossa ei ole vastoinkäymisiä, vastoinkäymisten myötä ihmisen 

selviytymiskeinot päinvastoin usein paranevat. 

 

Aikuisten tukihenkilöiden käytössä näytti olevan monenlaisia keinoja, joita he pitivät 

oman selviytymisensä mahdollistajina. Tukihenkilöt puhuvat lukemisen 

merkityksestä. Tiedon saanti esim. ihmisen psykologiasta edisti heidän 

selviytymistään. Hiljaisuus, yksin oleminen ja oman mielikuvituksen käyttö olivat 

aikuisille oli erityisen tärkeää. Uskonnollakin oli myös suuri merkitys tukihenkilöiden 

selviytymisessä. Tunteista puhuminen oli yleisempää aikuisten tukihenkilöiden 

tarinoissa. Sosiaaliset suhteet näyttivät tiiviimmiltä, kuin nuorempien kertomuksissa. 

Aikuisten kertomuksissa suhteet vanhempiin, ainakin läsnäolevaan äitiin olivat tiivis 

osa lapsen arkea. Aikuisten suhteet isovanhempiin liittyivät arkipäivien tilanteisiin. 

Molemmille ryhmille oli erityisen tärkeää, että joku kuunteli, eikä  arvostellut. 

Kaikille yhteisesti oli tärkeää se, että tuli kuulluksi ja nähdyksi. Erityisen raskaaksi 

koettiin se, ettei kukaan kuunnellut. 

Ei ollut riemukasta herätä letkuissa, kun oli toivonut kuolemaa. Kun odotti vain 
tyhjyys ja yksinäisyys. Siis sillee, ettei kukaan oikein kyennyt tai jaksanut tai 
kiinnostanut riittävästi kuulla, mitä tämä mies halusi ja edusti. – Jyrki- 
tukihenkilö 

 

Nuorten tuettavien kertomuksissa vain yksi puhui tunteistaan. Liikunnasta tai leikeistä 

ei puhunut kukaan. Yksikään nuori ei myöskään ilmoittanut lukevansa kirjoja. Kukaan 

nuorista ei puhunut mitään uskonnosta, vaikka yhden nuoren kohdalla jopa kysyin 
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siitä, kun kuulin väärin. Välit vanhempien kanssa näyttivät väljemmiltä, 

isovanhemmat ja suku asuivat usein kaukana, eivätkä liittyneet nuorten arkipäivään. 

Isovanhempia tavattiin jouluna ja juhlapyhinä. Lemmikit sen sijaan koettiin hyvin 

tärkeiksi. Tällä hetkellä osa tuettavista käy tukihenkilönsä kanssa harrastamassa 

liikuntaa ja he pitävät sitä nyt hyvin tärkeänä. 

  

5.3 HENKISYYDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN PUUTOSTILA -  VAPAAEHTOISEN 

AUTTAMISTYÖN UHAT JA MAHDOLLISUUDET  

 

 
Mikäli arvioimme selviytymiskeinoja aikuisten selviytymistarinoiden pohjalta, 

voimme todeta, että nuorten elämää leimaa nykyisin suurten kertomusten 

pirstoutuminen, sosiaalisen verkoston kapeus, lukemisen vähyys, vapaan leikin, 

liikunnan  ja mielikuvituksen käytön vähyys. Näin nuorella tuntuu olevan entistä 

vähemmän selviytymiskeinoja, jos elämässä ilmenee pahoja vastoinkäymisiä. Jos 

yrittäisi yhdellä sanalla kuvata lapsen ja nuoren elämässä ilmenevää puutostilaa, 

kuvaisin sitä henkisyyden ja yhteisöllisyyden puuttumiseksi.  

 

Tukihenkilön mahdollisuudet liittyvät ennakoivaan työhön eli aikaan, jolloin nuori ei 

vielä ole voimakkaampien tukitoimien kohteena. Tukihenkilötoiminnan avulla 

pyritään ehkäisemään raskaampien tukitoimien tarvetta. Toisaalta tukihenkilöllä on 

hyvä mahdollisuus tukea nuorta siinä vaiheessa, kun tämä on kuntoutumassa ja 

tarvitsee tukea elämänhallintaansa. Tuen pitää olla säännöllistä ja tukihenkilön itsensä 

täytyy sen vuoksi seisoa vankasti omilla jaloillaan.  Työ on palkitsevaa, mutta se 

saattaa vaatia liikaa tukihenkilöltä. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa omat 

voimavaransa ja halunsa sitoutua, jotta ei muuttuisi auttajasta autettavaksi. 

  

Tukihenkilön olisi hyvä tunnistaa selviytymisprosessiin liittyviä tekijöitä, jotta hän 

osaisi yhdessä tuettavan nuoren kanssa rakentaa mahdollisimman rakentavaa 

selviytymiskeinojen valikoimaa. Sosiaalisen verkoston laajentaminen ja rakentaminen 

yhdessä nuoren kanssa voi tarkoittaa esim. yhdessä harrastamista. Tukihenkilö voi 

toimia peilinä jonka kautta nuori saa testata turvallisesti ajatuksia itsestään ja 

ympäröivästä maailmasta, etsiä omia vahvuuksiaan, tarkentaa käsitystä itsestään jne. 

Myös palkitseminen näyttää edelleen toimivan hyvin. Nuorta tulisi siis vaikkapa 
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sanoin palkita onnistumisistaan ja hyvistä ominaisuuksista. Nuorta tulisi myös 

rangaista, jos hän on tehnyt jotakin väärin. Liika ymmärtäminen näyttää olevan 

pahasta. Elämänhallintaa tulee tukea myös arjen asioissa siten, että nuori oppii 

huolehtimaan päivittäisistä tarpeistaan, hygieniasta, ruokailusta, vaatehuollosta, 

siivouksesta jne. Oma-aloitteisuuteen kannustaminen ja toivotusta käyttäytymisestä 

palkitseminen ovat hyviä keinoja auttaa toista onnistumaan. 

 

On tärkeää, että aikuinen tukihenkilö ymmärtää nuorta. Usein on kuitenkin niin, että 

nuorta on jo aikaisemmin ymmärretty sillä tavoin liikaa, ettei hän enää osaa ottaa 

vastuuta omasta elämästään. Näyttää siltä, että tukihenkilöiden omat selviytymisen 

kokemukset auttavat heitä tukihenkilötyössä. Tärkeintä mitä he voivat antaa nuorelle 

on hänen kuuntelemisensa arvostelematta ja kunnioittaen. Nuoret tarvitsevat myös 

aikuisia, joilla on ”maalaisjärki” tallella. He haluavat ottaa vastuun omista teoistaan. 

Nuoria ei tarvitse pelkästään ymmärtää. Tähän viittaa kertomuksissa se, miten hyvänä 

he kokivat sellaiset elämän käännekohdat, joissa heille viimeinkin tuli raja vastaan. 

Analyyttiseen terapiaan perustuva kokemusten ymmärtäminen tekee vaikeaksi puhua 

vääryydestä, epäoikeudenmukaisuudesta ja pahuudesta. Ymmärtäväisyys on 

korvannut realistisen kurin, sovittamisen ja armon. Usein tuntuu siltä, että nuoret 

”ymmärretään” ulos yhteiskunnasta. Tukihenkilöt, joilla ei ole analyyttisen 

psykologian koulutusta, joutuvat pärjäämään terveen järjen avulla.  

 
Jokainen meistä tekee hyvää ja auttaa toista ihmistä oman sisäisesti syntyneen 

käsityksensä pohjalta. Jokaisen käsitys hyvästä muodostuu yksilöllisesti omien 

kokemustemme pohjalta. Sen, minkä itse olemme kokeneet hyväksi haluamme tarjota 

myös toiselle. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että nuoret hapuilevat omien 

tunteidensa ja tarpeittensa viidakossa osaamatta tunnistaa ja ilmaista itseään. 

Ihmissuhteet jäävät kiireen jalkoihin. Tulkintani on, että tukihenkilön mahdollisuudet 

nuoren tukemisessa liittyvät juuri kuuntelijana ja ohjaajana toimimiseen. Nuorta 

tuettavaa kuultuaan, tukihenkilö voi auttaa nuorta tunnistamaan tunteitaan ja 

ymmärtämään itseään. Hän voi toimia nuorelle peilinä, joita nuoren elämässä tuntuu 

olevan niin vähän.  

 

Sanat eivät ole ainoastaan todellisuutta edustavia merkkejä, ne ovat myös 

todellisuuden konstruointivälineitä. Sanat ovat välineitä joilla asioita saadaan 
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tehdyiksi ja merkityksiä rakennetuiksi. Ihmisen elämä on kielellistä elämää. Tämän 

vuoksi ihmistä on kuunneltava tarkkaan, jotta oppisi käyttämään hänen omia 

kertomuksiaan itsestään ja elämästään ongelmanratkaisun välineinä.  

 

Työskennellessäni nuorten kanssa olen huomannut, että heillä on aivan polttava 

aikuisen nälkä. He toivovat, että joku olisi kiinnostunut heidän elämästään, 

toiveistaan, suruistaan ja iloistaan. Välttämättä ei kuitenkaan aina tarvita terapeutteja 

tai psykiatreja, aivan tavallinen aikuinen riittää. Nuoret tarvitsevat ohjausta, joka 

puolestaan edellyttää nuoren kuuntelemista, läsnäoloa ja aikaa. Kaikki sekä 

tukihenkilöt, että tuettavat puhuvat kuuntelemisen merkityksestä, joko siitä, että 

kukaan ei kuunnellut tai siitä erittäin positiiviseksi koetusta tunteesta, että oli jonkun 

taholta tullut kuulluksi. 

 

”Tärkeä henkilö ajattelumaailmani kannalta on ollut entinen valmentajani. 
Olin 12-vuotias kun tutustuin häneen. Hän on noin 15 vuotta itseäni vanhempi 
mies. Tajusin vasta myöhemmin, että muiden ihaillessa pop-tähtiä, minä ihailin 
valmentajaani. Tuntui siltä että hän ymmärsi minua täysin. Keskustelin hänen 
kanssaan syvällisiä keskusteluja, vaikka en ollut täyttänyt edes viittätoista, hän 
otti minut tosissaan. Ymmärrettävästi äitinikin oli huolissaan, kun halusin 
keskustella sen hetkisen elämäni tärkeistä kysymyksistä ”vieraan, vanhemman 
miehen kanssa”. En kuitenkaan välittänyt muiden ajatuksista, koska tiesin 
hänen viisautensa. Hän antoi tärkeitä ohjeita elämään, joita yritän noudattaa 
vieläkin; Aina pitää olla jokin tavoite elämässä, pitää olla nöyrä tavoitettaan ja 
elämää kohtaan. Pitää osata antaa mielen levätä ja pitää tehdä elämässä sitä 
mistä pitää. Pitää löytää elämälle tarkoitus, jotta elämä olisi itselle 
merkityksellistä. Pidämme vieläkin silloin tällöin yhteyttä, mutta emme ole 
pitkään aikaan keskustelleet ”kunnolla”. Joskus kaipaan keskustelujamme. 
Olen iloinen että hän on ollut elämässäni.” - Annika- tukihenkilö 
 

Tukihenkilötoiminnan ohjeena on olla ihmisenä ihmiselle. Ennen meitä opetettiin 

olemaan ihmisiksi. Ihmisenä olemiseen liittyy henkisyys, eettisyys, moraali, toisen 

kunnioittaminen ja hyvien tapojen noudattaminen toista ihmistä kohtaan. 

Tukihenkilötoiminnan arvo ja voima on juuri siinä, että tukihenkilö ei tiedä kaikkea 

eikä ymmärrä kaikkea, vaan toimii vaistojensa ja senhetkisen ymmärryksensä varassa. 

Apua on tukihenkilöiden omista selviytymisen kokemuksista. Vapaaehtoistyötä 

tehdään suurella sydämellä ammattimaisella rutiinilla. Siinä on sen vapaaehtoistyön 

vahvuus, mutta myös sen heikkous. Liika yrittäminen toisen pelastamiseksi voi 

nimittäin ylittää omat voimavarat. Vapaaehtoisessa auttamistyössä tukihenkilön on 

hyvä tunnistaa omat kokemuksensa ja niille antamansa merkitykset, sekä omat 

selviytymiskanavansa. Tätä tietoa hän voi hyödyntää tukiessaan toista. 
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Kokemuksellinen tieto, sisäistetyt arvot ja uskomukset ovat  tukihenkilötoiminnassa 

vahvasti käytössä. 

  
 

5.4 YHTEISKUNNALLISTEN MUUTOSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET 

IHMISTEN HYVINVOINTIIN 

 

Tutkimukseen osallistuneiden ihmisten tarinoissa näkyy selvästi myös 

yhteiskunnalliset muutokset. Tuettavien nuoruus sijoittuu 90-luvun laman aikoihin, 

monen tukihenkilön nuoruus 60-luvun vapautumisen, kaupungistumisen ja 

maaltamuuton aikoihin. Lähes kaikkien tutkittavien nuoruuteen liittyy siis suuri 

yhteiskunnallinen muutoskausi. Suomalaisen yhteiskunnan muutos oli nopeinta 1960-

1970-luvuilla. Silloin tapahtunut muutos vaikutti oleellisesti koko suomalaiseen 

elämäntapaan ja sen perustuksiin. Muutettiin maalta kaupunkeihin, alkutuotannosta 

teollisuuteen ja palvelualoille ja samalla yhteiskunnan asenteet ja elämänarvot 

muuttuivat ratkaisevasti.  Muutokset olivat rajuja ja tapahtuivat nopeasti verrattuna 

muihin maihin. Nopeasta muutoksesta johtuen meillä ei ole ehtinyt syntyä 

kaupunkilaisuuteen perinteitä. Asuinympäristön totaalinen muutos, muutto 

kaupunkimaisiin betonilähiöihin, joiden suunnittelussa ei oltu otettu huomioon 

ihmisen mielenterveyttä, rasittivat etenkin ihmisten psyykkistä kestokykyä. 

Yksinäisyys, juurettomuus ja ihmissuhdevaikeudet korostuivat ja avioerot, runsas 

alkoholin käyttö, lasten pahoinpitelyt, katuväkivalta, itsemurhat ja 

mielenterveyshäiriöt lisääntyivät.  

 

Monihan sekosi ja ”irstaantui” silloin 60-luvun loppupuolella Ruotsissa. Ensin 
e-pillerit, sitten puheet vapaasta seksistä, hippikulttuuri- ja huumeet, 
pornografia, poliittisen ilmapiirin muutos uusine lakeineen, jotka puolsivat ns. 
naisten auttamista työelämään. Samalla siinä perhe-elämä hajosi. –Jyrki- 
tukihenkilö 

 

Nykyiset tuettavat viettivät lapsuuttaan 1990-luvun laman kourissa. 1980- luku oli 

suurta nousukautta, kun puolestaan 1990-luvun alussa Suomea kohtasi 

ennennäkemättömän nopea laskukausi; syvä pitkäaikainen taloudellinen taantuma, 

lama, jonka vaikutukset ulottuivat yhteiskuntamme eri aloille. Monet perheet joutuivat 

kärsimään taloudellisesta ahdingosta, työttömyydestä ja näiden aiheuttamasta elämän 

epävarmuudesta. Työelämän epävarmuus ja  lyhyet työsuhteet, pätkätyöt tulivat 
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jäädäkseen. Jokaisen työssäkäyvän pitää nykyisin ylläpitää ammattitaitoaan kaiken 

aikaa selvitäkseen työelämässä. Tämä on varmaan ainakin osasyynä siihen, että 

vanhemmat eivät jaksa enää kotona täysipainoisesti olla lastensa kanssa. Ehkä myös 

paineet heijastuvat viikonloppuryyppäämisenä entistä herkemmin. 

 

Elämäntapamme perustuu nykyisin  jatkuvaan muutokseen, jossa varmuudet ovat 

hävinneet, ja jossa lähes kaikesta on monia näkemyksiä. Instituutiot ja yhteiskunnat 

kaikkialla maailmassa ovat muuttumassa tai ovat jo muuttuneet olennaisesti, kun 

niistä on tullut globaaleja, jälkiteollisia ja markkinavetoisia hyödykkeiden 

yhteiskuntia. Kaikilla sosiaalisen rakenteen muutoksilla on suoria ja merkittäviä 

vaikutuksia yksittäisen ihmisen elämään. Muutokset ovat usein aivan 

ennakoimattomia ja aiheuttavat epävarmuutta ihmisten elämään. Jälkiteollinen 

työelämä ja sosiaalinen elämä on yleisemminkin epävarmempaa, 

ennustamattomampaa ja vaihtelevampaa kuin useimpien ihmisten elämä oli 1900-

luvun teollisena aikana. Suomalaista nyky-yhteiskuntaa luonnehtii nuorten kannalta 

perinteisten elämänarvojen kyseenalaistuminen, mahdollisuuksien ja valintojen 

moninaistuminen ja elämän ennustettavuuden vähentyminen.  Elämme nykyisin 

monivalintaelämää, jossa kukaan ei ole todella ja pysyvästi asiantuntija – kaikkien 

työ, terveys ja perhe-elämä on uhattuna. Meidän on opittava navigoimaan 

ennustamattomissa oloissa. Koskaan ennen eivät miljoonat ihmiset ole joutuneet 

kohtaamaan maailmanlaajuista Nykyinen elämä tuottaa joillekin hyvää elämää, joka 

käy yhä paremmaksi. Toisille se tuottaa syrjäytymistä, yhteiskunnan ulkopuolelle 

jäämistä ja erilaisuuden kokemusta. Epävarmoissa ja muuttuvissa oloissa elävän 

yksilön on opittava hallitsemaan omaa elämäänsä. Jos ihminen ei tähän kykene, joku 

muu hallitsee sitä kyllä.  

 

6. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole Tuomen 

ja Sarajärven mukaan (2003) luotettavuuden arvioinnissa olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita. Laadullisten ja määrällisten tutkimusten luotettavuutta voidaan arvioida 

samoin käsittein ja mittarein. Perinteiset arvioinnin käsitteet ovat olleet reliabiliteetti 

ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että mittaustulokset eivät ole 
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sattumanvaraisia, vaan niiden  tulisi olla toistettavissa. Validiuden käsitteellä 

puolestaan kartoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä että tutkimuksen mittarilla tai 

menetelmällä on mitattu juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Laadullisessa 

tutkimuksessa validius merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja 

tulkintojen yhteensopivuutta, sitä, sopiiko selitys kuvaukseen eli onko selitys 

luotettava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 216–218) Laadullisessa 

tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnissa korostuu siis tutkimuksen 

johdonmukaisuus, se, että tutkimuksen kohde, aineiston keruu ja johtopäätökset ja 

niiden perustelut ja raportointi ovat johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa. 

Tutkimuksessani olen tavoitellut mahdollisimman hyvää luotettavuutta siten, että olen 

pyrkinyt kuvaamaan rehellisesti ja tarkasti tutkimusprosessiani, aineistonkeruu 

menetelmiäni ja sitä ymmärryksen ketjua, jonka olen aineistoa uudelleen ja uudelleen 

lukemalla saavuttanut, siten, että tulos olisi kaikkien tutkimusraporttia lukevien 

henkilöiden havaittavissa. 

  

Laadullisessa tutkimuksesta myös kielellä on oma merkityksensä. Tutkija joutuu 

ottamaan huomioon myös kielen merkityksen aineistossaan koko tutkimuksen 

analyysin, tulkintojen, johtopäätösten ja luotettavuuden kannalta. Kielen avulla 

konstruoimme eli rakennamme ympäristöämme ja todellisuuttamme. Kieli ei ole 

yksiselitteinen kommunikoinnin väline, koska se perustuu sanojen merkityksen 

tulkintaan. Jokainen meistä tulkitsee kieltä ja ympäristöä  omien tietovarantojemme ja 

kokemustemme perusteella, sekä oman todellisuuskäsityksemme pohjalta. Jokainen 

tutkimukseeni osallistunut henkilö käyttää  kieltä omalla tavallaan, jokaisella on oma 

taustansa, jonka pohjalta hän tarinaansa kertoo.  Olen pyrkinyt varmistamaan 

tutkimuksen luotettavuuden lukemalla tarinoita useaan kertaan ja tarvittaessa 

tarkistamalla tutkimukseeni osallistuvilta henkilöiltä mitä he ovat kertomuksillaan 

tarkoittaneet. (Eskola & Suoranta 1998, 139–146.) Yksi tutkimukseen osallistuneista 

on myös käynyt läpi esittämiäni pohdintoja ja tuloksia koko kirjoittamisprosessini 

ajan. Tämä henkilö  on prosessin edetessä tarkastanut tulkintojani. 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä on voidaanko tutkimuksen 

tulokset siirtää käytäntöön. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset voidaan hyödyntää 

nuorten kanssa työskentelevien ohjaajien, opettajien, päihdetyöntekijöiden  ym. 

ammattilaisverkoston sekä  vapaaehtoisten auttajien työssä. Tutkimuksen näkökulmia 



 94

voi käyttää myös hoitotyössä, kun tarkastellaan miten nuoret ja lapset tulisi huomioida 

siinä vaiheessa kun lapsen vanhempi sairastuu joko henkisesti tai fyysisesti. Toivon, 

että tutkimuksestani olisi hyötyä myös nuorille itselleen, kun he pyrkivät jäsentämään 

omaa elämäänsä erilaisten vaikeuksien keskellä. 

 

8. POHDINTAA 

 

Selviytymistaitoja ei tarvita vain kerran elämässä, vaan ihminen kokee vaikeuksia 

monissa elämänvaiheissa. Aina on mahdollisuus voittaa vaikeutensa, jos sitä itse 

riittävästi haluaa. Jos uskaltaa ottaa vastuun elämästään ja teoistaan syyttämättä 

kohtaloaan, vanhempiaan tai olosuhteita. Ihmisillä tulisi olla aikaa toinen toisensa 

kuuntelemiseen ja kohtaamiseen. Voisimme pitää arvokkaana sitä, että meillä on aikaa 

toinen toisillemme. Uskon, että kun aikanaan arvostettiin voimaa ja tällä hetkellä 

arvokkainta on tieto, tulee tulevaisuudessa aika sellaiseksi resurssiksi, että sitä 

arvostetaan eniten. Voisimme siis jo nyt käyttää aikaa lähimmäistemme 

huomioimiseksi ja huomata myös sen, että kiire tappaa kaiken ihmissuhteissa.  

 

Rakkaus, usko ja toivo, näyttävät empiirisen aineiston pohjalta nousevan keskeisiksi 

sekä selviytymiseen liittyviksi elämän käännekohdiksi että siihen tarvittaviksi 

henkisiksi voimavaroiksi. Uskoon tuleminen, rakastuminen tai toivon herääminen 

keskeisinä elämän käännekohtina ja toisaalta yksilön elämänasenne nousevat 

keskeisen tärkeiksi tekijöiksi yksilön selviytymisessä.  Tärkeää on, liittykö yksilön 

asenteisiin rakkautta elämää kohtaan, kiitollisuutta vaikeista tilanteista huolimatta, 

uskoa tulevaan ja toivoa paremmasta. Tutkimuksessani perspektiiviä on antanut 

empiirinen aineisto, jossa näkyy sukupolvien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vaikka 

tuntuu usein siltä, että maailma muuttuu nopeasti ja yhteiskunnalliset muutokset ovat 

suuria, itse ihminen muuttuu varsin hitaasti. Tuettavien ja tukihenkilöiden tarinoissa 

näkyy useita yhteisiä viestejä, mutta myös selviä eroja sukupolvien välillä. Elämään ei 

ole annettu käyttöohjetta ja jokainen sukupolvi kokee erilaisia yhteiskunnallisiin 

muutoksiin ja yksilöllisiin elämänpolkuihin liittyviä vastoinkäymisiä omassa 

elämässään. Nykyisin ainakin näiden maailman laidalla elävien nuorten elämästä 

näyttää puuttuvan henkisyys, yhteisöllisyys ja toivo. Ehkä meidän jokaisen olisi hyvä 

herätellä vanhoja suuria kertomuksia ja käyttää nuorten kanssa aikaa ihmisyyden, 

henkisyyden, eettisyyden ja moraalin syvimmän olemuksen pohtimiseen. Lisäksi 
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nuoria olisi hyvä kannustaa luovuuteen, intuitioon uskomiseen ja oman 

mielikuvituksen käyttämiseen. Korostamme ehkä liikaakin analyyttisuutta, 

verbaalisuutta ja älykkyyttä, mutta ihmisen kokonaisvaltaisen kasvamisen tukemiseksi 

opetussuunnitelmissakin olisi hyvä näkyä henkisyyteen,  luovuuteen ja luottamukseen 

kasvattaminen.  

 

Kun on kerran päästänyt narusta irti rotkon reunalla eikä ole vielä tarttunut 

seuraavaan, niin on huomannut, että elämä kantaa.- Sisko- tukihenkilö 
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